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S radostnou chloubou jsme ku konci roku pedešlého zmíniti se smli

v«lectnému obecenstvu o dobrém ano skvlém prospchu našeho asopisu.

B)'o z poátku ureno vytisknouti 1200 exemplá, v nadji nanejvejš ta-

kového potu odbratel ; však hned první ti msíce ukázala se poteba

nOv»ho vydání tí prvních ísel, tak že jsme další vydání na 2U00 výtisk

ustaioviti smli, z nichž arci na konci roku 500 neprodaných v knihosklad

Matio odevzdáno bylo. Takové píznivé okolnosti nás povzbudily, devo-
ryty akamenopisy, po jednom i po dvou každému íslu piloženými, náš

asopi tak vyastovati jako sotva i v Nmcích nebo v jiných zemích spis

podobíího obsahu najíti by se dal, dvujíce se v pirstající ješt ou-

astensVí našeho obecenstva, zvlášt oud Matice, jichž poet nyní 4000

pevyšuj, z nichž aspo o polovici se oekávati mohlo, že tak užitené

i chvaln podniknutí skrovným dosti píspvkem 1
'/, až 2 zlatých do roka

podporo^ftti za estnou povinnost sob uloží. Jestli se nám tenkráte naše,

snad peiaté nadje ne zcela vyplnily, an píjem (2.372 zl.) vydání Matice

(3113 zl. o 741 zl. pevyšoval, byl pedce ouhrnkem výsledek dosti skvlý,

i oželenotch nkolika set ohledem na to, že za n, pispním dosti vy-

datným ibecenstva kniha užitená a spolu i zábavná v skvostném vydání

do ranohetných rukou, zvlášt naší nadjeplné studující mládeže, se do-

stala. Pr(Sež radostn s obnovenými silami chopili jsme se opt na poátku
tohoto rok svého díla. Vydání mlo zase býti o dvou tisících exemplá,
i mimo divoryty v textu ml se ku každému íslu kamenopisný obraz

piložiti, 'ak i uinno první ti msíce. Zpozorováno však brzy, že ou-

astenství becenstva z jakýchkolivk píin v odbírání Živy velice kleslo,

tak že jsmtse nuceny cítili, abychom snad Matici ješt více neobtžovali,

vydání na 500 ex. uskrovniti, ano i kamenopisné obrazy, akoliv asto

vehni potené, vynechati. Však i tento poet se bhem roku ukázal píliš

veliký, a jeiohledem ná to, aby se pes polovici výtisk nestala neúpl-

nými, a doujíce pedce na budoucí odbyt, až by se nepíznivé okolnosti

zmnily, neztenšUo se výtisk. Arcit bylo nám zajímavé dovdti se, na,

em by asi Ježelo, že tolik odbratel Živy (skoro polovice) tento rok

odpadlo? Oblíbený výraz nejmenovaného dopisovatele do Pražských

eských nov..) Hádáno na všelijaké píiny. Pede vším hledáno vad

i nedstatk \r samých pracích spisovatelských. Povdomí jsme sob,
i rád každý latel pinsvdí, že vynaloženo nejlepších nyní stávajících

vdeckých spi)vatelských sil, dokud se nám propjily. Ano, co se vy-

vedení a vypr/ení asopisu, jeho látky i formy týe, od soudných a váž-

ných muž, snieckou i naší literaturou obeznámených, nám upímn
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tvrzeno bylo, že se nejenom nmeckému „Nátur" a „Weltall" vyro\-nává,

ano že je v nkterých ohledech i pedí, o emž jsme se i sami neped-
pojatou myslí pesvdili. Jiná otázka byla, i opravdov namítáno od n-
kterých, že Živa pro množství svých tená píliš uená a nesroziunitelná

jest. Jest to arci veliká liloha, o jejíž vyvedení se novjší asy zasazují,

ohromné bohatst\i a výtžky nynjších pirozených vd každému z obe-
censtva, jenž k nim pohnuta se cítí, pístupné uiniti. Úloha ta není lehká.

Není dosti na tom, pedmt pírodovdný, o nmž vdochtivou mysl po-
uiti žádáš, sám dfikladn znáti, aniž method obyejných školských použiti:

jedná se tu o to, aby s potebnou zetelností spolu i o zajímavost a la-

hodu postaráno bylo. Jest to idoha nejen pacdagogická, ano i umlecká.
Nemysliž ale nikdo, že by se o písných vdeckých vcech tak psáti dalo,

aby tomu každé dít, každá nevzdlaná mysl porozumti mohla. Kdož by
tak psáti chtl, musil by se výhradn na prvopoátení, elementární vdr-
mosti obmeziti, i nebylo by více ei o tom, aby se postupy našich a*
v lunních a vdách sledovaly. Aniž na topísn hledino v prostunárodum
spisovatelštji jiných národfi. Pedpokládá se všude jakási, akoli dasú

mírná, literární i vdecká vzdlanost u |tenáu prostonárodními vdeclými
spisy se bavících. Což se nežádá i od tená sprostých román a iiva-

delnícli kusíi nco takového ? ToC i my povážili, píšíce vznešenjším sí)hem

o vcech pii-odnických. Naše publikum hlavn záleží v oudech latice.

Z tch, podlé výkazu jmen zakladatel na konci roku 1852 (viz asopis

esk. Museum 1853. sv. 11.), nepoítaje spolky obce, vikariaty, gyinasia,

knihovny, rodiny atd. na potu 70, jenž se též ouhrnkem k vzdlaným tídám
pipoísti mohou, nacházelo se mezi 1864 oudy*)

knží a studujících . . 966
ouedník 358
prmyslník .... 233

uitel 120
šlechtic 60
léka 42

ženštin ...... 27
rolník 26

umlc 18

z vojska 14

Summa . . 1864

Z uvažování tchto pot vidíme, že ^ad vickíii ouasníci íklatice,

s nepatrnými výmínkami, dosti vážný stupe vzdlanosti oscovati sob
mohou, i že by bylo neslušno jim asopis piirodovdecký v ementárním

spsobu jako njaký slabiká podávati, ano mžeme tvT-diti, ž(naše matiní

publikmn toho samého stupn dosáhlo, jako u jiných souseiiích národ
obecenstvo ono, které podobné spisy jako jest naše Živa dbírá a te.

Bude to snatl naše tenást\'o zajímati, sdlíme-li tu \ýsledk našeho po-

rovnání potu pedplatitel Živy roku prvního i druhého.

•j Totiž lakofjmi, ktei vklady sté již doplnili ; Tjech ouastnfkS Matice, kti mají priro kaShy

odbiratl, jeit, jak Již sTrcba podotknato, již pea 4000.
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liýeh, hlavní ziuáliající se nedostatek penežitýcli prostedk mezi všemi

stavy. Ponkud zde na váhu padá i povode literatury nmecké, každým
dnem více se šíincí.

3) Pi tom všem, uvážíme-li náležit všecky tyto okolnosti, zbyl

Živ ješt dosti znaný poet pedplatitelii, který bohdá do konce roku je-

št výše vystoupí, za píinou vždy etnjšího v posledních msících pistu-

pování a doplácení k Matici. Jest pak toto naše obecenstvo také spolu

tenástvo Živy, což nemohlo se v té míe íci o mnohem etnjším
loském pedplatitelstvu, a co takové poslouží nám za edítko budoucího

našeho vedení toho asopisu. Sloužit nám tu za útchu, že práv pi vzd-
lanjších tídách, jichž poet velikou pevahu má, ubývání mén více nad
polovicí zijstalo, což zvlášt do oí padá u léka, jich toliko 6 ubylo.

Nechceme se dále šíiti o té vci, píznivý nebo nepíznivý tená
ješt mnoho jiných úsudki"! sob utvoí podle toho, jak udané poty k nmu
mluviti budou.

Co se týe redakce, nabylat ona ze všeho, co jsme tuto laskavému
tenástvu vyložili, té svdomité pesvdenosti, že by nebylo rádno, zm-
niti v jakémkoliv spsobu dosavadní smr Živy, o to však bude zvýšenou

péí pracovati, aby asopis ve smru tomto pokraující všemožn se zdoko-

naloval, a pokud toho poteba ukazuje, i obor jeho rozšioval.

Budet se redakce i píštího roku 1855 o to starati, aby rozliné od-

Ijory védy zastoupeny byly dobrými, pvodními lánky. V živoišstvu bude

se zase jednati obšírnjším spsobem o jednotlivých eledích; z oboru fy-

siologického bude prof. Purkyn nkteré ze svých starších prací a odkrytí

uveejovati, také psychologická ás bude zase nkterými obrazy ze ži-

vota zvíat zastoupena. V botanickém odboru jednati se bude o etnjších

eledích vyšších rostlin s všestranným ohledem na pokroky vdy a pr-
myslu; v druhém plletí bude botanicko-zoologický kalendá okolí Praž-

ského ukonen. Z oboru mineralogického a geologického podá se výpis

kovfi, výtah z Barrandových prací, a zemzpytné obrazy rozliných útvar.

V drobnostech konen bude se bráti ohled na památnjší údaje a odkrytí

v pírodopisu nejenom domácím , nýbrž i cizokrajném, a co možná také podá-

vati pehled všech novjších pokrok. Jak mile poet pedplatitel se roz-

množí, budou zase kamenopisné obrazy vedle devoryt pidávány.

Vbec piiní se redakcí všemožn, aby poteb tenástva co nejpil-

nji se šetilo a kniha vedle toho i trvalejší cenu obdržela.

Kýž by dobrá vle tato a vrné piinní ouasteustvím se strany

našeho obecenstva odmnna byla!

Rdakce.
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íslo I. Dloiiífi bruOO. Leden 1854.

Vychází msín po dvou arších. Cena pro údy Matice obnáší ron 1 zl. 30 kr. st., pro od-

bratele ostatní ron 3 zl. st. Pedplacení pijímá se v kancelái p. J. U. D. Jos. Frye, v Jin-

dišské ulici . 900 — II., pak u domovníka v musejním dom, kdežto se ísla vydávají. Zasílá se

také poštou. Poštovné obnáší ron 36 kr. si.

lovk, pírody vládce a pán.

Sepsal prof. Dr. Jan Purkyn.

Zní to arci nco zpupn a nádhern, jmenovali lovka vládcem a pánem pí-

rody, když povážíme, jak zanikající ástka jest zem naše v oboru hvzdných nebes'

a jak malý vzdán lovku okrslek na povrchu jejím, jak skrovný poet sil, pemalitkých

pomrn k ohromným silám zem samé, nerceme-ii celého všehomíra. K tomu posta-

ven pírodou lovk nah na svt, nechránn, jako jiné živoišstvo, proti návalm

mocí živelních šatem hejícím, všelikému úrazu vzdorujícím, neozbrojen zbranmi sa-

morostlými, rohy, drápy, ostny, zuby, jedy proti nepátelm života svého. Narozen dlí

dlouhá léta v mládi bezvládné, slabé, nezkušené, aniž by málo dní petrval bez opatro-

váni a pstování rodi svých. Což mu dáno v náhradu za lakové nedostatky, aby

uchránil život, ano aby nadvládu získal nad touže , s ním jako macešním zpsobem

nakládající pírodou ? Jest to jedin rozum, jenž mu otvírá smysly , aby zjevné mu

uinny byly skryté síly pírody, aby je vyzpytoval, zmil a zvážil, aby jich užil ku

potebám svým, aby je obrátil proti té samé, na pohled jemu nepíznivé pírod.

Mythologie ecká vypravuje o žehravosti bohv na lovka již od prvního po-

átku jeho utvoení. I bylE Prométheus pinucen ukradnouti Zeysu ohn nebeského, aby

jím obdail lovka, stvru svého promyslu. I v asech historických panovala u Rek
ta povra, že bohové jako závidí lovku každé vynikající šlslí, zaež záhy obtováno,

co bylo nejmilejšího i nejdražšího, k smíení žchravosli svrchovaných. Rozum tedy,

a co rozumem získáno, dáno lovku proti vli bohv, jim jako na litržek a na vzdory.

Nedivme se lakovému uení starých pohan. Jejich bohové nebyli než zosobnné síly

pírodní, proti kterým rozum lidský arci jako zprce považován býlí mohl, zaež i od-

por nebes se vyskyl^.

Zcela jinaké smýšleni vzniklo za as našich kesfanských. Bh jest tvrce

pírody i v ní lovka, obou to výtvor svrchovaného rozumu, aniž tedy mže rozum,

jak se v lovku jeví, v odporu býti s rozumem v povšechné pírod. Ano, co lovk
podle zákon pírody iní, inno jest pírodou samou. Nepovcdon-li sedila lidská, znií-li

je píroda, nebyla po zákonech jejich , aniž po zákonech bn/ích. Jest ale vyšší píroda

1



v íši duchv, kdež vládne bez ujmy rozumného poznání a svobody svatá boží prozetelnost,

kteráž se na pozemí vlastn jeví v djinstvu lidského pokolení jakožto pedstavitele zdejší

ástky íše duchové, v které jedin idey krásy, pravdy, dobra, lásky, svatosti svj vznik

a vývin i skutenost nacházejí. A tof jest základní psobení lovka- Jakým spsobem

i pírodu hmotnou; do vytvoení svých ideál vetkává a piiiuje, a tím ji posvcuje

a v íši duchovní s sebou táhne , budiž bližším pedmtem dalšího rozjímání.

Nechceme zde opakovati, co již v dívjším pojednání (Živa ro. I. íslo 5.)

podotknuto bylo, o vzniknutí a spoadování poátením lidské spolenosti. Toto po-

važme již co do jistého stupn za ukonené, aspoíí z ásti na povrchu zemském, asi lak,

jako za nynjších as lidstvo nacházíme v djinstvu se rokládající, což nám dává do-

statenou látku, abychom povahu jeho zhloubiii a poínání jeho v pomru ku pírodé

vnjší vyložili.

Jako lovk jednotlivec, obdaen tlem i duší, smysly, vlí a rozumem, postaven

jest naproti pírod hmotné, naproti sob samému i spoludruhm eledním a obanským,

až i ku pomru k bytnosti nejsvtjší: tak považovati dlužno i lidstvo celé co ousobu

innou v pomru ku pírod pozemské, k sob samému, jak rozloženo jest na povrchu

zemkoule, a v pomru k vyššímu duchovstvu i bohu.

Chceme se v nynjším pojednání obmeziti na úvahy o pomrech lovka k pí-

rod, jak pírodou samou vystrojen a ozbrojen jest, jakými nástroji opaten, jakými du-

ševními silami obdaen, aby u velikolepém chodu živelním skrovný svj život zachránil,

aby vyhlídl píznivé okolnosti a je k svému užitku obrátil, aby vyskoumal skryté moc-

nosti pírody a jich k opanování jí použil. Tof budiž praktická strana našeho zpy-

tování, kde se toliko míti bude zetel na užití a upotebení pírodních látek i sil ku

potebám lidského živobytí jednotlivcv i spoleenstva, z ehož povstávají všeliké vý-

robky emeslnické a umlecké výtvory.

Jiný ohled musí se bráti na samu vdu o pírod, o jejím vznikáni od pokolení

k pokolení, jejím rozšiování po íších a národech, jejím psobení na dobrobyt, osvtu,

vzdlanost a povznesení všech pomr lidského rodu, o emž na jiném míst pojednáme.

lovk, co živoich, hmotnými nástroji tla jen mírn obdaen jest. Ruka jeho

není ani drápy ozbrojena, aniž jest silnou tlapou ku porážení plenu, jest jemná, nžno-

citná, s prsty voln pohyblivými, jimž palec protipostaven, ímž i s dlaní mkkou možná

nápodobili všeliké tles podoby, k nim tsn pilnouti a pohybováním ramen je ochma-

tati, a vrn i písn je mysli pedstaviti. Tato pednost chmatu jest duševn tak vážná,

že tímto již smyslem pontí a rozum nesmírného množství pedmt nabývá. Nemý-

lim-li se, byl to Des Cartes, jenž vyslovil, že ruka jest základem rozumu lidského.

lánkovitost a pohyblivost ruky a ramene, spojené s chmatem, slouží jim k chápání

a držení všelikých nástroj drobných i hrubých, lehkých i tžkých, jimiž nejoutlejší

práce vykonává, ale i síly ohromné proti nepíteli vyvádí. Ruka jest nástrojem práce,

práce znakem istolidské povahy. Na nohou stojí lovk pevn, vznášeje prosto vzhru

postavu svou bohodobnou ; neteba mu kopyt nebo pazneht. Silná lýtka a stehna mohou

nejenom tíži tla vlastního nésti, postaují též k zdvihání, tahání, strkání, nošení bemen
nejtžších. Tlo celé korunováno jest hlavou, sídlem smysl vyšších, sídlem mozku,

tajností plného nástroje mocnosli duchovních. Voln pohyblivá hlava obrací sluch i zrak



kulkolein ku pírod vnjší, do nich svtlem i hlukem vplývajicí. Ve tvái záí z hled

divotvorná moc duše nejvnitrnjší, jeví city, sdluje pomysly, vysílá vle moci neodo-

latelné. Ústy pak vychází mluva, spojka duchv. Na rtech se usmívá radost lásky ne-

beské, lidského smilování.

Neošatila-li píroda nahost lovka chlupem a srsti, spádá ruka umlá vlákna

rostlinná v ohebné roucho, tlo spolu kryjící i zdobící; nedala-li vzrstu zbraním

chránícím a dorážejícím, ozbrojí se jimi rám silné, i vládne jimi k ochran vlastní a ku

porážce vraha. Všeliký živoich upoután jest k prostoru skrovnému, kde nalézá svou

píci i jinou útchu svých žádostí. Nkterá živlem vody obraezena tam poteby své

hledají; jiná, a je voda propustila, zas do ní se vracejí, dvojživelní hnusný život ve-

douce. Ješt jiná po zemi se plazí, ta v kypré pd hrabou, aniž hledají svtla den-

ního. Samo to ptactvo, a na sta mil tká vzduchem a bystrým okem široko daleko

obzírá, nevidí svt boží, nesliledává krásy zem, nespatuje vznešenost hvzdných nebes.

Jen lovk, rozum vtlený, jest domovem po veškerém povrchu zemském, obracuje po-

klady všech živl a všech krajin k ukájeni svých žádostí, raduje se z krásy rostlinstva

i všelikých tvor živých, hledí pímo k nebesm, sítá hvzdy, mí Jejich pohyby

a dráhy, váží jejich spousty , dlí bhem slunce i msíce ásti roku, a vyznauje

dle poasí roních práce dn asem odplývajících. Ano i asy uchvátí a zná je upou-

tali v pamti své, v podáních od pokoleuí k pokolení, v pomníkách mnohá tisíciletí

petrvávajících.

Kdož by, proniknuv hloubi ducha lidského, vracuje se ponoil smysl v chudou tu

stvru živoišnou, a však nespouštje se zcela stanovišt svého, octnul se v temnotách

a tísních živobytu zvíecího — ten poznal by teprv oupln vznešenost svou, a velebil by

vnou lásku, dárkyni všeho dobrého, která i tato nizká stvoení oblažila, obmezivši

jejich louhy i city skrovnjšími úkoly, a uil by se i ve svém lidském oboru skromnosti

a blahodjnétnu pestáváni na lom, co mu dáno, iicroztouživ se po stavu, vd a moc-

noslcch nadzemských. Jen chut k práci, k namáhání. Jesl úloh došli, jejichž vyve-

dení nenaplnilo by i ten život jednotlivce teba tisíciletý. Poznej každý , že nejenom

jemu, po krátkém ase s tohoto jevišto odstupujícímu, že celému nesmrtelnému lov-
enstvu úlohy ty dány jsou, pestána na tom, aby jako sám jesl ástí celku toho, léž

jen ást úlohy odhodlanou sob vykonal.

Vrafme se však zase k ouciu svému
,

jakými snahami od prvopoátku lovk
dostihne k tomu, aby opanoval pírodu hmotnou. Pedn Ieba opanovali tu pírodu,

která nám jest nejbližší, pírodu vlastního tla. První pokusy již v tom záležejí, že

dcko, plíživši se v první dob života svého po tyech, pone se zdvihati na chodidla,

aby osvobodilo ruce k omakání pedmt zrakových, aby jimi petvoilo co mkkého,

roztrhalo, pelomilo co tuhého, šplíchalo tekutinami, což vše temným vnuknutím iní, aby

poznalo vlastnosti vcí. Brzo pak pone i chze, aby se vzdálenost a blízkost ped-

mt zmila, aby to, co se hýbe, dostiženo bylo. Již tu zdá se, jakoby byl lovk
proti pírod zvíecí zpímil tlo, osvobodil ruce, povýšil hlavu. Stání i chBze jsou

první pokusy umlecké. Rovnováhu udržeti nezdá se býti lovku pirozené, teba tomu

se nauiti asto ne bez úraz. Ale již i tu vrozená snaha po neobmezené dokonalosti

vede jej dále a dále. V divošském stavu uí se peslihovati zv rychlosti bhu, jará

síla sval, oživena citera bujnosti, radosti, veselosti, jeví se plesem a všelikým kepe-
1*



ním tla a tváením; vzniknou hry, slavnosti spoleenské, gymnastická provádní doko-

nalosti lélesné, tím se pokrokem asu od pokolení k pokolení vyvinou v pravidelné

rovnováze všechny lánky tla lidského v dokonalou krásu, výjev to vnitrní pravidel-

nosti, soumrnosti duchovních sil. Zjevená ta krása slouží pak umlcm za vzorec,

aby ji k vyšším ješt ideálm zdokonalili a vytvoili podoby nadzemské, bohorovné. Tak

asi povstala krásná umni u eckých národ, jejichž pozstatky dosaváde vzbuzuji po-

divení a libocit našich as, a ukazují umlcm dráhu k dostižení pravé krásy. Jak

mile vyvinulÉjšílio spoleenstva pomry žádaly rozmanitjších zábav a touha po obdi-

vování svého ukojení ekala, naskytli se i všelicí kejklii, provazochodci, équilibristé)

krasojezdci atd. Takf sprostá rovnováha tla zvýšena na vlastní kratochvilné umní,

v jakém národové indití a jiní Asiaté vynikají až do dnešních as.

S poátku lovk málokdy nástroj použil, aby dosti uinil potebám svým a své

rodiny , slaovala k tomu sila a obratnost rukou a nohou, síla celého tla. Z vtšího

dílu píroda sama pod píznivými pásmy nebes poskytovala mu v rostlinstvu žádoucí

potravy a nápoje, ba i lahdek rozliných, dokud sám nerozmnožil a nezostril poteb

svých. Lesní houští podávalo ochranu ped slunením vedrem, potok vodu k ukojení

žízn a pro ochlad a zištní tla ; nkdy i jesky použil k svému obydlí, anebo

v hloubi zem si vyhrabal ložisko své ; za odv sloužilo listí a vlákna rostlin, peí

ptactva, kže zvíecí. V dalším rozvinu poteb svých, nebo pinucen pírodou nepí-

znivou, jíž odolati nestaily výrobky sil vlastního tla, upotebil rzné prostedky, jaké

mu ukazovala a pedkládala píroda. Použilf tyek co pák ke zdvihání bemen, ostn

a trn k šití odvu, ke zkolení zve, ostrých tvrdých kamen k ezání a sekání dev,

k lámání skal a k otesání kamení mkího. Jednalo se o zízení bydliš onaejších,

stálejších, bezpenjších. Bylof Ieba pomoci soudruh, ano i síly hovad obráceno ku

pracím, kde sila lidská nepostaovala. Takové práce, silami cizími zprostedkované,

žádaly spojenou vli soudruh, která vycházela ze stejných pud a poteb, a udržo-

vána bývala buto pemáhajícím slovem , anebo násilnou kázní. Tak vidíme již pi

prvním kroku lovka k vyššímu vývinu vrozených vloh vzniknouti jakýsi zpsob nad-

vlády. Bylaf ta první vláda jist otcovská, patriarchální. Všech eledín stejná poteba,

nebo také stejný zápal, vzbuzený slovem a píkladem, pudila je ku práci, k namáhání.

Pozdji, když vzniknutím libovlády královské podmanni jsou národové, zotroen lid,

pomocí bezetných dlník vystavna sídla pepyšná panovník, chrámy bohv ohromné

velikosti, pomníky, pyramidy, založena msta sídelní, jichž pozstatky, pokud je asv
proud nezachvátil, dosaváde podivením napluji každého diváka. Tak zbudovány pyra-

midy a chrámy egyptské, msto Babylon s královským svým palácem a visutými zahra-

dami Semiramidy, peskvostné msto Persepolis, podzemní, v skalách vytesané chrámy

božišf indických, ano podobná, a mnohem pozdnjší díla amerických Aztekv a Inkv.

Takovýmito výtvory dal na jevo duch lidský svou touhu po zobrazení vysokých

ideí božství, nesmrtelnosti duše, slávy a velikosti královské, jednotu volí národních

pedstavující, pomníky, bhu a návalu as vzdorujícími, ukázal svou mocnost naproti

mocí pírody, jakoby ji pestihnouti chtl. Pozdji u svobodomyslných, krasocilných

národ eckých a italských vznikají ty samé snahy zobrazení vyšších myšlének, však

nžnjším zpsobem a duchovnjším. Nevyložené tolik sil na hmotnost a velikost díla^

jako na jeho krásu a vznešenost, aby záilo nejvnitrnjším duchem pírody lidské.



aby na jcvo pišlo, Ilesn se vytvoilo božství ukryté v útrobách lovka. Tak podle

obrazu jeho, obrazu to božství svrchovaného, utvoeni zas bohové grajští, a pevrá-

ceným , nicmén však milekrásným spsobem. Na soukromné budovy v prvnjších

fasech ješt málo vynaloženo píle a práce; zdá se, že tenkrát idey pohybovaly více

massami lidu, nesestoupivše až do jednotlivých osob, jakož jest to charakter as ny-

njších, kde vzdlanost a ouplné vyvinutí vloh individuálních vidí se býti nejvyšším

úelem snah a úsilí jednotlivce i spoleenstva,

Jak od rukou holých pešel lovk k nástrojm, od ovládnuli vlastního tla ku

pemáhání sil pírodních, z obvodu úzkého v osobnosti své k šíení se po pedmtenstvu

íždy rozsáhlejším : tak se též rovnou mrou množily jeho prostedky ku podmanní

sob pírody. Nástroje, jichž na poátku jen jednotlivci užívali, složily se dvtipem

lidským v mnohotvárné stroje a mašiny, jež toliko ídí a spravuje lovk svým dohle-

dem, ušetiv namáhání vlastní síly tlesné. Tak se pozdji spsobí dílo malým potem

dlník , k emuž díve na jtisíce lidí potebí bylo. Co tím ušeti-íno síly tlesné,

získáno jest k bavení sil duševních, ímž uvolnná mysl obrátí se tím pilnji na vypá-

trání pírody, na svtlejší porozumní jejím zákonm a silám, na vydatnjší upoteben'

jich k ovládnutí té samé pírody, jenž zpoátku z jeho nedorozumní, jeho vlastní

vinou, zdála sé mu býti nepátelskou, vzdornou, nyní pak povolná jeho píkazm
ochotn a co nejsprávnji vykonává práce jí uložené. První mašiny, jichž použil

lovk, byly takoka dar samé pírody. Moliutný býk pomáhal mu zorávati role jeho,

na hbet rychlonohého kon pekonával cesty daleké, roviny nedohledné, anebo jeho

pomocí pevážel bím skal k budovišlím, rozvážel tovary, bohatství vlastí svých,

k cizím národm, a pivážel nové pro poteby vlastni. Mkkochodý, stídmý, povolný

velbloud, tato lod moe pustinného, naskýtal se mu, aby penášel jezdce i s zavazadly

pustinami, jinak lovku nepístupnými. I té spousty zvíecí, slona, použil k podobným

zámrm obyvatel Gang-y a Indu. Lovec polodivý, nemaje dosti na vysílání šíp po

plachém ptactvu, upoutal sokola i nauil jej loviti po vzduchu k zisku svému. Psa,

jenž jako poslanec pírody k nmu se pitulil, mnohonásobných služeb nauil, jež

vykonává pánu svému, ímž pokoleními ne bez píspvu lovka jako utvoeny zvláštní

odrdy rodu psího. Tenf steže brav ped outoky divých šelem, a udržuje žádoucí

poádek v stádech; onen, s lovcem sdružen, šlakuje piln stopy zve, vyzrazuje pí-

tomnost její, honí utíkající, vyhledává i pináší usmrcenou, ano i do vody ponouje se pro

úsluhu pána; tamt Sibiana veze rychlá jeho spež nivami snhem pokrytými. Takt

a jinými ješt spsoby použil lovk za stroj prací svých sil živoišních. Jen bohužel,

že se neostýchá používati i tla lidského jako pouze hmotné, bezdušné síly, jako

hroudy pevalující hroudu jinou, jako klínu rozštpujícího, co mu v cest vázne. Mír-

njším spsobem používá sil lidských tlesných v rukodílnách, a i tam jen aby zastá-

valy místo mašiny složenjší, které nezídka vynalezením mašiny prostohmotné, nkdy
i správnji zastoupeno bývá.

Popatme však ješt blíže k tm silám pírody, jichž dosavad lovk použil

k úsluze své. Jsouf z vtšího dílu elementární, totiž pocházející od mocí živelních,

jimž vyznail jisty smr, jež rozmanit spojil a protipostavil a jako nadal myšlén-

kami vlastními k vykonávání ouel svých. Jest tu pedn ohe, jenž s poátku

tením se vydobývá, pozdji také jinými chemickými a dynamickými zpsoby. Ohn
a tepla použil sevean k oháni tla v zimním poasí, ke zmírnní potravy surové, zví-



reci nebo rostlinné, k osvétlení za asu noního, k rychlému upálení strom a les,

k vyplenní bujného travstva, aby získal pdy úrodné k dalšímu vzdlávání, což by

jinými prostedky tak snadn nedovedl. Ohnm rozpouští rudy a vydobývá kovy ku

potebám mnohonásobným: zlato a stíbro pro ozdobu a pepych královský, pro okrasu

a oslavu chrám bohv, posvátných nádob chrámových, k vytvoení podobizen božišf,

pro lesk íz a rouch knžských, k ražení penz a k jiným potebám ; mJ pro poteby

sprostjšího domácího života, s poátku také k zhotovení zbran, an železo tžko roz-

pustitelné pozdji teprv k podobným úelm upotebeno býti mohlo. Ohnm pee ná-

doby a jiné stvrky hlinné, rozpouští kemen, slévá sklo a zhotovuje pekrásná a pe-

užitcná díla z látky léto blahodárné.

Voda jest živel životní, vtši ást našeho tla z vody složena jest , bez vody,

bez nápoje nelze v životu trvali; voda ale také jako zevnitní síla pírodní vypomáhá

rozliným potebám lidským. Voda penáší na lehkém devu ku behu protjšímu.

To dalo piíinu k zhotovení lunu, lodi, aby peplovala daleké hladiny moské, dalo

pvod k odkrytí nových díl svta, k zrstu obchodu posvtného. Voda, bydlišt roz-

manitých životních tvor, poskytuje ryby pro potravu, ano celí národové poíní, pomorští

uživují se jedin tím, co jim moe neb eka podává. I nauil se lovk zvlášt použíti

vod ku pstní, k rozplemenní ryb, potravy lahodící. Rozvedeno vody rýhami po

lukách, rolich a zahradách, k napájení rostlin užitených. Tak Eufrat a Tigris, za as
starodávních podmanny potebám lidským, utvoily ráje z pustin Sinearských, které

však hned zase navrátily se v pedešlý stav, jak mile opka lovka pestala vládnouti

mocí volné pírody.

Hle tam Nil, na pomezí pustin afrických, pouhým namáháním lidstva již mnehá

tisíciletí udržuje se v uzd, a piinním obyvatelstva nucen jest co rok uložiti urvanou

s hor prs proudem uchlácholeným na místa plodonosná. Jest to onen Próteus bájený,

který, jakkoliv mní se na všelijaké hrozné potvory, neodolá konen neústupné mysli

hrdinské, a vrátí se k podob první, píznivé, lidumilé, aby vstil lovku blaho. Po-

hyb též vod použilo k hnáni stroj rozliných, mlýn, stup, papíren a jiných mašin pro

rozhné výrobky. Za našich as pak slouením ohn s vodou vznikly parní stroje,

jichž ouinek pesahuje všecko, co dosaváde hmotné síly dokázaly, a které poznenáhla

vstupují na místo všech hmotných, menších i vtších sil, jenž dosaváde konaly práce

lidské. Parní vozy již zaujaly místo ko, které vozily pocestné, rozvážely tovary, pe-

pravovaly bemena rozUná, a konají. to vše s rychlostí a silou bez porovnání valnjší.

Parní lod plovou bez pestání smrem naznaeným navzdor vtrm a proudm, ano

i tišinám moským s rychlostí nevídanou, an lod obyejné závisí ode všech tchto

okolností, jimž jen umním a znanou zkušeností vyhovti možná. Celé fabriky tkací,

ezací, mlecí, kovací atd., jediným parním strojem pohybovány, vykonávají asto práce,

jimž jindy v stejném ase ani na tisíce rukou lidských nepostaovalo, i mžeme se na-

díti, že, dokud jiná ješt mocnjší a ohebnjší síla vynalezena nebude, i nejpodrobnj-

ším pracím malými píruními parostroji vyhovno bude.

Vzduchu používá po celé živobytí všechno živoišstvo i rostlinstvo, zvlášt dý-

chadly všeho druhu, jeho kyslík oživuje krev a udržuje celé nervstvo v ilosti životu

píslušné, aniž málo minut pežíti možná, abychom vzduchu neužívali. V tom ohledu

jsme docela dáni do rukou pírody, aniž lu e býti mže o vládnutí nad ní, leda ne-

gativn, zatajením dechu, což až i k smrti vésti mže. Jsouf píklady potáp, jenž



nco málo minul pod vodou vydrželi ; co výše sáhá, považujme za bájené. Jiným sp-
sobcm si pomáhá ílovk u potápní rozlinými druhy ponornich zvon anebo trubicemi

vedenými nad vodu. Sily vzduchu jsou dílem mechanické, dílem dynamické, dílem

chemické; o prostoživotních jeho silách nevíme.

Mechanických sil vzduchu užíváno od dávna pi plavb natahováním plachet, aby

se vtrem zdiily a pudily lod dle žádaného smru. Vtr také užito záhy ku pohybo-

vání lopatek mlejn vtrných. Vzduch rozehátý slouží k vyzdvižení mongolfiery
, jinak

povtrní míe vyhánjí se vzhru prostedkem plynu vodíku. Vzduchu užíváme k na-

dmutí mchu u výhn v slévárnách, nebo ku prováni trubic varhanních, když zvuky vy-

dávali mají. Nejšlechetnjší a nejduševnjší použití vzduchu jest u zpvu a u mluvy

lidské. Ve vdách, ve fysice a nauce o povtrnosti, veliké pouení a výhody podává

barometr, ukazující stavy tlaku oboru vzdušného , ímž chod povtrnosti pozorujeme,

výšky hor, ano i vliv msíce na vzdušný obor poznáváme. Také elektina vlastní ve

vzduchu se vyvádí, pvod bývajíc hrozných výjev blesku a hromu. Tu jsme však také

do vlastní moci dostali, dílem co mašinu elektrinou , dílem užíváním hromosvod. Co

se týe chemického psobení vzduchu, známo, že jeho kyslík slouží za potravu všem

ohm pirozeným i umlým, jenž bud doutnají nebo plamenem hoí, kdekoliv u vnitku

zem nebo na povrchu jejím. Nesíslné jsou úinky vzduchu na sloueniny chemické

a jich promny v celé íši nerost, rostlinstva i živoišstva. Jak jich lovk mnohoná-

sobn použil v emeslech a umních, to na každé stránce vysvduje nauka o lub.
Pikroíme k silám pouhým, pohybovacím, naskytujícím se nám na povrchu zem;

jest to líže, rozmach, magnetina, galvanina. Tíží upoutala píroda tlo naše k zem-
kouli, aby nás vodila prostorem hvzdným okolo slunce, okolo nhož touže líží obíhá

zem a obracuje tvá svou k zái slunení. Mluvili jsme nahoe o lom, kterak vztý-

ením tla a chzí pímou lovk líži odolati umí. Však hleme dále, jak se nauil

její zákony znáti a je k vykonávání svých zámr spravovati. Kácí stromy, láme skály

na výšinách a po naklonné ploše valí je do údolí k dalšímu spracování ; lžké kameny

skládá a hromadí, aby vespolným tlakem udrženy tvoily pevné zdi , klenby, valy, mo-

hyly; otesávaje stromy na trámy staví sruby pro obydlí, vozy a san na povoz, jímž

by po rovinách bemena rozvážel. Nauil se záhy znáti ouin páky, váhy, kola, spo-

lupsobení kol mnohých k vystavní rozliných stroj hýbacích, kiiež všude ouinkuje

líže bud pádem, bud tokem, bu rozmachem. Tak vzrostlo strojnictvo až na zhotovování

pepodivných, mathematickou úpravností nadaných, malých i velikých stroj, midel, váh,

hodin, mašin fabriních, všelikých automat
,

jenž jsou k posluze védám, k zábav

a užitku života pospolitého. Také se použilo vlastnosti hmotné látky, spojenosti, pruž-

iiosli, tvrdosti, tekutosti, tkavosti, aby v rovnováze stály s tíží anebo dávaly bez pe-

stání popud k dalšímu pohybování. Že pak drsnatost ploch a jejich tení vadí nejvíce

volným rychlým pohybm, zleštil lovk povrchy látek tvrdých anebo potel tukem

a mazem. Jakou dležitost do sebe má to zdánliv nepatrné tení, nejzjevnjším d-
kazem jsou naše železnice. S poátku byla jen tíže známa, a snad i pružnost, rozmach

;

o jiných pohybovacích mocích ledva tušení bylo. Magnet však, již dávno co neznaný,

slabounký host známý, konen se hodil k tomu, aby stále na sever ukazujíc provádl

lod po moi
; v podob podkovy a umlým natíráním znal také nésti tíže teba i mnoho-

liberní. To však nevábilo pozornost praktikv, ponecháno ueným zkouškám fysikálním,

anebo kratochvilným kouskm toulavých kejklí, až za našich as Oerstedtem a Fa-
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radaym odkryta jednota proudu gulvaninélio a magnetiného, tak že oním ten, tím onen

až ke vzniku sil ohromných mechanických vyvádli se mSže. Akoliv dosavadní zkoušky,

v Ruších, Anglicku a jiných zemích podniknuté, neokázaly ješt upokojujících výsledk, zvlášt

pro drahocennost materiál, nicmén nelze pochybovati, že po nedlouhém ase nastane

doba, kde i pomocí galvanomagnetnich nástroj, aspo v užším obvodu, vládnouti bu-

deme silami, zvlášt pro drobnjší, a však tím vážnjší práce dostatenými. Píklad toho

nám již poskytuje, abych o jiných pomlel, dalekopis nebo telegraf, jako nervními sa-

mocilnými nitkami probíhající a prolkávající pl vzdlaného svta. Možná, že i postupem

asu se objeví vnitní píbuznost této galvanomagnetní síly sživotvornými silami, jako již

jednotlivé výjevy a samo theoretické oekávání na to ukazují, a že pro život spoleen-

ský a pro vdu vyplynou z toho výhody, o jakých dosavde ani tušení nemáme.

Také svtlo jakož i teplo jsou u vnitním spojení s touto galvanomagnetní a spolu

i luební silou, i užíváno jí, jak vbec známo, od nedávná k vyvádní nejskvlejšího

svtla, jaké jen k slunenímu rovnali se mže.

Však i bez ohledu na pvod svtlo samo, vbec slunení, co povšechný živel

považováno, dmyslem lovka mnohonásobné neocenitelné užiti podává. Nechtjíce

mluviti o svtle denním, oživujícím celé tvorstvo, daru to slunce božího, které nám

svítí k pracím našim a vodí nás po cestách našich zamstnání; o svtle lunním, které

vymuje asy roku; o svtlech hvzdných, nebeských, které nám otvírají zrak do ne-

konenosti všehomira, obrafme se k považování spsob, jakých užil lovk, aby k vy-

konávání svých vdeckých a spoleenských ouel vlastnosti svtla vynakládal. Nej-

sprostjší užilí svtla jest osvtlení noci. Divocí národové toho arci nepotebují, aniž

toho poteba tak snažná v pásmech tropických; nutná však v pásmech stedních za

asu zimního, když délka noci daleko pesahuje délku denní, zvlášt u vyšším postupu

vzdlanosti národní, kdežto práce umlecké, vdecké, obchodní a prmyslové, ano

i zábavy vyšších stav nemalou ást noních dob zajímají. Z jakých rozliných pramen

to svtlo pochází, dosti známo, podotknu tu jen svtla plynového, jehožto užitím k osv-

tlení mst, privátních dom a místností fabriních nemálo pispno k urychlení pokrok

ve všech odvtvích prmyslu, k oblažení a k upohodlení života spoleenského.

Jiné upotebení svtla jest více vdeckého spsobu. Poznavše povahu jeho, po-

mi7 jeho k látkám hmotným, k jich vlastnostem, formám vnitním i zevnitním, nauili

jsme se je vésti smrem vyznaeným, spájeti a rozštpovati je, odrážeti, jím toiti, je

lámati, ohybovali, v protivy rozdvojovati, z ehož tolikero nauk optických povstalo.

Vyzrazeny tímto nakládáním vlastnosti tles a látek pírodních', przranost , lomivost,

dlivosl, polarita, kteréžto známosti obráceny na další skoumání fysické, k zhotovování

skel optických, hranol, zrcadel, jimiž pak nám skrz mikroskopy oteven hled do svta

nekonen malého , skrze teleskopy do svta nekonen velikého. Ano svtlem vni-

káme i do vnitností vlastního tla živoucího, zvlášt do vlastního oka a toho, co

z nervoviny mozené s ním spojeno jest. Svdkem toho jsou výjevy subjektivní zraku

našeho, o nichž na jiném míst v tchto listech obšírnji promluvíme. Svtla konen
užívá hospodá u pstní rostlin a zvíat, znaje jaký vplyv má slunce u veejné pírod

na vzrst, barvu a tvánost všelikých živok.

Bavili jsme se dosaváde více pírodou povšechnou, elementární : pistupme též

k považování pírody ústrojné, životvorné , ku které také náleží naše tlo, náš život.

Žjvotvorstvo znáti uí nás rostlinopis, zvropis, pak i anatomie a fysiologie. Pozná-



váme živoky pedn smysly svými zevnit, pak vnikáme v jejich útroby, poznáváme

jejich ústrojí, jejich zábyvy, a vznášíme se ku poznání zákonii životních.

To však nejenom slouží vd íisté, naprosto vzaté, nýbrž i k použití pro po-

teby života soukromného i spoleenského. erpajif z tchto vdomostí léka, hospo-

dá, vychovatel, a též i vládcové lidu a zákonodárci, ponvadž jejich psobení založeno

jesl na pirozené povaze živoíních pedmt jejich innosti. I tady, a na vyšším sta-

novišti pírody ouinné, dospl lovk pilným pozorováním a piinlivostí k nemalému

ovládnutí sil pírodních. Svdkem toho jest rostlinstvo, jenž, kde užilo opky lovka,

utvoilo se v role úrodné , v zahrady rajské. Plané stromoví zešlechtno v stromy

nesoucí ovoce rozmanitých krásných tvar, libých chutí a zápach ; sprostá kvítka

v kvtiny skvostných barev a forem ladných, pepyšných; jiné byly vypstovány pro

rozliné poteby životní, pro píci dobytku, pro pokrm a lahdky lovku, pro léky,

barvy, tkanivo a všeliké látky prmyslnické.

O zvíatech, ježto píroda lovku na pomoc stvoiti se zdála, již nahoe mlu-

veno, také podotknuto, na jaké rzné odrdy soudrnžstvím lovka psí rod se rozštpil.

Diidiž nám dovoleno, ješt nco o té vci zde pedložiti. Zajisté pede vším zasluhuje

kfl bližšího povšimnutí. Není zvíete, které by tak úzce bylo spáteleno s lovkem jako

ki, a zdá se to býti píze šlechetnjší, nevycházející z citu bázn anebo z povahy

otrocké. A jaké to srozumní, jaká poslušnost a uenlivost! Neberouce ohled na pí-

klady jednotlivé, podivuhodné, hleme jen na to, jak se chová k svému pánu ki co

povozní, co jízdecký jaké vyvádí ádné pochody, plesy, bhy a skoky, ekl bys, že

nemálo ouastuje se v ctižádosti pána svého.

Jiná domácí zvírala z rodu ovího, kozího, volského, vepového, skrovnými toliko

silami duševnými nadaná, chová lovk toliko pro látku, jakouž mu srstí a vlnou,

kží, tukem a masem poskytují ; vzájemnosti duševní tu skoro žádné nestává. Jiná

pidružila se o své ujm k lovku ze sobeckých pohnutek a lichotí mu, i jsou od nho
ráda trpna, jako n. p. rod koií. Rod opií slouží mu v krajích teplejších pro krato-

chvil domácí. Jiná chová na svobod pro zábavu loveckou. S jinými zápasí o život

a smrt, a pstí udatnou mysl, dokud je nevyplemenil, jakož to dosaváde bývá v krajinách

pustých podrovníkových, u národ divokých a surových, a jakož to bylo za asu Heraklea

eckého. Ptactvo, letem svým z vtší ásti osvobozeno od nadvlády lovka, podlehlo

jen tam, kde mu sil nepostaovalo k odletu, kamž náležejí rzné druhy kuí a husí.

Holub samocht k lovku se pidružil, vrabec i bezdky se mu nabízí, vlaštovka na-

chází u nho pohostinného pobytí. Dravé ptactvo a jiné letouny pozstavil též zábav

lovecké. Jen zpváci u nho zdomácnli, i nauil je nápodobovati hudbiky nástroj

svých hudebních. Papouškové, drozdi a jiní ptáci ilých myslí nauili se štbetati mlu-

vou lidskou, a slouží tím domácí kratochvíli.

Zemplazi a obojživelníci stojí již vzdálenji od lovka. Onf se bojí jedovatých, ma-

lých i velkých, had a zubaté tlamy ostrovid (krokodil) ; báze z nich uinila božiska

u národ afrických, indití hádai je zkrotili, aby jimi hráli na podivení lidu. Jiná hnus-

ností svou lovka odrážejí; jen skokan, rosnice a nkteré ještrky nalezli u nho milost.

Ješt dále jest odloueno ^obyvatelstvo ek a moí, neilostí svou i živlem. Jen pro potravu

a lahdky slouží maso rybí. Zde také podotknouti mžeme loveni všelikých kyt (vel-

ryb), jichž piány a tuk, jako i sušené a nasolené ryby a jikra znaný obchod obživují.

ím dále sestupujeme v íši živoich , tím vtší odlouení od lovka. Ze hmyzu
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jen ješt vfelka zaujímá místo v domácím hospodáství, a láká k sob milovníka pí-
rody poádkem svým spoleenským

, hedbávník také rád se chová, dávaje vlákna na
skvostný odv; dotíravé mouchy a jiný škodný hmyz nenávidíme a niíme. Mo-
týlové a brouci barvami a podobami vábí zvdavost déckou k chytání jich a schránní.
Pavouk se hrozíme a moíme je. Rak jediný slouží ješt za potravu u národ vzd-
laných, pak také z mkkýš nkteí hicmejždi, lastury a plotice. ím mén se jeví

v živoišstvu život duševní, tím více nakládá s ním lovk jako s pouhou látkou rostlin-

nou nebo nerostnou ; ím však patrnjší jsou duše výjevy, tím více práva podává spo-
liilvorm svým, aby se zúastnily života vyššího, duchovního. Dosáhnuv lovk poznání
pírody, a nauiv se užívati jejich sil k svému užitku a blahobytu, obrátí je také

k uchování svého zdraví, k uchránní sebe a svých spoluoban ped návalem mocí
škodlivých, k léení chorob, k hojení pohrom tlesných, k zušlechtní tla, k vystavení

pravidel životosprávnícb, ku prodloužení života; 1 musí konen kultura, jenž s poátku
se zdála odvádli od prostého pirozeného živobytí, konen i sloužiti k jeho uchránní,
sesilnní, tlesného i duševního zdokonalení.

Považovali jsme dosaváde lovka v jeho postavení naproti pírod povšechn
živelní, pak naproti rostlinstvu a živoišstvu, jak jimi nakládá, je opanovává, jich ke svým
potebám užívá , jak jimi dosahuje ouel svých rozumných. Sáhat pak mocnost pírody
i v lidstvo samé, a boj onen o panství až do jeho nejvnitrnjšího bytu penesen. V tle
lidském základ všeho hmotného bytování, vývinu a petvaování iní síla rostlinná, na

léto založen jest život zvíecí, na tom pak teprv loví. Jest to pravidelný postup

pírody. Ne jakoby tím jedin bytost lovka se utvoila; ona jest prostoduchovní,

samostatná, onen postup jest jen spsob, kterak se jeví ve svt hmotném. Tím ale

zase v jednotlivém lovku prvotní ty protivy pírody a ducha se stýkají, a jedná se

o to, která nad druhou nadvládu získati má. Tof jest ten boj mravní, zajímající život

jednotlivce, eledi, národ, celého lidstva, od pokolení k pokolení dobami as v djin-

slvu se vyvinující, jehož výsledkem jest vzdlanost osobní a národní, ústrojnost, vzá-

jemnost a šíící se všeobecnost duchovních pomr po veškerém lovenstvu. Pedn
krotí pstní a domácí káze pirozenou surovost mládeže, cvik a uení vyvinuje její

\ rozené vlohy tlesné i duševní, obohacuje pamt, vzdlává pontí a soudnost, krášlí

obrazotvor, budí rozum a samovládu, až dospje lovk na ten stupe vzdlanosti, jaký

dovoluje stav duševního vyvinuti souasného lovenstva. Arcit že se to nedaí

stejn u každého jednotlivce, ano i vtšina se nedopídí cíle žádoucího. Jsouf povahy,

v nichž pevládá látkovitost, neilost rostlinná, takovíto lidé žádají vlády vnjší, chovají

se trpn, podléhají cizí vli. Jsou zas jiné povahy, v nichž zvíectvo surové panuje,

jenžto pudy svými asto proti ouelm rozumu se opírá; tof teba písnými pravidly,

ano i násilím v kázni udržovati. Jest konen tída, a málo etná, duch vyšších, jimž

písluší vláda nad ostatními. Tímto vrozeným rozdílem povstal hlavn i rozdíl stav

spoleenských, jaký se od dávnovkosti vyvinul v Egypt a u národ indických, ano též

u ek a íman, a v mírnjším spsobu, pak i u národu germánského a slovanského

plemene, ano který se ukazuje u každé jakékoliv spolenosti. Tylo rozdíly stanoví

hlavní základ organického rozlenní i spojení každého tlesa spoleenského. Jako

v tle zvíecím poznáváme vládnoucí mozek a pak ástky výkonné ; idla a hýbadla,

- ástky živné : steva, žilslvo a žlázy, a tu k životní tvora ouinkující jednotu nazý-

váme ústrojím, organismem, — tak se ukazuje nco podobného, a jinorodného, v kaž-
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(lém soustední lidských sil, vloh, toužení a tušeni k celku, jehož hlavní úíel jest na

jevo dání toho, co v ideách rozumu uloženo. Nenít to liché porovnání mezi výjevy

jiírody hmotné i duševní. Vycházejíf ob z jednoho víného pramene, proež i jakási

spolubžnost (parallelismus) a soumérnost jim písluší. — Takovým rozílánkováním

v lidstvu panují vyšší stavové nad nižšími, vzdlaní národové nad nevzdlanými, suro-

vými, divokými. Prostedky toho panování jsou vojny a výboje, zizování nových vlád,

rozšiování vyššího náboženství, uvádní šlechetnjších mrav a obyej, vzdlanjších

jazyk, rušení dívjšího a uvádní nového kultu (bohoslužby), škol nižších pro lid sprostý,

vyšších pro vyšší stavy, zakládání vdeckých a umleckých ústav, osvobození všech sil

duševních, istolidských, upoutání a uladní sil tlesných, zvíecích. Takf se stává lo-

vk i celé lidstvo vládcem a pánem vlastní pírody v nekoneném pokraování ke vždy

vyššímu vyvinutí rozumu, duchovní své bytnosti. Stežiž se však lidstvo ! pekráeti meze

Bohem tob ustanovené; netouží se dívati do svta jinými smysly, ponímati jej jiným

umem, nežli tob byly pistvoeny; nechtj sáhati do nho jinými mocmi, nežli tob

vlastními, anebo vypjenými od pírody této pozemské. Bohem tob svené. Zhroziž

se každého navrácení, ano i zhlížení se k starému pohanství. Vz, že šílenost tvá

i celých pokolení byla by následkem takové drzosti.

J e z o v e c.

Dle Tíchudlho").

Stojí-li myslivec asn zrána v podzimku v horských hvozdech na ekání, aby

tetívka nebo teteva se dopídil, a chystá-li se v nejvtší tichosti k rán, stává se ne-

zídka, že nco v suchém listí vedle nho zašustí a pádným krokem i spolu utajeným

chrochtem neladné, šedivé , k nevelikému vepi podobné zvíe z huštiny se prolomí.

Jest to jezovec, který se vrací z noních vycházek a tak nejpíhodnji do rány pichází-

Nejmenší šramot myslivce urychlí ale jeho kroky tak, že v paeznim díví zmizí, díve

nežli myslivec spustiti mže. Dostíhne-li svého doupte, pak nepomáhá runice již

pranic. Až do tmavé noci neobjeví se opatrné a nedvivé zvíe ped douptem.

Málokdy vychází u nás lovec úmyslné na honbu jezovi, dílem že jest obtížná,

dílem proto, že zvíe není dosti hojné **) a polovina jeho doupat bud prázdná nebo

liškami a jinou sprostou zví obývána se nalézá. Nkdy se chytají jezovci do tenat

nebo do želez, nejastji ale jezovími psy, chytrými to zvíraly, které pro své krátké

nohy a ostré zuby pede všemi k takovému honní se hodí.

V každém spsobu jest jezovec dosti vydatnou koistí. Kže jest velmi pevná

a nepropouští vodu, maso podobné k vepovému má sice píchu zemnatou, ale dá-li

se do tekuté vody, obdrží též dobrou chut a mže sloužili co výborná peené ; sádlo,

které v podzimku na ti prsty tlust na zádech leží (asi 5— 10 liber), zaplatí se dobe

v lékárnách ; tuhé chlupy slouží k dlání šttc a kartá.

Toto podivné, asi 2
'/a

str. dlouhé, na biše erné a pes oko erným pruhem

jioznamenané zvíe zdržuje se nejradji na pokrají les, kde na blízku úrodné pole

*) Das Thíerlebeu der Alpeowelt. Leipzig 18S3.

'") U nás zdržuje se zvlášt v odnožích Šumavy n Vltavy a Votavy. Vloni dostal se jeden po vod

až na Smíchov u Prahy, kdežto od mlynáských chycen byl.
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a sady se rozkládají. Se svými silnými zahnutými drápy vyhrabuje -si na výslunní stran

kopc pohodlné doup, jež mfikkým mechem a listím vycpe a tymi až do osmi vý-

chody a prdušnými komíny opatí.

Zde žije dle spsobu své tupé, studené, lenivé, plaché a mrzuté povahy samo-

jediný. Samice, která v lednu 3—5 slepých mláat rodí, má své zvláštní doupé v sou-

sedství. Obyejn se živí rostlinnou potravou: koínky, ovocem, houbami, brambory,

ipou, žaludy, bukvicemi, jahodami, žere ale také velmi rád hmyz, brouky a kobylky,

myši a žížaly, hady, hlemejžd, slepýše, vejce ,a ptáky. Jedovaté hady, jejichž uštknutí

docela nic mu neškodí, žere s velikou oblibou. V podzimku zachází také do vinic

a ulrhuje celé ratolesti obtížené vinnými hrozny, též do polí kukuicových chodí na

pastvu a zpustoší za nkolik hodin veliký kus pole.

V zim spí jezovec jako medvd, neztuhne totiž a asto se probouzí. Leží pak

zatoen ve svém loži, maje hlavu mezi zadními nohami. Není ale pravda, že by se

živil tekutinou, která se vyluuje z vaku u iti. V té dob se také asto jezovci vy-

kopávají a zabíjejí, což ale jest píliš surové a škodlivé, an ádnou honbou pebývající

poet jezovc bez toho se znií, takovýmto poínáním ale zv tato docela by se vy-

liladiti mohla. Jak jsme z potravy jezovce vidli, mže se ale spíše k užiteným, nežli

ko škodlivým zvíatm poítati.

f]\ Jakožto svého úhlavního nepítele považuje jezovec lišku, která jej peasto

z pokojného pohodlí vyburcuje, a sice tím, že mu smrduté lejno do trouby doupte

pustí. Jezovec jest pedantický pítel istoty a radji opouští své pohodlné a hezké

lože docela, nežli by smrad lejna taškáské lišky ped nosem trpl. Chrochtaje opouští

doup a chrochtaje hrabe si nové, kdežto liška se svou rodinou pohodln do teplého

hnízda se sthuje.

Z jara se mohou snadno mladí jezovci vyhrabati , vychovati a zkrotiti. Ale

nikdy se nedokáme mnoho cti a radosti na tchto vychovancích, ponvadž nepromnn
zstávají vrní své vepové, nespoleenské povaze. Jakožto pravá noní zvíata pivy-

kají jenom velmi nesnadno k jakési innosti ve dne. Staí chyceni zstanou nepohnut

uulý den ležeti pi všem bití a kopání, a kdyby se jim i nejmilejší jejich lahdky

Csladké ovoce) podávaly, nehnou se ; nanejvýše jenom zlostn zavrí a zafuí. Teprva

na veer obdrží vtší živost a zstanou ilí po celou noc. Vodu milují velice, a když

po nkolik dní žízniti musili, pak se prý do smrti dopíjejí. Pi tom pohybují své sanicc

ponkud tak, jako prase. Svými zuby kousají velmi siln. Niemu se nedají piuili

docela jsou neschopní a stojí na nízkém stupni duševního života. Vlohy jejich jeví se

jedin v zízení pohodlných prdušných a istotných doupat, na jejichž vyvedení více

pilnosti a pée vynakládají, nežli kteíkoliv jiní dravci, jmenovit medvdoviti, ku kte-

rýmž se také jezovci poítají.

Tak zaujímají v ad rozliných zvíecích povah, jako skoro každé zvíe, zvláštní

své místo, ješto se jak od prasete, tak i od svišt, s nimiž obma jistou podobnost

mají, urit rozeznávají.

Úzce obmezené vlohy jejich neposkytují jim veliké množství prostedk k do-

sažení potravy, a podaí-li se jim, chytiti myš, stane se to jist spíše následkem trpli-

vosti, nežli rychlé lsti. S vlohami k hrabání pohodlných doupat stojí v stejném pomru
líné sobectví jejich, pro které ani se samicí totéž lože sdíleti nechtjí. Bázlivost, pro

kterouž se asto svého vlastního stínu lekají, jest pimena jejich hlouposti. Mladý,
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v horách pekvapený jezovec nepomyslil ani na útk, nýbrž položil se plosko na zem,

jakoby byl ukryt, zuiv se ale zakousl do hlky, jížto byl dráždn. Také to, že je-

zovec jest noní zvíi^e a na živém, ilém slunením dnu takka nieho pohledávati

nemá, že jest zvíe s tuhou srsti a tuhým živobytím, jest význané pro tuto nanejvýše

sobeckou, hluboko stojící povahu.

A nenalézá se též, jako pro každou zvíecí osobnost v oboru lidských povah,

pro jezovce dokonalé podobenství? I mnoho jest jezovou mezi lidmi. Ostatn nebojí

se jezovec ani tak svtla, jako spíše lidí, a zdržuje se proto po celý den v doupti

svém, ponvadž tam pokojn as svj prodlíti mže. Myslivec jistý, kterému se pošt-

stilo, jezovce svobodného dlouho pozorovati, sdluje v tom ohledu všelicos , ím se

starší domnní vyvracuje. Nkolikráte navštívil jezoví doup , které u pokrají rokle

se nalézalo, s protjší strán ale dobe se pozorovati mohlo. Pi dobrém vtru pikradl

se myslivec s protjší strany do blízkosti doupte a pozoroval brzo starého jezovce,

který mrzul a jako ve své vlastní zdlouhavosti pohížen ped troubou sedl, ostatn

ale pedce rád ve slunení zái háti se zdál. Tot nebyla náhoda, nebot kdykoliv my-

slivec ve dne doup pozoroval, vidl jezovce na slunci ležeti. V blahobytu a lenošení

prožil svj as. Brzo sedl a díval se vážn koleni sebe, pozoroval zevrubn jednotlivé

pedmty a pešlapoval si konen na spsob medvd na pedních nohách. Tuto po-

hodlnost jelio petrhly mu ale najednou krvelaní cizopasníci v srsti, kteréž i hned

zlostn drápem a zubem trestal. Konen upokojen výsledkem toho trestu natahoval

se v poloze co možná nejpohodlnjší na slunci, ohívaje si brzo široký hbet , brzo

dobe vykrmené bicho. Ale dlouho netrvalo toto vyraženi, s dlouhou chvílí pišlo mu
snad také nco do nosu. Vyzdvihl nos, uchal po všech stranách, ale nemohl nic vy-

slíditi; avšak opatrnost nezdála se mu býti zbytená, i vrátil se zase do doupte. Jindy

zase vyhíval se ped troubou, zabhl si pak pro rozmanitost také jednou dol do ou-

dolí a na míst hodn vzdáleném se uhostil, aby si vyprázdnil tlo pro píští pokrm,

ba vrátil se ješt jednou a pehrabal svj trus, aby se jím nižádným spsobem nepro-

zradil. Na zpátení cest vzal si více asu, zastavoval se zde onde, a když stíny

slrom se prodlužovaly, táhl pomalu dom, bezpochyby aby se ped noní výpravou

ješt hodn vyspal.

Sotva bude v celém živoišstvu jiného zvíete, které by tak samo sebou spoko-

jené, sobecké, nedvivé a hypochondrické bylo, jako jezovec. Stopa jeho pozná se

podle širokých šlépjí, dlouhých dráp a krátkých krok; pi pozvolném bhu jest stopa

taková : : : : ,
pi rychlém útku ale taková .•..••..••..•.

U nás v Cechách, jakož i v sousedních zemích není honba na jezovce silná, po-

nvadž zv tato v pomru k jiné jest dosti vzácná a myslivci si jí nehájí, nýbrž jakožto

škodlivou ji pronásledují. Z jara a v let vychází jezovec, teprva když se hodn setmlo,

na pastvu ; v podzimku, když je hodn tuný, málokdy ped plnocí. Jestli ale ve dne

pes nebo mysHvec doup jeho vyslídil, zstával dva neb ti dni tiše doma. Jezovec, když

v noci vyjde, mže se psemi vyslíditi a chopiti, a pi svtle ochránné lucerny jezovími

vidlicemi napíchnouti, nebo se mže asn zrána na ekání ped troubou steliti, nebo

do pytle v troub zavšeného vehnati a chytiti, když ode ps pronásledován do lože

bží. Nejjistji ale honí se malými, ostrozubými psy, kteí jej do slepých trub v doupti

zaženou, kdežto více uttíci nemže. Pak se doup prokopá, a vrivý jezovec se vytáhne
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jezovími kleštmi nebo hákem a zabije se. asto se ale stává, že pronásledovaný jezo-

vec troubu za sebou zemí zacpe, tak že se psi na nj dostati nemohou. Lcží-h doup

pod tvrdým kamením a nemže-li se prokopati, nalíí se s prospchem železa, do nichž

se jezovec pi východu chytí. Bez tchto nástrah zastihne myslivec jezovce jenom

šfastnou náhodou.

S V t 1 o p i s.

Od J. Baldy.

Známa jest pvabná solanka o jakémsi milujícím jinochu, který nevda, co by

dívce své na památku vnoval, v zrcadle se zhlídnul a zrcadlo to milence zanechal,

ponvadž myslil, že obraz jeho tam zistal. Ve vku našem pestala však tato selanka

býti báchorkou, svtlopis — jeden z nejkrásnjších vynález našeho století — uvedl

ji v skutenost, tak že lovk nezkušený žasne, vida v okamžiku povstati obraz s nevy-

rovnanou dokonalostí, jakoby umlec nad/.emský šttcem neviditelným jej byl vykouzlil.

Ode dávna bylo vbec známo , že látky barvy živ, k. p. ervené šátky, na

slunci obyejn vyblednou; vc lato zdála se býti malichernou a nikdo se po píin

její neohlížel. Teprv roku 1773 pozoroval Scheele, že paprsky slunení mimo osv-

cování a zahívání též luebn psobili mohou — že mnohé sloueniny luebné roz-

kládají a tudy i mnohé barvy látek ruší. Že je v skutku svtlo, a ne teplo paprsk

sluneních píinou této promny, to dokázal Scheele tím , že položil papír stíbrem

sobkovým napuštný jednou do obyejného svtla a podruhé pod erné sklo, které

žádného svtla nepropouštlo. V svtlu obyejném se papír brzy promnil , totiž

zernal ; pod erným sklem však zíistal bez promny, akoliv se sklo znamenit za-

hálo. Po Scheclovi zanášeli se jiní piirodozpytcové tímto vábivým pedmtem, ímž

se velmi mnoho rozmanitých látek seznalo, které se na svtic slunením promují.

Nejskvlejší výsledek ale 'dosažen byl u solí stíbrovýcb; tyto se svtlem velmi

lehce a rychle rozkládají, kiležto promna jiných látek leprv po delším ase pa-

trná bývá.

Veškeré výjevy lyto byly tak zajímavé, že mnozí hned v prvních dobách již na

to myslili, kterak by jich prakticky upotebili ; doufalo se totiž, když se deska jakási látkou

na svtle promnlivou (k. p. solí stíbrnou) pote, a otvorem njakým svtlo na ni jen

ásten padne — že se jen ony ástky na desce promní, na které svtlo padlo, vše

ostatní ale že zstane nezmnno. Tomu jest v skutku tak, a mužové jako Wedg-

wood. Davy, Wollaston a Charles neustále zkoušeli, jakby se asi .spsobem tímto

výkresy padlati, aneb_ v temnici (camera obscura) hnedle bez kreslení nové obrazy

získati daly. Dala-li se do zadu temníce místo mdlého skla deska solí stíbrovou

potená, tuf ovšem povstal a zstal na ní obraz pedmtu ped temnici postaveného; ale

jak mile se deska z temnice vytáhla, poínal obraz mén jasným býti, až docela zmizel;

Neb když svtlo pak na celou desku padalo, musely se i ástky nezmnné promniti^

a nikdo neznal prostedku, jímž by se dal obraz na desce po delší as upevniti.

Po nesíslných pokusech pochybovalo se vbec o tom, že by se obrazy, spsobem tímto

na deskách v temnici povstalé, na vždy udržeti daly, a Davy i Wedgvvood mli tu vc
docela za nemožnou. Výrok jejich platil co zákon vdecký, a nikdo si netroufal, znova

se o tu vc pokusiti.
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Tu se najednou ku konci roku Í838 rozšíila po Evrop zpráva , že se ve Fran-

couzsku podailo , obrazy tylo v skutku na deskách ustálili. A kdo byli ti, jimž se ne-

ocenitelné dílo toto podailo? Ne uenci, neb li mli tu vc za nemožnou. Josef
Nicephor Niepce byl první, jemuž se poštstilo, ustálili obrazy svtlem na deskách

v temnici povstalé; a Louis Mandé Daguerre znamenit zdokonalil výsledky

Niepcovy.

Josef Niepce žil se svou rodinou v tiché samolaosti na bezích Saony, a jak-

koliv nebyl žádný uenec, vnoval pedce veškerý svj as vdeckému badání; bratr

jeho ml znamenité vdomosti v mechanickém umní , a býval mu pi mnohém skou-

mání nápomocným. Na poátku tohoto století zanášeli se oba tím, zdali by se ne-

daly stroje hnáti lépe zahátým vzduchem, nežli párou. Zavedení však kamenotisku

obrátilo innost Niepce-ovu na jiné pole. Všude hledali kameny, které by se k lomu

hodily, a ponvadž se jich málo nacházelo, napadlo Niepce-ovi , zdali by se nedalo

k tomu cíli místo lilografického vápna použili uhlazené kovové desky. A pi této práci

to práv bylo, kde si usmyslil, na lakových deskách pouze inností svtla obrazy kre-

sliti. Tenkráte ani nevdl, do eho se poušti; pokusy, které již ped ním Davy

a Wedgwood uinili, byly mu docela neznámé ; tak i výrok uenc o vci léto. Ne-

vdomost tato byla však jemu i nám k užitku; nebo( kdyby byl stav vcí znal, byl by

se naped myšlénky své zhrozil, a my bychom snad posaváde o svtlopisu nieho nevdli.

První svllopisné pokusy Niepcovy staly se již roku i 81 3. V tehdejších do-

bách hrnula se vojska se všech stran k hranicím francouzským, ale Niepce nevšímal

si hrub ohromných události tchto, a hledl si svých prací ; kovová deska a obraz na

ní mly pro nho více zajímavosti, nežli osud národu a pád vlasti. Pouštje se do své

práce držel se Niepce dvou zásad, toliž pedn, že jakási erná pryskyiná látka —
asfalt — na svtle dosti byste zbledne; a zadruhé , že soli slíbrové, a bezbarvé, na

slunci zernají. S poátku poínal si takto. Rytinu jakousi potel na zadní stran

fermeží, ímž se stala przranou
;
pak ji pilepil pedem na desku cínovou asfaltem

potaženou, a položil to na svtlo. Papír bílý, jsa fermeží przraným uinn, propou-

štl svtlo k asfaltu, a tento vybledl — nikoliv ale erná místa rytiny — pod tmito

zstal asfalt nezmnný. — Ovšem byl tento ouinek až po desíti hodinách patrným,

ale Niepce obdržel spsobem lira vrný otisk každé rytiny; asfalt nezmnný znamenal

výkres, a vybledlý prázdná místa. Aby však otisk tento dalším ouinkováním svtla ne-

trpl, namoil Niepce celou desku v oleji levandulovém, v kterém se asfalt svtlem ne-

zmnný docela rozpustil, vybledlý však na desce zstal, lak že to vyhlíželo, jakoby se

byl výkres nožem na asfaltu vjezal. Takto mohl ledy Niepce pouze svtlem výkresy ho-

tové padlati, s tím však nebyl spokojen. Hlavní jeho zámr byl, aby v temnici obrazy

skutených pedmt obdržel a ustálil, což již uení pírodozpylcové ped ním za

nemožné byli prohlásili. K lomu cíli pomazal postíbenou desku mdnou asfaltem,

a postavil ji do zadu temnice; pedmt, jehož výkres míti chtl, stál v pedu ped

sklem okovým, a as po desíti hodinách povstal obraz jeho na zadní desce lak, že

asfalt vybledl tu, kam obraz padl — místa ostatní zstala erná; byl to ledy bledý obraz

v erné pd. Aby však na svtle erné ástky asfaltu též nevybledly a obraz ne-

zmizel, ponoil desku opt do oleje levandulového ; erné ástky asfaltu se v oleji

rozpustily, tak že zstal na desce nyní isté pouze vypuklý výkres z asfaltu vybledlého.

To se podailo Niepcovi po desítileté práci. Ovšem byly obrazy tylo nedokonalé
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a Niepce hledl jim živosti dodati tím, že je kladl do výparu jodového, což se stávalo

prolo, aby kov na povrchu prázdné desky zernal; neb stíbro desky spojilo se s jodem

v sl slíbrovou (jodid stíbrnalý), sl ta pak na svtle zernala, a bledý výkres se

nyní v erné pd objevil, ímž kontrastem barev živji vystoupil. — Hlavní chyba

vci této záležela však v tom, že to nesmírn dlouho (10 hodin) trvalo, nežli v temnici

obraz vyblednutím asfaltu povstal. Mezi tím se mnilo svtlo a stín pedmtu, a vý-

sledek nebyl povždy jistý. Ale zásada svtlopisu byla vynalezena, a alespo umní

leptacímu mohl býti vynález tento vhod. Ponoila-li se totiž deska s takovýmto asfal-

tovým výkresem do njaké kyseliny, leptala tato kov desky všude mimo místa asfaltem

krytá, a tak se deska promnila v typografickou. Niepce nazval vynález svj helio-

grafii ili slunopisem.

Za onoho asu žil v Paíži jeden malí, který se tou samou vcí zabýval; ale

po nesíslných pokusech se mu ani nejmenší výsledek nepodail. Byl to Louis Da-

guerre. Jak mile uslyšel, že se komus podailo, obrazy temnice ustáliti, pátral tak dlouho

po vynálezci tom, až se ho dopídil, naež psal Niepcovi, že již dlouho v té vci pra-

cuje, aby mu ekl, co o tom soudí. Niepce, boje se o své tžce vydobyté tajemství,

odpovdl Daguerrovi tak, že si z toho mnoho vybrati nemohl. Za rok psal mu tedy

Daguerre opt, a žádal ho, aby mu alespoií jeden heliografický otisk poslal. Niepce

mu to neodepel, ale podotknul, že by sám také rád do toho nahlídnul, co Daguerre

v té vci již vyskoumal. Daguerre se dlouho o niem nezmioval, až konen tvrdil,

že se mu též oupln podailo, obrazy temnice ustáliti, a sice ješt s lepším výsledkem,

než to Niepce dosálil. Tím se dal Niepce omámili, a jsa v pochybnosti, zdali by samoten

vynález svj zdokonaliti mohl, uinil Daguerrovi návrh, aby se s ním spojil a oba zárove

o zdokonalení vynálezu pracovali. Smlouva ta uzavena byla v Chálonsu 1829. Niepce

sdlil na to Daguerrovi veškeré podrobnosti svého vynálezu, Daguerre však se své

strany nevdl o niem, nežli o jakési oprav ve slohu temnice.

Jsa však Daguerre jednou v tajemství Niepcovo zasvcen, všemožn hledl, jakby

vynález tento zdokonalil. Pede vším hledl as psobení svtla ukrátiti, ale pi každém

pokusu bylo nejmén 8 hodin potebí, aby obraz na desce povstal. Tu se jednou pi-

hodilo, že nechal z nepozornosti na desce práv jodované lžíci ležeti; pohledv pak za

chvilku na ni spatil, že se lžíce na desce vyobrazila *). Tu napadlo Daguerrovi, místo

asfaltu jodu použiti, ponvadž se jodid stíbrnalý rychle na svtle promní, kdežto na

vyblednuti asfaltu mnoho hodin ekati musil. Obraz na desce jodované byl ovšem brzy

hotov, asi za V4 hodiny, ale nebylo prostedku, kterým by se byl ustálil ; vynalezení ta-

kového prostedku bylo nyní cílem obou skoumatel.

Mezi tím však zemel Niepce; nebylot mu dopáno dosáhnouti cíle, po kterém

toužil. Zemel roku 1833 v Chálonsu v chudob a beze slávy. Dvacet lei se obíral

pokusy svtlopisnými, obtoval jim celé své jmní, a za to vše umíral s trápivou my-

šlénkou, že zanechává rodinu svou — nouzi a bíd.

Daguerre jsa nyní sám pátral neustále, jakby se obrazy na desce jodované

*) Pravili Jsme Již, že Niepce výparli jodovýcli užíval, aby pák jodid stibfnatý ua povrchn deslsy

svtlem zernal a i-ýkres kontrastem barev živjším se stal. Lžíce na desce takové ležicj

ueponštia svtlo ke všem ástkám desky
;

jodid stíbrnatý zernal ale jen tam, kam svtlo

pišlo, ímž obraz lžíce na desce povstal
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ustálili daly. Ale ješt ptt let se naprecuval , než se mu to oupln podailo a on

s vynálezem svým veejn vystoupiti mohl.

Bylo to 7. ledna 1839 , když oznámil Arago v Paížské akademii, že se Da-

iruerrovi podailo, pouhou inností svtla krásné obrazy kresliti. Zpráva ta roznesla se

l)i-zy po celé Evrop, a Daguerre, o nmž posaváde nikdo nevdl, byl všeobecn ob-

divován. Ponvadž ale neocenitelný vynález tento v rukou jediného lovka malé po-

kroky inili a svtu málo prospti mohl, vymohlo se u vlády francouzské, že se posta-

rala o uveejnní jeho k všeobecné poteb. Daguerrovi bylo za odmnu pojišlno

ron 6000 frank, a synovi Niepcovu 4000 frank, naež Arago v akademii celý

vynález jejich rozložil, podávaje lim dar znamenitý veškerému lidstvu.

Svtoznámý vynález Daguerrflv záleží v následujícím. Mdná postí-íbená deska

musí se na povrcliu svém velmi dobe oistiti
; práce lato jest nesnadná, ponvadž po-

saváde nevíme, co by mlo vlivu na toto ištni desky, a pedce od její istoty jasnost

obrazu závisí. Deska tak oištná dá se na výpar jodový, jenž pi obyejné teplot

z jodu vychází; lim se stíbro desky promní na povrchu v slil stibrovou Cjodid stí-

brnatý) , který na svtle rychle zerná. Deska tato jodovaná vloží se pozorn do tem-

nice místo mdlého skla, a nyní teprv se zpedu svllo od pedmtu, jehož obraz na

desce míti chceme, do temnice vpouští. ástky pedmtu siln ozáené síil na desce

docela rozkládají, ástky polosvlié jen dílem, a ástky temné pranic. Vytáhne-li se

nyní deska z tenniice, nelze na ní znamenati nieho, a kdyby se takto leželi nechala,

nikdy by se obraz na ní neobjevil , ponvadž by se na svtle síil celé desky stejn

rozložila. Aby obraz na desce vystoupil a delším ouinkováním svtla nezmizel
,

použil

Daguerre zvláštního prostedku. Do mlké nádoby dá se rluf, která se od zpodu za-

hívá; tím povstává na povrchu výpar rtuový, a nad tím se deska upevní. Výpary,

které teplem ze rtuti vystupují, musejí se na desce studené opt v malounké kapky

sraziti, jako se výpar vodní v kapky sráží, když nkdo na kov aneb sklo studené

dýchne. A to jest hlavní vc vynálezu Daguerrova ; neb kapky tylo rtuové se ne-

chytí celé desky stejn , nýbrž nejvíc jich zstane tam, kde se sl stíbrová nej-

více rozložila , kam ledy nejvíce svtla pišlo ; kam málo svtla padlo , tam se

málo rtuti udrží, a která místa desky nezmnná zstala, tch se rtu ani ne-

tkne. Vytáhne-li se tedy potom deska z nádoby rtuové , lze spatili na ni krásný

výkres rtuový slab vypuklý. Ale kolem výkresu jest na desce jcšl nerozlo-

žený jodid stíbrnatý, ten by na svtle brzo zernal, rtu by so po celé desce roz-

lezla a obraz by zmizel; sl tálo nerozložená se musí ledy z desky odstraniti. K tomu

cíli rozpustí se ve vod trochu sírnalanu sodíkového (unterschwcfligsaures Natron)

a deska se tím umyje; neb tato tekutina má tu vlastnost, že se v ni jodid stíbfnatý,

jenž se kolera výkresu na desce nachází, docela rozpustí *J. Ped tímto umytím se ne-

mohlo na desku patiti jinak, než v temnu aneb pi svíce ; nyní so však beze škody

do nejjasnjšího svtla položiti mže. Obraz jest patrný ncslejnosU lesku rtuového

a slíbrového
;
pi lom jest z pravá na levo pevrácen, práv jako v zrcadle, což ale

pi obrazích vbec mnoho neškodí.

*) Jodid stibrnatý se dá I elejitroluebu z desliy odslranili. Ponoi-li se deska do sladné

Tody, a pak do rozpuštniny obyejné soli — nezmní se pranic. Jal< se ale v rozpiištnlu

desky zinkem dotkneme. veSkerý jodid pojednou zmizí-

Živí tm.
'^
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To vsc Dagucrre vymyslil. Vytvoení však taknvíího sviMInpisnc-lio obrazu nnní

siiailné; jesl l< lomu vclikó zkiišenosli a opalrnosli polcbi, obzvlášlú tomu, kdo nemá

jiných vdomosti lucubnícb a fysikálnicli.

Jak mile svtlopis byl uveejnn, poal se rychle zdokonalovati. Spsob Daguer-

riv ml rozliné vady; celá deska se totiž tuze leskla, tak že by bylo obraz oby-

ejn jen pi jisté poloze desky vidti
;
pak se bylo obávati, že se rtuf na desce sra-

žená poznenáhla zase ve výpar promní a tudy obraz zmizí aneb alespo scslábni- ;

vada nejvtší byla ale ta, že to plné tvrt hodiny trvalo, nežli v temnici obraz na desce

povstal. as len se nezdá ovšem dlouhým býti
;

pomyslíme-li ale, že vždy pedmt

ped okou siln ozáen, a tedy proti slunci obrácen býti musil: uznáme, že se spft-

sobcm Daguerrovým ješt žádné lidské podobizny kreslili nedaly; neb to by byl musil

lovk plné tvrt hodiny do slunce hledti. Na nejvýše se mohla vykresliti podobizna

se zavenýma oima, které ale scházel ráz života. Proež hledlo se pi prvním zdo-

konaleni k tomu, jak by se as psobení svtla ukrátil, aneb jak by se daly svllopisem

podobizny kreslili. Aby nemusel pedmt ped temnicí tak dlouho státi, ili aby se

potebný as psobení svtla na dsku ukrátil, mohlo se státi dvojím spsobem:

buto se musilo sesílili svtlo, aby draznji ouinkovalo, anebo musela deska obdrželi

vtší citlivost, aby se látky její rychleji na svtle promnily.

Prvního prostedku, totiž sesílení svtla, dosáhlo se mnohými opravami ve slohu

lemnice. Do trubky pohyblivé dala se oka více vypouchlá, která mnohem více svtla

do temnice pivádla, aneb ješt lépe spojené dv rozliné oky , ímž se as ku

povsiání obrazu potebný znamenit ukrátil, tak sice, že nyní bylo lze, v pti minutách

obraz obdržeti. Ale ani touto opravou nedalo se kreslení podobizen uskutenili; mnozí

lo ovšem vydrželi, že celých pt minut na slunce hledli, ale — každý ví, že když

do slunce hledí, mimovoln obliej všelijak pekrucuje. A tak se stávalo, že každá

laková podobizna hanebn se ošklíbala, a malíi uštpan pohlíželi na tyto hlavy

laokoonské.

Nezbývalo ledy nic jiného, nežli ješt v látkách svtlem promnlivých opravu

hledali; neb kdyby se deska potela látkou citlivjší, musil by se obraz také díve vyskyt-

nouti. A v skutku našli roku 1841 Claudet ve Francouzsku, a s ním zárove Krato-

chvil a bratí Nallererové ve Vídni jakési látky, které se samy o sob na svtle sice

nepromují, pole-li se ale jimi deska již jodovaná, stane se lato pro svtlo lak citlivou,

že se obraz již v nkolika sekundách vyskytue. To byla hlavni oprava. Látky tyto

nazývají se v svtlopisu látkami zrychlujícími
;
posaváde jich jest již mnoho známo, jako

výpar bromový, jodobrom, bromid vápenatý, chlorid sirnatý, bromoform a kyselina chlo-

rová. Užívání látek tchto požaduje však velikou opatrnost, neb dá-li se jich málo

nebo zase tuze mnoho, pak nepsobí; v náležité míe jsou ale prostedkem vý-

borným, zvlášt kyselina chlorová, jejíž pomocí lze za tvrt sekundy dokonalý obraz obdržeti.

Nyní nemlo kreslení podobizen již žádné pekážky a ustavin se zmáhalo. Ale

duch skoumatele nemá nikdy pokoje, a doraziv jednou k vytknutému cíli, opt hledí,

- na by se vrhl. Podobizny tyto, jakož i veškeré výkresy svtlopisné, nebyly ješt bez

vady. Pravili jsme již díve, že se celá deska nepíjemn leskla, a pak že se bylo

obávati, aby výparem rtut z desky obraz asem nezmizel. Také se stávalo, že se

obraz setel, když se ním po desce pejelo. A hle, všecky tyto vady zmizely snad-

nikým prostedkem. Chlorid zlnlnatý, smíšen se sirnatanem sodíkovým, rozpustil se ve
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vod, obraz se lim polil a zahál, naež se po celé desce tenounká vrstva ryzího zlala

usadila. Tím se lesk desky ztralil a obraz lak upevnil, že všemu tení vzdoroval, což se

dá tím zpsobem vysvéllill, že stíbro desky pod zlatem zhndlo, rluf ale ješt vtší

lesk pijala, což spsobilo vtší kontrast svtla a stínu a dodalo obrazu živjší výraz.

A ponvadž zlato silné na desce drží, nelze rtuf pod zlatem ležící s desky setíti

;

v tom záleží upevnní obrazu, tak že pevnji na desce drží, nežli výkres tužkový.

V poslední dob se také zkoušelo, místo chloridu zlatnatého luavky královské užívati

;

deska se tollž sirnatanem sodíkovým umyje a pak rozednou luíavkou královskou, smí-

šeninou z luavky a kyseliny chloreíné, potírá; výsledek jest len samý, jako u chloridu

zlatnatého, jen že obrazy lakové obyejn mdlé bývají.

S ohledem na všecky tyto dležité opravy zhotovují se obrazy svtlopisné v ny-

njší dob následujícím spsobem. Deska se velmi dobe oistí a dá na výpar jodový,

aby povstal na povrchu jejím jodid stíbrnalý ; na to se dá do výpar bromových aneb

jiné zrychlující látky, aby se stala citlivjší; pak se vsadí do temnice, aby obraz na ní

povstal, a z této vytažena položí se nad výpar rtufový, aby obraz ustálený vystoupil;

na to se umyje sirnatanem sodíkovým k odstranní nerozložené soli na desce, a konen
se obraz chloridem zlalnalým upevní.

Rozmanité tyto práce již dokazují , že jest k úplné jistot výsledku znamenité

zbhlosti potebí, a že nkdy i práce nejcvienjšího umlce zmaena býti mže; ale

. práv tato nejistota, to toužebné oi-kávání bylo n nmohých píinou, že se svtlopisem

zabývali a mnohé opravy vynalezli. Ano i to mnohým napadlo, zdali by pedmt, jehož

obraz míti chceme, nemohl i jiným svtlem než slunením ozáen býti. A v skutku

se takové pokusy již podaily, jen že se pi tom deska déle v temnici nechati musí. Pro

nás jest to ovšem jenom híka, ale v temném oparu Londýnském mohlo by toho býti

nkdy potebí.

Všemi tmito znamenitými pokusy a opravami není vsak ješt všeliké pátrání

svtlopisné ukoneno. Posaváde víme jen, že svtlo kreslí, ale nemaluje, totiž nepodává

obraz pedmtu v tch barvách, kterými se pedmt sám skví. My ale žádáme, aby

se vbec celá píroda na obrazech svllopisnýeh v lak rozmanitých barvách jevi la, jako

ji oko naše v skutenosti spatuje, To jest poslední krok, jenž uinn býti musí —
posaváde se to však ješt nikomu nepoštstilo. Mnohý mže sice namílnouti, že již vidl

barevné obrazy svtlopisné; pro ne? Svtlo na n'ch spsobilo výkres a barva — se

mu rukou pidala ; to nejsou barvy svtlem spsobené, a obraz takový není ani svtlo-

pisný výkres ani malba. Toto omalování svllopisnýeh výkresu mlo jen to dobré, že

se tím na podobiznách mnohé vrásky ukrýti daly ; neb svtlo neumí Uch olili.

Hned po vynalezení svtlopisu jednalo se v Paížské akademii o to, zdaliž by se

nedaly psobením svtla i barevné obrazy zhotovili. Mnozí mli Ui vc za snadnou,

ale Arago uznával tžkosti takových pokus. Neb k obyejnému výkresu svllopisnómu

staí látka, jenž se na svtle vbec promní; má-ll ale na desce pouhou inností svtla

obraz barevný místo výkresu povstati, lot by se musela deska takovou látkou potíti,

která se rozlinými paprsky svtla rozlin promfiuje, a sice lak, aby pi své promn
práv tu barvu obdržela, kterou ml paprsek svtla na ni padlého.

Ale ustaviným badáním se lovk pedce neho dopídí. Roku 1848 podailo

se francouzskému fysiku Becquerelovi , že obdržel obraz vidma sluneního na desce

2*
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kovové*). Becquerel vzal k tomu ouíelu desku obyíejnou postíbenou, a spsobcm

eleklroluebním nechal se stíbro na povrchu desky spojili s chlorem v chlorid stíbr-

nalý. Padlo-li na takovou desku vidmo slunení, totiž svtlo slunce rozložené hrano-

lem przraným v šest duhových barev, povstal asi za 2 hodiny na desce obraz vidma

tak, že na ní všecky barvy duhové se spatovaly. — Pi prvním pohledu se zdá véc

lato býti tuze dležitou, a mnohý by myslil, že tím spsobem snadno lze barevné

obrazy svtlopisné obdržeti ; ale to jest veliký omyl. Vcí touto se mnoho nezískalo,

neb barvy na desce povstalé nedají se ustáliti, a když deska delší as na svtle

leží, barvy zmizí a celá deska zerná. Mimo to nejsou ve vidmu duhovém všecky
barvy, které se na obyejných pedmitech objevují, k. p. bílá, hndá a j. — na desce

se však ukazují jen barvy duhové , tak sice, že pedmty bílé na desce nedají obraz

bílý, nýbrž erný. A konen to dlouhé psobení svtla — dvou hodin jest k tomu

potebí, když deska v plném slunci leží. Jak pak v temnici, kde svtlo slabší jost,

tam by to nkolik dní trvalo!

Ale a pokusy tyto k žádnému cíli nevedly, predce byly k tomu dobré, že po-

vzbudily innost jiných osob k podobnému badání. Niepce de Saint Victor,

synovec prvního vynálezce svtlopisu, jsa rodinnou náchylnosti k tomuto oboru poután

a pokusy Becquerelovými povzbuzen, zabýval se dosti dlouho vcí touto — bez vý-

sledku. Konen mu napadlo, že mnohé látky ohni rozlinou barvu dávají **J, a kdyby

se deska chlorovaná nkterou z tchto látek potela, že by snad svtlem na desce ta-

ková barva povstala, jakou látka tato ohni dává. A v skutku se také stalo, když byla

deska k. p. strontianem potena, a výkres njaký obarvený se na ni pilepil — že se

v slunci na desce všecky barvy výkresu vyskytly, ervená však mnohem silnji, nežli

ostatní. Vezme-li se ale smíšenina ze všech tch jednotlivých látek, kterými lze ohe
rozlin barviti, a pivede se v jistém pomru na desku, tu se všecky barvy stejn

vyvinou. Pokus ten lze jen na deskách dobe postíbených uiniti, a pi míchání nad-

eených látek je se vždy obávati, aby nepravým pomrem barva barvu nezniila. as,

v kterém obraz na desce v plném slunci ležící povstane, obnáší asi tvrt hodiny, a v tem-

nici by se to snad asi za dv hodiny stalo, a se Niepcovi poštstilo, užíváním so-

lanu as tento ješt ukrátili. Ale nejdležitjší vc, totiž jak by se barevný tento

výkres ustálil, jest posud neznámá ; a jakkoliv si Niepce de Saint Victor již mnoho práce

dal, predce ješt nieho nedosáhl. Byt se i malba nejkrásnjší na desce vyskytla —
za krátký as se na svtle ztratí, a deska zstane erná. Posaváde tedy svtlo jen

kreslí, ale nemaluje ; doufáme však, že je skoumající duch lidský brzy k tomu pivede.

Výkresy svtlopisné na papíe.

Až posud mluvili jsme stále jen o výkresech svétlopisných na deskách kovo-

vých. Ale již roku 1839 snažili se mnozí, jak by se výkres svtlopisný na papíe

*) Obyíejué slunení svtlo nazýváme bilým; nechánie-li ale svtlo íloneni díve, nežli k njaké-

mu pedmtu dopadne, proniknouti lirauol trojhranný ze skla przraného, tn uzíme, že je

na pedmtu ozáeném tak nazvané duhové barvy objeví, totiž ervená, pomeranoví, žlntá,

zelená, modrá a fialová. Tím jest dokázáno, že bilé svtlo slunení složeno jest z tchto íetti

barevných paprsk. A rozloženi svtla bílého v tyto barevné paprsky natýraji fysikové vidmem.

*') Tak barví kyselina boiková a chlorid nikelnatý ohe zelen, strontian erven, chlorid vápe-

natý a urau pomeranov, sodík žlut, chlorid mdfnitý se salmiakem mode a chlorid itrou-

tikový se síranem mnatým fialov.
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vyvcsli dal. Každý uznával, že by se tím mnoho získalo ; neb nepíjemný lesk desky

jest zde odsIrann, pak se uspoí výloli za desky kovov, a koneín se mohl papír

k svllopisu pipravený pohodlné i na esly bráti, což se pi deskách kovových pro

velikou líži lak snadno díli nemohlo. Po nkolikaletém badání podailo se v Anglicku

Talbofovi citlivý papír pipravili, na kterém za nkolik sekund v temnici pékné výkresy,

ba i podobizny obdržel ; Talbot nazval tento zpsob svllopisu kalolypii ili krasoti-

skem , a poínal si pi tom následovn. Tenký papír poštovní napustil jodidem stibr-

natým, a aby se sl tato do papíru lépe vtáhla, položil jej na vrstvu mokrého papíru

pijavého; aby se však papír nczkivil a na povrchu hladký a rovný zstal, musel se

mezi dv desky ze skla przraného upevniti a i se skleni do temnice dáti; sklo pr-
zrané svtlu okou picházejícímu nepekáželo. As po pl minut rozložil se na pa-

píe jodid stíbrnatý tam, kam svtlo padlo; ástky ostatní zstaly nezmnné. Na

desce z temnice vyaté nebylo však žádného výkresu pozorovati; jak mile se ale do

kyseliny dubnkové ponoila, tu se z nenadání erný výkres vyskytl, ponvadž kyselina

tato s rozloženým jodidem stibrnatým tvoí sloueninu ernou, s nerozloženým se však

nespojuje. Konen se umyl obraz sírnatanem sodíkovým, aby se jodid nerozložený

odstranil a obraz na svtle více nemnil. Spsobem tímto obdržel Talbot výkres ped-

mtu tak, že ástky pedmtu ozáené byly na papíe erné, a ástky pedmtu oslí-

nné bílé; obraz takový se nazývá negativní.

Tento obraz negativní musí se však v obraz positivní promnili, totiž v takový,

kde by ástky pedmtu ozáené byly na papíe svtlé, a ástky oslínn temné,

tedy práv tak, jak to jest na pedmtu samém. K tomuto pevrácení negativní ho

obrazu není více temnice potebí, nýbrž obraz negativní položí se na jiný papír k svet-

lopisu pipravený (však o nco tlustší) a nechá se as pl hodiny na slunci ležeti.

ástky temné obrazu negativního žádného svtla k zpodnímu papíru nepropustí

— a tak povstane na zpodním papíe obraz bílý v temné pd, který také kyselinou

dubnkovou patrným se stává a sírnatanem sodíkovým ped dalším psobením svtla

chrání. Obraz negativní byl k pedmtu z pravá na levo obrácen (jako v zrcadle),

obraz posítivni obrátí se zase, a jest tedy s pedmtem práv v té samé poloze.

Jediným obrazem negativním lze nesíslný poet kopií positivních uiniti; ano

místo obrazu negativního lze i rytin neb lithografií užívati, které se zpsobem tímto

velmi snadno beze všech optických nástroj nesísln rozmnožiti dají.

Jodid stíbrnatý není však jediná sl, na kterou svtlo psobí; a když se ledy

papír místo jodidu tohoto jinou látkou na svtle promnlivou napustí, povstanou na nm
velmi rozmanité obrazy. Abychom z mnoha píklad alespo jeden uvedli, napustí-li

se papír, na nmž obraz positivní povstati má, místo jodidu stiúbrnatého ervenou solí

krevnou (Blutlaugensalz) a pote-Ii se pak dusinanem stibrnatým — vystoupí obraz

žlutý v zelené pd. Pi obraze negativním nedá se však jiných látek s prospchem

užívati, a papír se k tomu ouelu vždycky jodidem stibrnatým napouští. Obrazy svl-

lopisné na papíe nejsou sice tak jemné, jako na deskách kovových, ponvadž jest papír

na povrchu svém vždycky vláskovilý a vbec hrubší, nežli kov hlaccný. Za to však

na papíe obraz mnohem lépe drží, ponvadž není jenom na povrchu, nýbrž látka

svtlem promnlivá vnikne hloubji do papíru, ímž se obraz více upevní. Nemilá vc
jest však, že se první obraz nemže hned potebovati, a že teprv otiskem se obraz
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positivní obdrží; zalíiu v nejnovjší dob se již podailo, bezprostedn v temnici po-

sitivní obrazy Kresliti. Svllopisný obraz dá se z papíru snadno na desku kovovou

pevésti.

Výkresy svtlopisné na skle.

Poznali jsme již, ím papírový výkres svtlopisuý pedi obraz na desce kovové
;

poznali jsme ale také, že nikdy (akové jemnosti nedosáhne , kterou výkres na desce

kovové jeví; a to proto, že jest povrch papíru proti povrciiu kláceného kovu vždy

drsnalý a nerovný. Vc lato vzbudila u uMiohýcIi tu myšlénku, že by se snad místo

drsného papíru snadno hladkého skla užili d<do. Deska sklenná poti°e se slab bílkem,

škrobem aneb zvíecím klihein , a látka tato uschiiouc iní na skle vrstvu hladkou

a všudy stejnou ; na této desce lze pak v temnici negativní obraz práv tak spfisobiti,

jako se to na papíe stalo. Obraz positivní se však nepivádi na sklo, nýbrž z desky

sklenné na papír. A z toho lze souditi, že celý tento zpsob svtlopisu není vlastn

svllopisné kreslení na skle, nýbrž jen zlepšené kreslení svllopisné na papíe; a že

toijiu v skutku tak, dokázáno jest i tím, že užívali mnozí místo desky sklenné papíru,

který bílkem neb klihem poteli, práv lak, jako se tu u skla stalo. Ponvadž ale

tímto spsobeni svtlopisu lepší obraz obdržeti lze , nežli spsobem Talbotovým, lze

se nadíti, že svtlopis na pouhém papíru asem docela zanikne. —
Tento poslední spiisob svtlopisu (kde se tedy obraz negativní na skle neb pa-

píe klihem poteném objeví, a pak teprv k dosažení obrazu positivního na obyejném

papíe otiskne) vynášel Niepcc dc Saint Victor, o nmžto jsme se již jednou zmínili.

K rozeznávání jednotlivých druh svtlopisu mže se nazývati svtlopis na deskách

kovových Dagucrrotypií, na papíe Talbolypií , a na skle Niepcclypií. Obyejn se na-

zývá svtlopis na papíe fotografií, což jest ale nepravé, neb fotografie jest tolik co

svtlopis vbec.

Upotrebování svtlopisu se ode dne ke dni více zmáhá, a to v té míe, ím
dokonalejším se stává. Jest ale pamtihodné, jaké vci lze svtlopisem vyobrazili. Již

roku 1840 mohli bratí Nattererové ve Vídni vyobraziti lovka kráejícího, neb kon
v plném bhu ! jiní se pokoušeli o to, aby lehký smích dítte, lámání se vln na be-
hách, plovoucí lod a j. na desce se ustálili. Ale nejvíce prospje snad svtlopis a-
sem svým vdám

;
jak snadno lze nyní zvíe neb rostlinu vykreslili, jak malé na-

máhání, obraz stavby nejsloženjší obdrželi, na nmž by ruka dlouho kresliti musilal

Ale ani zem nepostaí již pedmty k výkresm svllopisným poskytovati; máme Již

i krásné obrazy msíce svtlopisem vyvedené, a pi zatmni slunce roku 1851 (dne

28. ervence) i obraz zatmlého slunce na desce se ustálil.

Dejme však tomu, že se všecko ješt povede, na em se v oboru svtlopisu pra-

cuje; dejme tomu, že budeme moci v krátkém ase svtlem výborn malovati — pak

se nám namítnou jiné temné ástky, které se vysvtliti musí, bude se totiž potom

jednati nejen o to, co se zde dje, ale i pro se to dje. Abychom jen jeden pi-

klad a sice nejzajímavjší uvedli, pro se usazuje rtu jenom tam na desce, kam svtlo'

padlo, a to tím více, ím více svtla tam padlo ? Zde se otvírá duchu pátrajícímu

ješt íše nesmírná, a poznáni píin veškerých výjev musí i výjevy samé zdokonaliti,

O tom pozdji.
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V u Iry li.

Od K III a u II e I a P ii f k y u c.

V stiii-ýcli íasech byli vulrybové všem oiiyvalcliii iiioskýcii lii-oli |icilíiit(>iii

liiiizy a podivil. Náramná téla jejich, všecka známá zvíata velikostí picsahujíci, vzbuzo-

vala stlail lodiiík a rybá, když nestvry tyto, z nozder vodu vyslikujíci, ku korá-

bm se pibližovali ; známof jim bylo z hrozných píklad, že jedním udeoníni mohut-

ného ocasu lod na Iístky rozkotávají. Národové severních stran, kde zhusta velry-

bové se ukazují, nuceni nepíznivou pirozeností své vlasti nad bázní svou zvítzili, a vším

právem od tchto velikán více masa oekávajíce než od jiných zvíat, brzo je zaali

pronásledovati. Ukázalo se, že lov na velryba lehí a bezpenjší jest, než na mnohou

jinou zv. Akoliv tak veliký, pedce jest velmi bázlivý a bez píiny nikomu neublíží.

Ba ani v nebezpeenství bránili se velryb neumí. Zub nemá, rybí kostí (pianami), jenž

v dlouhých adách v hub položena jest, kousati nemže, a jen zvláštní nešikovnoslí

lovc stává se, že nkdy zoufanlivým máchnutím oc^su lun rozkotá. Mimo to má vel-

ryb zvláštní zízení žil, tak že po ranách sebe lehích se zakrvácí. Všecko to velice

usnaduje honbu na tato zvíata, kterou pozdji popisovati budeme, a jest píinou, že

poet velrybu v severních moích denn se umenšuje. Ješt posud Eskimálm a Groenlan-

danm jest velryb nejvydatnjší zv. Žebra jeho slouží jim co trámy u chalup, ostatní

kosti, tukem veskrz proniknuté, jsou dobré palivo; dlouhé šlachy, hrozný ocas pohy-

bující, místo provaz se upotebují; maso, a tuhé a nechutné, poskytuje tmto chudým

národm hojnou potravu, tuk (IránJ oblíbený nápoj i svtlo, a pružná rybí kost místo ocelo

u nich zastává. I jiní národové posílají své lod na velrybí lov. Od patnáctého století

vyplouly již z anglických, ruských , holandských a nmeckých pístav celé ílotty do

Groenlandu ; tuk i rybí kosf potebují se na celém svt. Nicmén pirozenost tchto

zvíat málo jest známa. Již samo jméno velryb ili velryba poukazuje na to, že ten-

kráte, když jim dáno bylo, za ryby jsou pokládáni, a toto mínní až posud mezi obec-

ným lidem panuje. Veliký ecký pírodozpytec Aristoteles již v t\rtém století ped

Kristem velryba do tídy ssavc vadil, jak se i podnes od pírodozpytc sláva. Pravit'

ve svém popisování zvíat: „Delfín (rod menších velryb, v Stedomoí zhusta se nachá-

zející) jako též jiná zvíata moská, která ne žábrami (jako ryby) nýbrž troubou (t. j.

nozdrami) dýchají, rodí živá mláata jako lovk a tveronožei. Taktéž mají plíce, kte-

rýmiž vzduch dýchají jako jiní ssavci, proež vždy zase na povrch moe picházejí

aby dýchali, a' v sítích pod vodou brzo se udusí. Delfíni mají vzadu dv vemena, ze

kterých mlád za matkou plovouc mléko ssaje." Aristoteles mimo to ješt ve své sou-

stav zvíecí velryby tím od ryb lišil, že mají teplou krev, ryby ale studenou, ano

v samé podob tla rozdíl mezi rybami a velryby našel. Ryby totiž mají stojící, velry-

bové ale vodorovn ležící ocasní ploutve. Kojení mladých, teplá krev a plíce pinále-

žejí tíd zvíat, jež ssavci jmenujeme; velryb tedy, u nhož tyto znaky se nacházejí, pati

k ssavcm. Tato tída i jinak byla pojmenována od rozliných pírodozpytc, jako n. p.

tveronožei, ohUipozvry a zemžilci, kterážto pojmenování ale nezahrnuje dosti urit

všecka tato zvíata. tyry nohy mají i žáby, želvy a ještrky, ku plazm náležející,

též nkterý hmyz ; velryb zase má jen pední konetiny. Taktéž srstí nejsou pokryti

n. p. lovk, velryb, slon a nosorožec. Armadill nosí šupiny jako ryba. Netopýi lítají,

velrybové a moští psi ve vod žijí. Všecka tato stvoení ale v mládí svém ssají, pro-
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Oež jiiicno ssavcfi nejlépe od jiných Ind je odluíiijc. Velryb, akoliv ílyr noh nemá,

bez srsli jest a ve vod žije, jest fsavec, a pravé proto, že jest ode všech zvírat télo

tídy nejjednodušeji ustrojen, nejlépe nám poslouží popis jeho co úvod k dalším lánkm
o eledích ssavíeh v tomto asopise.

Již pohled na piloženou tabuli, pedstavující kostru velrybí, okolo níž obrysy

lla jsou nakresleny, pesvdí íSlenáe o jednoduché stavb velrybího tla. Hlava bez

výslupkii, jak je vidíme u jiných zvíat, bez nosu vyvstávajícího, podobá se skorc k žabí

hlav, oi jsou velmi malé, uši jen drami naznaeny. Pední konetiny bez len po-

hyblivých k ploutvím ryb jsou rovné. Ostatní tlo jest oblé bez zadních noh, a v dlouhý

ocas, širokou, vidlovitou, masitou plochou opatený, se koni. Upoinenu-li tenái-e na

pravidlo v pírodo, že ím více výrstk mají kosti, tím více sval se na n nasadí

ii liin víte pohyb jest možných : hned uvidí, že ho popisováním mnohých sval u vel-

ryba nebudu moiti, a že pohyby velryba nemohou mnohonásobné býti, an toliko obratle

(Fig. i. A. B. C. DJ opateny jsou výrstky, k nimž svaly zadní, bedrni a ocasní se

pipevují, tedy pohyby hlavn zády a ocasem se djí. Taktéž o svalech prst

a ruky, jsiko u lovka nebo též u jiných zvíat velmi vyvinutých, nebudeme mluvili, an

lylo kosti nepohybliv kží spojeny jsou a jen svaly lopatky (Fig 1. hj celou konetinu

nahoru, dol a k stranám pohybují, jako u ryby. Porovnáme-li jen podle zevnitní

podoby velryba s njakým tvcronožccm, hned nám napadá, že toto zvíe na zemi žíti

nemže. Ploutse jeho ani pes prsa dol nesáhají, by jimi dále se vlékl, a pro ne-

motornou postavu a tžkost tla též by jako erv plaziti se nemohl. Ku plování ve vod
ale tato postava velmi dobe se hodí.

Každý ví, že ostí vesla s lehkostí vodu proízne, plocha jeho ale veliký odpor ve

vlnách nachází, lak že o ni se podpíriijíei loiFku, ve které sedíme, dále strkati mžeme.
Velryb podoben jest k loce, vesláem jsou svaly, ploutvemi a ocasem vládnoucí. Celé

tlo jeho podle onch dvou pravidel plování a veslování stavno jest, tak že podle po-

teby zvíete bud bez odporu skrze vodu klouznouti, bud odporu použijíc pi plování

a pota'pní pohybovati se mže. Hlava ku pedu jest stlaena a ztenena tak, že voda,

v níž zvíe rychle plove, ke stranám odtéká, aniž se nastavili mže Ploutve, na sp-
sob vesel ploské, šíkou svou rázn o vodu opírati a celé tlo tím dále strkati mohou,

ostím svým však po ukoneném pohybování bez pekážky naped se šinouti dají, naež

je velryb zase na plochu obrátí a strk obnovuje. Zachází tedy s ploutvemi docela tak,

jako lodník s veslem. Široký ocas pi tom na povrchu vody spoívá a tlo v rovno-

váze drží. Naopak zase ke stranám rozšíené ploutve slouží k lomu, by hlavu rovn

nad vodou držely, když velryb ocasem plove, což s ješt vtší silou a rychlostí se

dje. Skroutíf pi tom celé tlo tak, že široká ocasní ploutev ve vod dol sáhá, potom

rychle tlo narovná a ocas nahoru vyšvihne, ímž celé tlo dále se pošoupne. Pohybo-

vání to podobné jest ku plování našima nohama. Mimo to udeením ocasu na povrch vody

mže se velryb nahoru vznesli, že ohromné tlo jako vž z moe strmí. Ocas mu též slouží

za kormidlo, když ho jenom na jednu stranu pohybuje, a rovnž jím na dno moe i zase na-

horu slclhbil se strkali mže. Všecky tylu pohyby podobny jsou ku plováni ryb , ím se

ale chování velryba v mokrém živlu valn od chování ryb liší
,

jest to, že velryb,

proto že vzduchem dýše, nad vodou se drželi musí, an ryba, žábrami vodu dýcha-

jící, ve všech hloubích se dobe má, ba na vz^luchu se udusí. Sádlo, které ve vrst-

vách na dva stevíce tlustých pod velrybí kží leží (známo že sádlo a olej nad vodou
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plovají), spolu i vzduch v plících se nacházející drží vch'yba vždy nad vodou, nechcc-li

sám se ponoiti. Huba, kterou potravu svou v moi hledá, jest pod vodou, za to ale

nozdry, jimiž velryb dýše, vždy nad povrchem moe zstávají. Pohyby
,

podoba, tedy

celé to zvláštní živobytí, jímž se velryb od jiných ssavc liší, zakládají se na rozliných

ústrojích vnitních, které vzájemn ouinkujíce a kží jsouce pokryty, jen podle ouink

poznati se dávají, ježto ale anatomie ve své prvky rozkládá a tím celé chování se ži-

voicha vysvtluje. Obrafme se ledy k zevrubnjšímu popisování jednotlivých ástí,

z nichž velryb složen jest, bychom celku lépe rozumtMi.

Zvíecí postava, co do své zevnitní 'podoby, základ svj má v pevných ástech

léla. Tylo pevné ásti nazýváme kostrou (Skelett), a rozeznáváme kostru zevnitní

a vnitní. lenovci, jako hmyz a raci, mají zevnitní kostru, jako kruný tlo obkliu-

jící, a tím, že z kruh kží spojených sestavena jest, velmi pohyblivou. Taktéž nohy

lenovc chránny jsou pohyblivými skoepinami, podobnými k nánožnímu brnní sta-

rých rytí. Jinak to jest u pálcník, kteí mají vnitní kostru. Jestli zvíata do to-

hoto oddleni náležející, ssavce, ptáky, plazy a ryby mezi sebou porovnáme, arcií na-

lezneme velikou rozmanitost podob, práv na rozmanitosti koster se zakládající, nic-

mén ale pi bližším pozorování uznáme, že žádná z tchto podob od pravidel vše-

obecných se neuchyluje. Dv ásti kostry totiž vžily u páteník se nacházejí: lebka

a páte, od kteréž poslední jméno mají. Všecky ostatní lánky, které jako n. p. nohy

a ocas (prodloužení to pátee") k pátei jsou pipojeny, mén jsou dležité i asto

scházejí. Tak n. p. chybí hadm nohy, žabám ocas. Jak již eeno bylo, leží v hlav

mozek obklíený lebkou, na jejímžto povrchu idla hlavních smysl jsou ubytována

:

oko, ucho, nos a jazyk. Otvory v lebce se nacházejícími jdou z mozku k onm ústrojm

nervy, vlákna to, jenž všechen pohyb i pojímání smysl prostedkují. K lebce pipo-

jeny bývají hoejší a dolejší elist, tálo poslední pohybliv, ímž se tvoí huba vedoucí

jako brána do vnit zvíete. Tyto dv hlavní ásti hlavy, lebka s mozkem, s oima

a ušima, a elist s jazykem, nad níž nos položen bývá, u všech páteník lze najíti,

jen že rozliná podoba kostí, leliku a elisf sestavujících, délka elistí a nosních kostí,

i jiné výrstky, jako n. p. rohy, zuby a zevnitní ucho podob celé hlavy u rozliných

zvíat velikou rozmanitost dávají, což každý uzná, porovnali hlavu volskou s loví, s psí

atd., které všecky pedce ze stejného potu kostí jsou sestaveny.

Nejjednodušší ssaví hlava jest velrybí, kterou, a není tu místa pro osleologická

badání, v krátkosti popíšeme, berouce na kostru jen tak dalece ohled, pokud k utvo-

ení zevnitního tvaru pispívá.

U velryba obnáší hlava tetí dil celého tla, a tu tetinu z nejvtší ásti tvoí

elisti (Fig. i. I.) ; lebka (Fig. 1. II.) v pomru na ohromnou hlavu jest velmi

malá. Ponvadž kosti velrybí jsou velmi tlusté, pro mozek v lebce málo místa zstává,

i neníf vtší než mozek volský. Taktéž, jak již eeno bylo, smysly zraku, sluchu

i ichu málo jsou vyvinuty. elisf hoejší a dolejší tvoí onu tlamu, do níž by se lun

i s lidmi vešel, i jsouf sestaveny z více kostí. Dolejší eUsf (Fig. 1. 10 a Fig. 2. 10)

skládá se jenom z dvou ohnutých kostí, na obou stranách v pedu spojených a v zadu

v klouby na obou stranách pohybliv k lebce pipojených (Fig. 1.2.4.). Hoejší elisf, vzadu

tlustá, ku pedu ztenena, ze lyr koslí jest utvoena. Okolo rádla totiž, jež ukazuje

Fig. 2. 12, tenké a špiaté to kosti, položeny jso;i s obou stran kosti elistní (Fig. 1,
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a 2, 7), 11 iiahoi-e spoívají mezi nimi kosli iiiuzicelistiií (¥ig. 1. a 2. 11.), dlouhý žlab

mezi sebou nechávajíce, pod nimž vidli jest ládlo. Na dolejší slaii tvoi klenuté

elislní kosli hoejší dulinu huby. Obraz zpodní strany Iiocjší íelisti není podán, lze

si ale pedstaviti, jak jest slavena, když si myslíme namísto tlustéiio konce mezic-
listních kostí dvé tverhranné podntní, lak zezpod s elistnimi kostmi spojené jako

nahoe do nich vsazeny jsou mezielistní. Pl kostí tvoí lebku. Ze zadu a nahoe
mozek poki^t jest týliií kostí (Fig. 1 a 2. 3.), která opatena jest dvma klouby pro obra-

lel krní a derou, jíž míchá z mozku do pátee pechází. Zpi-edu jest odlouena lebka

od elistí širokou a tlustou elní kostí (L.a 2. 1.), která na obou stranách srostlá jest

se zadním Hustým koncem hoejší elisti. Se stran tvoí stnu pro mozek postranní

(1. 2) a skránuí kost (1. a 2. 4), s kterou zpodní elist jest spojena. Dno mození du-

tiny utvoeno jest klínovou kostí (1. 5.). Mimo to ješt od prodloužení elní kosli ke

skráiiní jako mstek se pne lícní kost tFig. I. 6), na níž okov prohlubin elní a skránní

kosti spoívá. Mezi lebkou a elisti nechána jest v prostedku prostora, rozd-
lená ve dví jinou kosti. Jsou to nozdry, dole mezi klínovou a podnební, a nahoe
mezi elní a mezi elistní kostí procházející. Kost nozderní v pedu spojena jest

s rádlem , vzadu zasazena mezi elními kostmi. Nosní kosti (Fig. 1. 2. 8.) , které

u jiných ssavc nozdry pokrývají a nos vystávající Ivoí, u velryba k elní kosti

jsou pirostlé a v pomru k ohromné hlav velmi malé
,
proež i u tohoto zvíete noz-

dry prohlubinu tvoí , a nikoli ve výrstku hlavy nespoívají , ímž hlava podobu žabí

dostává. Sluchové kosti spoívají v kulaté duté kosti (pro svou tvrdost skalou na-

zvané) uvnit lebky
,

proež jich na obraze nelze vidti. Otvor ušní bez zevnitního

ucha, ježto u jiných ssavc (u osla, zajíce) bývá velmi vyvinuté, vzadu hlavy se ústí.

Velryb málo jím slyší. Nosem velryb neichá, nebof nervy ichu nepicházejí z mozku

do nozder, a tyto
,
jak se zdá

,
jen k dýchání slouží. Oko jest skoro jako rybí oko

ploché, proež též velryb pod vodou lépe vidí než v povtí. Pohyblivých pysk velryb

nemá, taktéž ostatní tvání svaly mu scházejí krom onch, jež dolejší elist pohybují

a od skránni a klínové kosti k dolení elistí, o té pak k lícní kosti jdou, a které po-

zdji jcšl popíšeme. Velryb tedy mimo otvírání a zavíráni huby jiného pohybu v tvái

nemá. I prohlubiny kostí, výrstkami elní a skránní kostí (Fig. 2. a 1. 4.) utvoené,

tak jsou sádlem vyplnny a tlustou kží potaženy , že celá hlava má tvar jednodu-

chý bez vynikajících ástí. Ostatní tlo rovnž jako hlava zevnitní formu svou od

kostry nabývá. Páte (Fig. 1. A. B. C. D.) podle délky v tle spoívá. Žebra (Fig. 1.

f) tvoí prsa, a kosti ramenní a runí (Fig. I. h. k. m. n. o. p) dávají ploutvím pevnost.

Celá páte, která, jak již eeno, s hlavou jest spojena, skládá se z obratl,

kosti to opatených derou pro míchu veskrz procházející a zvláštními výrstky k na-

sazování sval. Obralle, kteréžto položeny jsou jeden za druhým, v jedno spojeny jsou

chruplavkami a silnými vazy. Každý obralel skládá se z tla (Fig. 1. c), nad kterým sedí

dvé kosti jako tmen spolu srostlé. Srostlý konec tvoí špiku (Fig. 1. a.), tak nazvaný

trn. Otvorem temenem tvoeným prochází mícha. Postranní výrstky (Fig. 1. b.)

' dolejší trny (Fig. 1. y), laktéž srstáním dvou kosti tvoené, ke stranám a k zpodku

tla jsou pipojeny. Tyto výrstky nejsou u všech obratl stejné délky, jak z pohledu

na obraz vysvítá , a poslední ocasní obralle ani hoejších trn ani dr pro míchu

nemají. Podle svých rozliných podob máji obratle jména , vzatá od onch ástí pá-

tee, která se jimi tvoí. Máme krní, prsní anebo zadní, bederní a ocasní obralle,
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a podle jich puClu a délky ídi se délka krku, zad, beder a ocasu. Krních obrallii

(Fig. 1. A) u velryba jest sedm, jsou ale lak stlaeny a mezi sebou srostlé, že krk

velmi krátký a neohebný tvoí. První krní obralel, s hlavou spojený, jest nejvtší

z nich. Nazývá se Alias (proto že hlavu nosí, jako obr Atlas u starých ek nebekonli

nosil) a dole dlouhým trnem (Fig. 1. g.) jest opaten. Ostatních šest krních obratl

jest k nmu pohyblivii pipevnno, jsou ale mezi sebou srostlé, a že jich jest šest a ne

jeden, poznává se toliko z trn hoejších, které ale na nich v porovnání s dlouhými

trny zadních obratl málo jsou vyvinuly, a z postranních šesti dr, jimiž nervy z míchy

do tla vycházejí.

Za krkem se zaínají prsa, totiž žebry obklíená ásl tla. Prsní obralle (Fig.

1. B.J tím jsou vyznaeny, že na obou stranách nosí žebra (Fig. I- fj k postranním

výrstkm (Fig. 1. 6.) pirostlá. Trny jejich (Fig. l.a.) jsou široké a dlouhé, a výrst-

kami (Fig. 1. r.) na obou stranách vidlovité jeden do druhého sáhají. Pod tmito vý-

rstky vycházejí nervy do tla zvláštním otvorem. Zadních ilí prsních obratl jest ti-

náct, tedy i tináct pár žeber. Pední žebra spojena jsou prsní kostí (Fig. 1.

0, ostatních dvanáct, tak nazvaná nepravá žebra, jsou jen chruplavkou a vazy v zpodu

prsou spojená.

Za prsoma tvoí šestnáct bederních obratl (Fig. 1. C.) bedra. Tyto obratle

podobny jsou k prsním, jen že nenosí žebra i mnohem jsou širší. Pohyblivost jejich

jest mnohem vtší, nežli pohyblivost krních a prsních obratl.

Ješt pohyblivjší jsou ocasní obratle (Fig. 1. D), jichž jest dvacet a které se

od ostatních liší tím, že i dolejší trny mají. Hoejší trny ku konci pátee se zmcnšají,

taktéž postranní výrstky, jakož i obrallové vbec, lak že páte k ocasu špiatjší bývá.

Mícha, v krku nejtlustší, do deseti posledních ocasních obratl již nejde.

Ploutve, prostedkem sval k pátei pipevnné, skládají se z tch samých kostí,

jaké tvoí loví ruku. Široká kost, kterou pední konetiny na pátei spoívají, jme-

nuje se lopatka (Fig. 1. h). Výrstky její, podobny k trnm obratl, slouží k pi-

pevnní sval. Ostatní ást ploutví utvoena jest z více kostí, které ale bez sval ne-

pohyblivé pouhými vazy spojeny jsou. Kosti tylo jsou: ramenní kost (Fig. 1. k.), klou-

bem do dutiny lopatkové zasazená, loketní (Fig. 1. nj a vetenní kost (Fig. 1. m.),

potom tyry kosti koen ruky tvoící (Fig. 1. o.) a k nim pipojené tyry prsty (Fig.

1. p.) , z nichž jeden z pti, druhý z šesti, tetí ze sedmi a tvrtý zase z pti lánk
se skládá. Jak vidno, množí se kosti ploutevní ku pedu co do potu, pi tom ale stávaj

se tenšími, což jest píinou, že ploutev jest ploská, a proto že prsty nejsou stejné

délky, tam kde se prst ze sedmi kostí nachází, ploutev jest špiatá. Nejtlustší jest

nahoe, kde krátká, tlustá ramenní kost se nachází. Pánvice , ku které u jiných ssavc

zadní konetiny se pipevují, u velryba schází, jako i zadní konetiny samy. Místo

pánvice nacházejí se u velryba dv kstky, k obma stranám posledního bederního

obratl ležící, které s páteí spojeny nejsou a jen v kži spoívají v podob malých že-

birek. Silnjší jest jazyní kost, o které pi popsání zažívacího a dýchacího stroje mlu-

viti budeme.

Pohyblivost tla zakládá se na pohyblivosti kloub, pohybování vychází z vle

zvíete, tedy dje se prostedkem nerv , a pede vším mozkem a míchou, v lebce

a pátei položených, jest spsobováno. Nervy samy ale , aby pohybování uskutenily

potebují sval. Sval složen jest z dvou ástí, z bicha a ze šlachy, Bicho jest tlustší
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eást celého svalu a skládá se z ervené masité látky, která se dá zkrátit a roztáhnout ou-

inkováiiím nerv. Poznenáhla pecházívá toto bicho v pevnou tenkou šlachu. Ne-

ktare svaly jen krátkou šlachu mají, nkteré veskrz šlachovou látkou jsou protkány

jiné zase jsou docela masité. Vždy ale sval svými konci k rozliným kostem jest pi-

rostlý, jež skrácenim jeho v kloubu mezipoloženém se ohýbají.

Samo sebou se rozumí, že kosti kloubem spojené, skrí-li se sval konci svými

k nim pirostlý, vždy na tu stranu se ohnou, na které sval onen se nachází. Sval,

který na protivná stran týchž kostí jest pipojen, tedy v protivnou stranu jimi hýbe,

jmenuje se protivníkem, sval zase, který v tom samém smru ouinkuje jako první

a bud pod nebo nad ním leží (tedy od nho krytý anebo jej pokrývající), jmenuje se

pomocníkem. Píklady pro tyto pomry sval mezi sebou nacházíme též u velryba.

Popsali jsme na zaátku lánku svého pohyby ploutví, zad i ocasu velrybího. Velryb

mže se prohnouti tak, že jen hlavu a ocas z vody vystrkuje. Toto prohnutí pátee musí

se díti svsly na hoejší stran obratl položenými, jejichžto skrením trny špikami

k sob se pibližují a tím celou pátei nahoru toí. Má-li jen ocas nad vodu se zakrou-

titi, tedy svaly k tomu potebné jen od bederních obratl ke špice ocasních sáhati

musí. Tyto vyzdvihují ocas, ostatní páte pi tom se nepohybuje. Protivníci tchto

sval spsobují bití ocasu na povrch vody. Protivníci sval, páteí vyhluben krou-

tících, ohnou záda, tak že z vody vystrmí, hlava a ocas ale se ponoí. Ohne-li velryb

tílo na stranu, tedy to iní pomocí páteních sval této strany. Svaly od pátee k lo-

patce pipevnné vyzdvihují ploutve, od prsou picházející svaly je dol tahají. Tak

též svaly od krku k lopatce jdoucí ploutev ku pedu , od zadních žeber picházející

do zadu pohybují. Popíšeme tyto svaly ponkud zevrubnji, proto že jich mnoho není,

a jednoduché složení soustavy svalní u velryba nám budoucn co základ sloužiti mže
k popsání ústroj puhybovacích u ostatních ssavc.

Sval na hoi'ejší stran pátee, hlavu a ocas nahoru zatáejících , záda ale vy-

hlouben prohybujících, jest pt. Dva z nich jdou u prosted pátee od trnu k trnu,

ostatní jsou na obou stranách za píní výrstky (Fig. 1. b.} pipevnny, a mohou tedy

i záda na levou neb pravou stranu pohybovati. Trnní sval skládá se vlastn z tolikera

sval, kolik jest obratl, nebof zaínaje od týlu nasadí se na zadní stran každého trnu

(Fig. 1. a.) tlustý sval, který ke všem ostatním obratlm šlachy posílá, jenžto na pední

stran trn se nasadí. Stáhne-li se kže s velryba, tedy jen u prvního nasazení trn-

ního svalu na lýlní kosti CFig- 1. 3.) lze vidti masité bicho jeho, ostatní všecky šlachy

pedešlých jsou pokryty. Pod ním leží malé svaly od trnu k trnu se pnoucí. Tyto dva

svaly hlavn mají ouel, bedra a ocas nahoru zdvihati. V protivném smru ouinkuje

dlouhý hbetní sval. Tento masitými bichy nasadí se ku pedním krajm žeber a pí-
ních výrstk cFig- 1- - b.), od posledního obratle prsního zaínaje, a vysílá ku pedu

šlachy
,

jež k zadní stran výrstk a žeber ostatních pedních obratl, k výrstkm

krních obratl a k týlni kosti vedle bicha trnního svalu se pipeviíuji. Tento sva!

nachází se po obou stranách pátee a zdvihá hlavu nahoru.

Tak, jak práv popsaný dlouhý zadní sval k hlav jde. odchází na obou stra-

nách od posledních prsních obratl ocasní sval k zadu. On se též pipeviíuje za píní

výrstky bederních a ocasních obratl, jen proto že jde protivným smrem ne od zadní

strany ku pední, nýbrž naopak od pední k zadní, a ouinkuje jako trnní sval, ocas

zdvihajíc. Šlachy, jež k posledním ocasním obratlm posílá, jsou velmi dlouhé. (Groen-
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lananm slouží místo provaz.) Trnnf sval zdvihá ocas, pi tom ale páte dol kroutí,

ocasní sval ale mže samostatn ocasní obralle a ocasní ploutve zdvihati. Pomocníkem

tohoto svalu jest pi-ífiní sval pod ocasním svalem ležící, na hoejší stran pnních vý-

rstk bederních a ocasních obratl pipevnný. Šlachy jeho jdou k ocasu.

Svaly zpodní strany pátee jsou protivníci práv popsaných. Ony ale, které po

obou bocích zpodní strany pátee leží, mohou spolu se svaly hoejší strany k pohy-

bování tla na právo neb na levo sloužiti, jestli levý neb pravý sval dolejší strany

spolu S levým neb pravým protivníkem ouinkujc. Veliký pi'ímý sval hlavy jde od

klínové kosti (Fig. 1. 5.) k tlm lyr pedních prsních obratl (Fig. 1. B. c). Pod ním

leží malý pímý sval hlavy, který za pedešlým od klínové kosti k prvnímu krnímu

obratl (atlasu) jde, kdežto se za dolejší trn (Fig. I. g.') pipevuje. Oba tyto svaly

slouží k tomu, by hlavu k prsoum piklonily, tedy pod vodu ponoily, jsou tedy pro-

tivníci dlonhúliu zadního svalu, který hlavu do výšky vznáší. Oba svaly leži po

obou stranách a mohou se jednostrann spojili se hbelním svalem , ímž hlava na

stranu se pohybuje. Tetí sval hlavu dol pohybující jde od zadní ásti skránní

kosti (Fig. 1. 4.) k prsní kosti obou stran. Mimo tyto svaly, od hlavy k prsoum

jdoucí, nenacházejí se jiné svaly na zpodní stran prsních obratl, trnní a mezilrnní

sval tedy nemají protivník, kteí by páte vypouchle dol kroutily. To se jen stává

ponoením hlavy pímými svaly a ponoi-enim ocasu , což ti svaly spsobují. Zpodní

ocasní sval (lat. Psoas) leží dole k obma slranáui bederních a ocasních obratl, hlu-

bokou brázdu tvoe uprosti-ed tla, a nasadí se pak k posledním tem žebrm a k t'
lm i píním výrstkm bederních a ocasních obratl. Vzadu posílá velmi dlouhé šlachy

k posledním ocasním obratlm, jako na hoejší stran ocasní sval, jeho protivník. Pod

ním leží jeho pomocník, protivník píního svalu na hoejší stran, tak tž od píního

výrstku na zpodní stran k ocasu jflouci. Mezi zpodními trny ocasních obratl na-

chází se ješt zpodní mezitrnní sval , který pomáhá ocas dol pohybovati. Podobn
se nacházejí svalky od výrstk píních k výrstkm na celé pátei se pnoucí, mezi

hoejším a dolejším píním svalem položené. Tylo svalky svým skrením výrstby

k sob pibhžují, a tím pomáhají páte na stranu ohnouti.

Ouinkuji-li svaly mezi výrstky na jedné stran , taktéž ocasní sval a psoas

(dolení ocasní) dlouhý hbetní, pímý sval hlavy a píní svaly spolu na jedné stran j

tedy se celá páte na tu stranu ohne. Ouinkují-li jen dlouhý zadní, hoejší ocasní

a hoejší pímý spolu na jedné stran, tedy se tlo tak siln na tu stranu neohne, za to

ale trochu do výšky se vznese. Naopak trochu na stranu se ohne a dol se za-

kroutí, jestli pímý sval hlavy, zpodní ocasní a zpodní píní na jedné stran ouin-

kují. Jednostranným ouinkováním ocasních a píních sval mže se ocas na stranu

pohybovati. Pi plování celým tlem zvíe vždy podle poádku nechává jednostranní

zpodní a hoejší svaly ouinkovati. Nejdíve velryb ocas na stranu ohne, aby ostím

ocasních ploutví lépe vodu proízl, a spolu poznenáhla celé tlo vypouchle skrí.

Ocasní ploutve te jsou dolu schýleny. Pak rychle tlo narovná, a potom je hoej-
šími svaly nahoru šine. Ocasní ploutve pi tom o vodu se opírajíce celé zvíe dále

strkajL Svaly pední konetinu pohybující dle ty smr ouinkují, nahoru a dol,

ku pedu a k zadu. Jestli hoejší a zadní svaly spolu ouinkují, táhnou ploutev ostím

k zadu, jestli pední a hoejší spolu ouinkují, táhnou ji ostím ku pedu. Jak již po-

vdno, kosti pedních konetin bez sval jen prostedkem vaz spojeny jsou. Svaly

I
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jdou jen nd piítcí-o, od prsou a od lilavy k lopatce a k hoejší ^.ásti ramenní kosli, tak

žft coloii ploutví vládnou. Ku pedu laliajfci svaly jsou Ii. Jeden odchází od zadu

skriíiiní kosti (Fig-. 1. 4.) vedle svalu, jenž odtamtud k prsní kosti jde, a nasadí se

k ramenní kosti. Jest velmi dlouhý a jeho skrením se ploutev mocné k hlav

táhne. Druhý sval jde od píního výrstku atlasu k výrstku lopatky (Fig-. 1. A.),

a li-etí nejkralsi od zevnilní struny lopatky k ramenní kosti (deltoideus). Vedle nho
leží dva lopatni svaly, taktéž od lopatky k ramenní kosti se pipevující, které ale kon-

t^etinu nahoru tahají. Od žeber se prostírá velmi ploský sval, tak nazvaný pilovaný,

proto že Špiat od ty žeber vychází, a pipevuje se k hoejšímu ostí lopatky. Jemu

jest protivný onen sval, který od atlasu k lopatce jde. On krí lopatkou nahoru

n k zadu. Nad ním leží mnohem vtší, též ploský, tverhranný sval
,
jenž od obratl

prsních nad lopalkou položených taktéž ku kraji lopatky se pipevuje. Spoluouin-

kováním tverhranných pilovaných a lopatních svali ob ploutve vodorovn nahoru se

táhnou. Od prsní kosti a dolejšilio konce žeber pichází prsní sval, k ramenní kosti

se pipevujíc, a míiže ploutve k prsoum pitlaiti. Odporník jeho jest tverhranný

sval, pomocník pak podlopatní sval, jenž na vnitrní stran lopatky sedí a též k ramenní

kosti pisedá. K zadu se táhne konetina .širokým zadním svalem, který od tvrtého,

fálého a šestého žebra vychází. Pomocníkem jeho jest oblý sval, který od zadního

ostí lopatky k ramenní kosti jde. On jest prolivnikeni deltoidea. Široký zadní sval jest

protivnikcm onoho, který od skráuni kosti k lopatce jde. Plování ploutvemi dje se

zvlášt oblým, zadním širokým a prsním svalem, které plosku k zadu a dolíi pohybují;

ouinkováním svalu lopatních, pak svalu tverhranného a pilovaného ploutev od tla od-

stává. Svaly, od krku, hlavy a deltoidea k lopatce jdoucí, ploutve zase ku pedu táhnou,

a sval podlopatní pi tom konetinu k tlu pitlaí, by osiím lépe vodu proízla. Tyto

práv popsai\é pátení a ploutevní svaly slouží vclrybovi ku pohybování tla. Všecko

pohybování nervy se i°ídí, které z míchy picházejíce co tenká vlákna v svalech se

rozvtvují. Pohybování vychází od mozku, který s míchou, tedy i s onmi nervy jest

spojen. Mozek totiž jest kotou tenkých nervových vláken. Nkteré konce toho ko-

toue již v hlav drami z lebky vycházejí, jako n. p. nervy smysl. Vtší ást ale,

v zpodu mozku vedle sebe rovnobžn uspoádané, co mícha lýlním otvorem do pá-

tee jde, a u každého obratle po obou stranách nkteré z tch nervových vláken do

tla pechází, nejsilnjší do pedních konetin. To jest píina , pro micha k zadu

více a více se tení, neustále posílajíc vlákna, ze kterých jest sestavena, k sva-

lm a ke kži. Zvláštní nervový systém v stevách jest položen, který ale též spojen

jesl s nervy míšními a mozeními. Tak celé tlo prostedkem nerv jest v ouzkém

smyslovém svazku. Každý cit pichází k mozku a mozek ídí podle rodu cit pohy-

bování tla. Vidí-li oko nco, co by se k žrádlu hodilo, anebo njaké nebezpeen-

ství, hned se svaly bud k stíhání onoho pedmtu anebo k outku napnou. To samé jest

s uchem , které ale, jak již eeno, nápodobn oku velmi slabé jest a jen pod vodou

dobe slyší, co se v ní dje, proto že tu zvuky celým ohromným tlem k uchu se ve-

dou. Nad vodou ale pro píliš, malý ušní otvor jen málo zvuku chápe. Taktéž od

nerv kožních cit bolesti, zimy, tepla k mozku se vede a bud ku prodlení bud k ou-

tku velryba pudí. Cit hladu v stevech napomíná ji žrádlo sob hledati, zvláštní

oddíl cit, s lovím myšlením ponkud píbuzný, jest maleská láska tchto zvíat,

O emž v popisu lovu velrybího mluviti budeme.

(Dokoneni)'



Drobnosti.
Plurba na Dunaji z Blehradu srbského do Ceníce,

Od Jana Vaclika.

Piukriisai; opvá srbský básník Matj Bán vyléváni se arovné Sávy do Dunaje, kdež se našemu

iiku jako krásni! jezero s mnohými ostrovy ode bradcb pevnosti Blehradské daleko na západ, pes

/emu na sever, a na výcliod až k Panevu obrovsky rozprostírá. Kdo z pevnosti Biehradsk

na toto arovné divadlo liledl, tomu miniovoln do duše vstoupl žádost, uzíti doleniho Dunaje další

bli až k povstné Železné brán, ticet mil od Blehradu srbského na východ vzdálené.

V ervencovém poasi r. 1W52 vyplula parní lo N e p t u n ze Zemun do Blehradu, na

jejiž palubu jsme vstoupili, abychom shlédli katqrakty Dunajské pede Bšavou a za ní : a než jsme

se na dobro vypravili z pístavu, poal ranní vítr rozhánli tenkou mlhu, jenž co útlý závoj nám

zakrývala nebeský blankyt a jasný výhled. Smr Dunaje jde od západu ua východ, v délce od

pramene až k vyústni se do erného moe dle Durala 600 mil, dle EIsmanna 700, dle von Birkena

tOOO a dle starších až do 2000 mil Spád jeho až k ústi není vymen. Bavoi udávají spádl-

tost rozlin, tak že by se mohlo vžiti za pravidlo, že obnáší z Ingolstadtu do l.ince ST.Í stop.

V Rakousku je spád písn vymen a obnáší z Pasová do Betlslavi 499', na míli v Hoejších

Hakousích asi ll'/i''> * Dolenich dle nejnovjších pramenu a zkoušek pouze 10', JO'". Prlomem

u Dvina a vtokem Moravy poíná doleni Dunaj a má v prmru 8'" na 100 sáh spádu, tedy de-

vtkrát mén nežli v Bakousich ').

Od Dvina do Blehradu má Dunaj 311' spádu. Slka pak jeho je rozliná, u Pasová

125°, u Lince 50°, n Vidn 2893°, pes ostrov Lobau 305O', pod Peští asi 800°, a u Blehradu

rovná se už velikému jezeru. Naši pedkové nazývali jej Dunaj snad po svých praotcích Staroslo-

vanech, kterým slul AOyHlB-b, AOYHíIBO, AOHílBd *'•), Germanm Dána, Turkm Tuna,

Skythfim dle svdectví Strabonova /laron, ílimanm Ister a Dauubius. Poslednjší Jméno

mél nejspíše od svého zdroje až k jistému místu (snad do Axiopole v staré Moesii), odkudž až

k svémii listi Ister nazýván. Pozdji pestali zemépiscové písn rozeznávat oboje pojmenevání, kla-

douce jedno za druhé. O zdroji Isteru shodli se takto: Ilerodot jej klade u msta Pyrrhene. Plo-

lomaeus opt na Auuobské hoe (ra átivo/?ti ijfíj) v nynjším Cernolesí. I novjší zempiscuvé s«

dlouho o to hádali, nkterým bylo zdrojem Brega (beha), jiným zas Brigách. Pravý však pramen

je Brigách, 48° 7' šíky a 25° 55' délky u kláštera sv. Jií, jméno Dunaj bére teprva v Donau-

ešiogách. Hloubka Dunaje prmrná je 7— 10 stop a rychlost v prostední hloubce 10', v prmru
však 5— 6 stop za sekundu.

Dunajská tato dolina náleží k nejzajímavjším celé Evropy, a jakkoli není okrášlena alp-

skými behy holemých hor , aniž poskytuje bujné jižní rostlinstvo, pece bývá plavba na Dunaji

cestovateli nezapomenutelná, poskytujíc mu rozmanitá upamatování na starodávní zboeniny , hrdé

hrady a tvrze, velikolepé chrámy, vypínající se do výše nebeské, a pemnohé jiné pomníky slavného

vítzství kíže nad zbledlým plmsícem, kolem nichž se plavil. Pod Blehradem je pravý srbský

beh mnohem zajímavjší než levý, zrovuat to tak, jako v luzném Srjemu. Za Vincou, Bitopekem

ke Grockn až do samých vln Dunajských rozprostírají se horské lesy, jejichžto ostrožlny proudu šu-

mící veleeky se dotýkají. Levý beh je nízký, rovný, skoro pustý, pln ramen, ostrvk, bain

a škodlivých výpar, v nichž koni se poslední výbžky nepehledné roviny jižních Uher v okresu

plukíi Banátské hranice. Smutn zde vane vtík prostrannými luhy, obyejným rákosím porostlými.

Jenom poidku potkává se oko cestovatelovo s mkkým lupenltým stromovím, vrbovými lesy, olšinami

a osykaml, kdežto se na srbském behu hrd vypínají stinné doubravy "").

*) Dlo fiicJných zpr/iv v •UoslcjTeichiscIie UliiUcni líHli ud Dra. A. Scliniiedlii. —
•) Koen siu.l ílisl. AOYH/T»TH, ifrcrui', s,,i,.3r,_ ruslij : jyuyiL

;
ponfvaJž neustále o »v.' liívliy so hází, íuml,

liui:! a duní. —
") Qucrcus pube«cen$.
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Rakouský beh všude jest poset ardáky (vojenskými budkami), z nichž jeden od drnhého na

dovolání a nejdéle na dostelenou na pilíích neb na jehlách v bahn stojí, aby se rakouští hrani-

ái, stojící proti Turkm na stráži, nkam aspo mohli utéci ped blížící se povodní. Jsou to zcela

ze deva zbednéné budky, z nichž se polookrouhlými okénky na všecky strany vidti muže. Hoz-

vodni-ll se Dnnaj, musí být .smutno takovému strážníkovi, který se svým ardákem podobá se kachn

na jezee plovající.

Ped Panevem je leví beh keovatjší a Dunaj mnohem mlí, tak že celé sít vodných

bylin menším lodím stávají se obtíži. Než se pipluje ku vtoku Temeše do Dunaje, plove se lesem

vrbovým, v nmž se mnoho vodního ptactva nachází.

Pod Panevem, kde nás provázeli pelikáni, zde onde i ápi, volavky a jeábové, jest nej-

krásnjší pohled na vtok eky Moravy, která se pod liradem Smederevským ve dvou ramenech do

Dunaje ústí. Celá tato kotlina obklíena jest amfiteatráln lesnatými pahrbky , mezi nimiž se

Dunaj na severovýchod valí. Ješto na brebu rakouském stídají hraniái na ardácich své vojenské

stráže, objevuje se nám beh srbský pln idyllických živých výjev. Zde táhnou voli lo na pobeží,

tam hlídá pastý své stádo, pi emž ze své furniy (píštaly) libé zvuky vyluzuje; tuto zas lezou

kozy po skalinách, hledajíce dobrých koínk, a v Dunaji se napájejí tuné krávy. Srbské dívky,

do polovic lýtek ve vod, proplachuji své kmentové prádlo, a turetí i srbští laarové (loduici) plavi

své lod dol a nahoru proti vod. Dunaj poíná nyni býti prondivjší a tvoi šest hodin dlouhý

ostrov (otok), na nmž se jedenáct rakouských ardák nalézá, jichžto obyvatelé se honbou a ry-

bástvím živi.

Mimo mnohé úžiny Dunajského údolí v Horních Rakousícb není na celé plavb po ece této

nic dležitjšího, nežli ta místa, k nimž práv nyni se plavíme. PoinajíC zde pahrbky pohoí sedmi-

hradsko-valašského , sáhajíce svými výbžky z Karpatského horstva až k eišti dunajskému, jenž

iní meze Karpat a Balkánu. Pravý beh vystupnje od ústi Moravy pod Smederevem výše a výše;

levý, utvoiv nkteré ostrovy a ramena, zvyšuje se z bariu u UJ-Palanky (Nové tvrze) a vtéká do

úzkých prsmyk a soutsk. Uj-Palauka leží ásten na okrouhlém, homolovitém mysu, majíc

naproti zboeninu turecko-srbské tvrze B á m a na píkré skále. Tyto dva hrady tvoí bránu dd

povstné dunajské úžlabiny na západ. Jenž mže se považovat za pedehru k zajímavému, výjevu

plnému dramatu. Odtud kráí Dunaj 18 mil dále v neustálém boji až k valašskému mstu Cernci,

kde druhdy býval znamenitý most Trajánský (pons Trajaui), majíc za naproti na píkrém úskalí

ležící tureckou tvrz Ske I a-KI a d ov u. Jest tu jako poslední brána, uzavírajíce prahy dnnajské

na východ.

Hoejší ást od llj-Palanky aneb od .Moldavy až do Svinice, obsahující nebezpený Izlaz,

slov Srbm GorniJ Djerdap (horní vodopády), Turkm Kirdap; dolejší však Srbm Dolní

D j e r d a p, Turkm Demir kapu ili železná brána, nám pak obojí horní a dolní du-

najské prakí) podobné donským porogm na Ukrajin. —
(Pokraováni.)

Obsah.
loték, pírody Kladce a fán. Sepsal Dr. Jan Pnrkyn. — Jeiovec. Dle Tschudiho. — Stitloftt.

Od J. Baldy. — Velryb. Od Emanuela Purkyn. — lírobuosll: Platba na Duttaji s Béít-

hradu srbikéko do ertice. Od Jana Vaclíka. — K tomu Tab. 1.

Tiskem Bedicha Rohlíka v Praze 1854.
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V úrodných rovinách Eufralu, tam kde dle starého podání lovk z ruky Stvo-
hele vysel jest domov kon. Již od starodávna pidružil si jej lovk co váleného,
vrného sh.hu, a starostlivou péi a laskavost mu vnoval, dávaje mu pednost pede
VSI ostatní nmou tváí. Vyvolil ho za svého prvodce a pomocníka ve všech dílech
svta, a rozplemenil jej i v travnatých rovinách Ameriky, kde ped tím jenom pásovec
a jaguár, žlaznatý vep a plavoun své rejdišt mli.

Vyjmoucc psa a slona, jak vysoko stojí k nade vší zví! Ba i ty pedí
v mnohem ohledu. Jemnost a síla; poslušnost a bujnost, píchylnost a uelivost, kdež
JSOU tak soumrn spojeny, jako u kon ?

Krásná podoba naznauje vysoké postavení jeho v adách živoišstva
; nebof a

kazdy tvor, sám pro sebe pozorován, pro své úely dokonalý jest, jesti pedce v myslilovka poloxena m.ra
,

dle které celé zvíectvo do posloupné ady slaví. Pokojné,
ušlechtile celo, akoliv ploské, jeví znamenitý smysl asový a míslní; prodloužení jeho
v rovny, podlouhlý nos, široké nozdry, jiskivý plamen oí, citlivé, byste se pohybující
US., hrdé vztýený krk, obrovská prsa, krásná oblost hi-betu, hezké pední nohy, silné
ale slusne vytvoené zadní nohy, lehké a pvabné pohyby celého tla, vše poukazuje
na vlohy jeho k dobrému a krásnému, p.-oež již také k lovku a lovk koni po-
rozumt., ba i pátelství mezi obma vyvinouti se mže. Rozsáhlý jest obor mysli
koiíske. K rozeznává pot.avu, obydlí, prostoru, as, svtlo, ba.-vy a tvar; k má cit
pro rodmu, sousedy, pátele, vrahy; rozeznává vci, zvíata a lidi. Pedstavy nabyté
obnovuje v mysli, má pamt a ob.-azivost, s okolnostmi svými bud jeví spokojenost
anebo touž, po z.,in, po lepším slávu, ba silné chlni jeho zvýší se až k vášni
a pnlulne lascc. Znamenitý jest rozum kon a snadno se obrací v umlost, p.-oež se
kun velm. dobe pouovali dá. To vše jeví se sice také u nmohých s konm píbuz-
ných zviraf, ale bud jenom v .nenši míie , bud ,. ko.ir- j,víie se zvlPŠtním vý.-azem.

•; Pírodopisné popiiíni ísuecliámo si k jiuóinii ;Hij'jan;iji;,
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Jako lovk, tak i k nemá lak dobrého sluchu a zraku do dálky jako jiná zví-

rala, tich a chur jeho nejsou také zvlášt jemné, tím bysteji ale pozoruje pedmty blízké,

tak že je všechny dokonale poznává a do své výborné pamti vštpuje. V této otevené

mysli spoívá práv podstata povahy jeho, v tom pak, že lovka od zvíat rozeznává

a k sob píbuzného tuší, tedy od nho k dobrému a krásnému vésti se dá, leží vysoká

jeho pednost ped ostatními zvíraly.

Významná jest ta okolnost, že práv jenom taková zvíata k lovku pilnou,

kteráž již v divokém stavu spoleensky žijí. K ve svém pirozeném stavu žije v el-

ných stádech s patriarchálním zízením. Nejsilnjší hebec jest vQdce stáda. Pesazcn

do spolenosti lidské považujek pirozen lovka za svého vdce a ídí se dle vle

jeho. Toléž platí, a v menší míe, o skotu, bravu, psu, slonu atd. Samotáská zvíata,

lev, tygr, koka, zajíc, nepivyknou nikdy lovku lak jako zvírala spoleenská. —
Nejznamenitjší výsledek pozorné mysli kon jest smysl místní, jímž se pede

všemi zvíaty vyznamenává. Cestu, kterou již jednou konal, zná mnohem lépe nežli

vdce jeho, a proto se tvrdošíjn spuje na rozcestí, jíli nepravou cestou, pudí-li ho

vdce na ni. V temné noci mže vozka bezpen na voze spálí, má-li jen kon, který

tu cestu již jednou konal. Okamžit pozná k hostinec, ve kterém jednou byl uby-

tován, a neád jej mine ; myslí snad, že jezdec se mýlí, že již hostinec nezná. Ješt

dokonaleji poznává k svého pána dle šalu, dle oblieje a hlasu i po dljuhém ase.

Vidl jsem jednou starého kon v selském voze zapraženého , který uzev okolojdou-

cího lovka radostn ehtali poal. Když tento ke koni pistoupil, poznal s podivením

kon, na nmž co voják jezdil. Jak významn dívá se k na nov pidruženého kon
nebo na nového koího! Pohled ten jest nco docela jiného, nežli pohled vola, když

se dívá na nová vrata. Všechno nové a neobyejné dojímá kon znamenit, nový vz,

nová slaj jsou mu dležité vci.

Pozorností, pamlí a dvtipem nauí sek všem umlostem, jakým se nkteí ptáci,

slon, osel a pes nauili mohou. K odpovídá na otázky, rozlušfuje hádanky, pisvd-

uje nebo odporuje kýváním hlavy, udává hrabáním kolik jest hodin atd. Nejvýtenji

jeví ale své vlohy v umlecké jízdárn. Ne mistr jízdecký , nýbrž k to jest, jemuž

se zde obdivovali musíme ; a vru mžeme se spíše ptáti, emu se k nenauí, nežli

emu se nauí.

Kdo ale kon nemu lidskému nauiti chce, musí s ním také lidsky nakládati ; ne

bitím, hrozbou, hladem, nýbrž dobrými slovy, jako když rozumný lovk rozumnému

nco vykládá, dá se k pouili. Dobrým nakládáním vyinže se na nm všechno, k
jest zrovna jako dít, v dobrém i zlém.

Mimo smysl místní má k i smysl asový, totiž rozeznává odmry asu. Dle

toho nauí se k dle taktu chodili, bhati, ba tancovati; k ví dobe, kdy jest ráno,

poledne a veer, též pro hudbu není bez citu. Jako vojín miluje on hlas válené trouby

a bujae tepe pdu, slyší-li znamení k bitv nebo bhu. Pi cviení vojenských jezdc

snadno poznáme, jak všem znamením trompetou daným rozumí, a ne jeden jezdec pi-

šel do smšných rozpak, když vojenský k jeho, zaslyšev povdomý hlas trouby,

cvalem do ady husar se pidružil.

A však, jakkoliv k beze strachu u prosted váleného hmní nepohnut stojí

jako hrdina, jest s druhé sírany nejbázlivjší zvíe, zrovna jako lovk, který v sob

též ob protivy, hrdinnost a báze, spojuje. Neobyejný zvuk, neobyejná vc, zavšené
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prádlo, zarážený kl, socha jej polekají. Pozorn se dívá na kamenitou cestu, obe-

zetn stupuje do potoka a reky, a spadne-Ii do slrouliy, Iese se a ií strachem.

Jdoucí na horách po úzké stezce trnou kon na celém tle , cítí že jsou sama noha

a že se niíím zadržeti nemohou. Pi^i boui polí se na celém tle, a nejlépe jest je za-

drželi, nebot strachem se zplaši a vrhnou se slep do neštstí.

Kterak jinak ale chovají se na rovné, jisté pd I Chlapec uhání šesti koni stcl-

hbit po dobré silnici, muž, žena, dve mže je íditi.K jest skoro jen noha a hru, dech a bh
; jediné pravé potšení jeho jest

veselý cval. Pouze ze svévolné radosti probiiiaji se zdivoilí kon na stepech uher-

ských , donských a paraguayských , vyhazují zpedu a ze zadu, bhají spolu o závod,

kousají se, provázejí cestovatele na mnoho mil a vyvádjí množství kousk. Zastaví-li

je v bhu plot nebo zábradlí, nepokoušejí se o to, jako vl nebo kráva, aby je do

výšky vyzdvihli nebo odstranili, nýbrž prohánjíce se podél nho, hledají kde jest nej-

nižší, a pak svižným skokem pemrští se pes pekážku. Híbata i o lidi žertovn se

pokoušejí. V úzkém údolí bhalo híb neustále za houfem cestujících
,

piblížilo se

oválem k nim, pak najednou se zastavilo a zase náhle odbhlo ; to opakovalo nkolik-

kráte, až plot, pres njž cestovatelé pelezli, další hru mu zastavil.

Mnohonásobné jsou vášn kon, a to již ukazuje na vysoký stupei jeho, nebot

zvíe bez vášní pibližuje se k dímajícím rostlinám. Kii jest ctižádostivý a marný,

miluje a nenávidí, jest závistivý a zlostný, má své rozmary ald. V bhu o závod na-

sazuje i poslední své síly pouze ze ctižádosti. Hrd vykrauje si ozdobený k gene-

rála nebo zapražený ped královským vozem.

Ovšem jeví se dle pirozeného stavu kon tyto vášn rozUn. Nejbujnji jeví se

u hebce, kobyla jest již mírnjší, povolnjší, též valach, zbaven mužské síly, jest

mdlejší, nikoliv ale jako vl, v nmž by nikdo bujarého býka nepoznal.

Všechny vášn rozumu jeví k pohybováním uši, a již tím se vyznamenává ped

mnohými jinak výtenými zvíaty , nebo v uších spoívá již ást duše. Lev, koka

a pes prozrazují své myšlénky ocasem, slon chobotem, k ale jemným uchem.

Podivné vci vypravují se o rozumu a vnitní hluboké mysli kon. V stepech

ruských sešikuje se stádo ko válen proti vlkm: silní hebci, obrácení zadními no-

hami proti nepíteli, tvoí neproniknutelný kruh, u prosted uhož slabší kobyly a hí-

[ bata stojí. Kdož by nepoznal nco vyššího v koni, který v bitv u svého padlého pána

' státi zstává a od nho se nehne, zachovávaje vrnost i po smrti. Jiní kon kousají

^

v tísni kruté see kon i vojáky nepátelské, jakoby též oni boj vésti chtli. Zvlášt

i

tam, kde jej lovk jako svého pítele považuje, v Arábii a severní Africe, vyvinuje so

duševní pednost kon v nejkrásnjším kvtu, tam k i nejkrásnjší podobu má, jakoby

se i lim sada potvrditi mla, že v krásném tle krásná duše bydlí. Jako k dstojn

I
žije, tak i dstojn umírá. Smrtelných ran v boji se neleká, jako rek umírá tiše a po-

kojn, a cítí blížící se smrt. I starý k, jejž nevdný lovk usmrcuje, ponvadž

mu více sloužiti nemže, slušn snáší smrt. Neleká se, netrhá sebou, nýbrž stoicky

] pijímá smrtící nž, padne a zvolna dýchá, až s odtékající krví život uplyne.

Jak zvláštní, tragický jest osud kon! Blaze koni, který se v Arábii zrodí. U nás

ale jest osud jeho k politování. Od nejvyšší cli sestupuje k obyejn dol až k nej-

hlubší potup, a život jeho prochází všechny stupn od nádherného blahobytu až k nej-

trpímu hladu, od mladistvé síly a krásy až k bidné slabol a opuštnému stái. Krásné

o '
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mladé híb6 zlatem se zakoupí a k veselé jízd vycvií; pozdji piváže se co dosplý

k k vozu, ale ješlé jej dobe krmí ; konen pejde za nkolik zlatých do rukou hru-

bého vozky, kdežto o slám svíij bídný život ješt nkolik let tráví a kruté tryzniii

snáší, až do smrti umdlen a umuen rasu jest odevzdán nebo v práci padne. Nic snad

neukazuje bezohledné sobectví lovka v tak nápadné míe, jako pomr jeho ke koni.

Nesnadno ovšem v tom ohledu opravu zavésti, an prostedek, který by kon ped bíd-

ným stáím chránil, proli mravíim našim elí ; muselo by se totiž zavésti jedení ko-

ského masa. Než to mže se právem žádali , aby každý, kdo kon má, s ním lidsky

a rozumn, v pimenosti k jeho krásné povaze, nakládal.

S V é t 1 o p i s.

Od J. Baldy.

lánek druhý.

Obyejný výklad výjev svtlopisných.

Jest to známá vlastnost ducha lidského, že nikdy nejsa spokojen pouze s tím,

co se smyslm jeví, všude i po píinách každého výjevu pátrá. A nelze-li mu vni-

knouti nkdy v hlubinu temnou, tu nemá pokoje a ohlíží se po rozliných domnukách,

které ve své nejistot za pravdu pijímá. K takovémuto pátrání musely mnohého pí-

mti i výjevy svtlopisné, o kterých jsme v tchto listech mluvili ; a jakkoliv byl Arago

hned pi prvním uveejnní vynálezu Daguerrova vykl, že nelze pi naší posavadní

vdomosti v lub a optice tajemné výjevy tyto dokonale vysvtliti : pedce si nevší-

mali mnozí tohoto odstrašujícího výroku, a v krátkém ase se všech stran ozývaly se

hlasy vysvtlující vše , ehož píiny se posud neznalo. Ovšem jsou veškeré posa-

vadní výklady podivných výjev tchto pouhé domnnky, a však nesmíme jimi povrhnouti,

neb takové hypothese již nejednou k pravd vedly.

Pedn se muselo vyšetili, v em vlastn ta promna záleží, kterou svtlo na

látkách citlivých spsobuje. Promna tato, jak jsme již pravili, zdá se býti luební

a záleží v tom, že se na desce jodid stíbrnatý svtlem luebn rozloží
;
pi tom se

vyvinuje volný jod, a to tim více, ím více svtla na desku padá. Kam plné svtlo

padlo, tam zstane tém jen isté stíbro a toliko málo jodidu; kam mén svtla

pišlo, tam zstane více jodidu ncrozloženého ; a kam žádné svtlo nepadlo, tam jest

samý jodid nerozložený. V ouplné tm nebyla ovšem žádná ástka desky, ponvadž so

svtlo ke všem ástkám vkrádá. —
Za druhé bylo vysvtliti, pro svtlo promnu na desce díve spsobí, když se

užívá tak nazvaných látek zrychlujících. Mlo se za to, že látky tyto zrychlující,

zvlášt chlor a brom, tvoí se stíbrem desky soli, a soli tylo že jsou píinou rych-

lejší promny, ponvadž se soli chlorové a bromové již samy o sob na svtle ješt

díve promní, nežli soli jodové. Kdyby tomu ale v skutku tak bylo, totiž, že by tvo-

ení tchto solí chlorových a bromových bylo píinou rychlejšího psobení svtla: tu

by nebylo jodu u desk fotografických potebí; a pedce se ješt nepošlstilo, na

deskách nejodovaných — kde ledy svtlo tyto citlivjší soli látek zrychlujících rozkla-

dlo — svllopisní obraz utvoiti. Tedy nezbývá nic jiného, nežli abychom se po jiné
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phOiii ryclilejšílio psobení tohoto ohlídli. Po nesíslných zkouškách podali dva fraii-

couzšlí luebníci následující výklad. Bylo již praveno , že se na desce rozkládáním

joiliJu stále vyvinuje volný jod; tento práv6 vyvinuly volný jod, opusliv své slouení,

hledá opt, s ím by ve spojení vešel. Ponvadž ale na desce nic jiného k spojení

svému nenachází, nežli stíbro (které práv opustil), vrací se opt k nmu a psobí

znova jodld sli-ibrnatý, ímž se psobení svtla ponkud maí. Látky zrychlující se

však s jodem také spojují. Je-li tedy taková lálka na desce, která by vyvinující se

volný jod odstranila, tu jod tento svtlu nepekáží, a svtlo promnu na desce v ase

o mnoho kratším spsobiti mže.

Že jest v skutku odstranní volného jodu — a ne tvoení a rozkládáni solí

chlorových neb bromových — píinou rychlejšího psobení svtla, to lze dokázati

i tím, že mohou býti látky zrychlující i takové, které se se stíbrem ani nesluují, jen

když s jodem jakousi sloueninu tvoí, —
Konené bylo vysvtliti, pro se usazuje výpar rtuový práv na tch místech,

na které svtlo psobilo, a to tím více, ím více svtla na loto místo desky padlo ?

Výjev tento jest ze všech nejzajímavjší, nemžeme však íci, že by se bylo ješt

komu poštstilo, oupln jej vysvtliti. Nkteí jej vykládají luebn, jiní zase mecha-

nicky. Výklad luební záleží v následujícím.

Dotkne-li se rtuf jodidu slíbrnalého, tu se ze soli této stíbrové isté stíbro

vylouí a rlut s jodem utvoí zelený jodid rtutinatý. Když pak tento zelený jodid

rlutinatý pijde opt ve spojení s podjodidem stíbrnatým, tu se utvoí ervený jodid

rtufnatý, a ryzá rtuf se dílem vylouí. Na temných místech desky (totiž, na které

svtlo nepadlo) jest jodid slíbrniitý ncrozložen; na místech ostatních se však více mén
rozložil

;
pijde-li nyní výpar rtufový k této desce, tu povstane na místech svtlem ne-

promnných mnoho zeleného jodidu rlutinatého, na místech promOnných ale jen

málo. Za to se však na tchto místech svtlem promnných nachází ješt podjodid

stibrnatý, a v jeho spojení se utvoí ze zeleného jodidu rlutinatého ervený jodid

rlufnatý, naež se rtuf dílem vylouená se stíbrem vyloueným spojí. Cím více se

jodid stibrnatý svtlem promní, tím více stíbra se na místech takových vylouí, a tím

více rluli se lam ledy usadí. Když se pak deska ze skín rtufové vytáhne, má obraz

ržovou barvu v temnozelené pd. Umyje-li se deska sírnatanem sodiitým , tu se

odstraní zelený jodid rtutinatý, jakož i ervený jodid rtufnatý — a obraz se stane amal-

gamem stibrovým patrným.

Naproti lomu hledli mnozí celý tento výjev mechanicky vyložiti. Známo jest,

že mnohé látky, které se ve tm ze svých roztok hlaliti nechtjí, okamžit se hlalí,

jak mile se na svtlo postaví- Také se pozorovalo, že se pi hlacení látek v nádo-

bách sklenných sklenice více hlatí jeví na oné stran, která jest ke svtlu obrácena.

Z toho vysvitá, že má svtlo nemalý vliv na hlacení tles.

Jodováni desk stává se vždy v prostoru oupln temném ; tedy nelze látce desky

se hlatiti. Jak mile ale svtlo na desku padne, tu povstanou hlalí na místech osvíce-

ných, a sice tím dokonalejší hlati, ím více svtla na desku padlo. Hlatmi takovými

stává se povi-ch desky nerovný a drsnatý, a to tím více, ím dokonalejší hlalí po-

vstaly, ili ím více svtla na desku padlo. Dá-li se nyní deska do skín rtutové,

I usazuje se výpar na°drsnatém povrchu jejím, a to nejvíce lam, kde je deska nejdrsna-

léjší, ili kdo jsou hlati nejdokonalejší ; a to jest vždy tam, kam nejvíce svtla padlo. —
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Mnolio-li pravého ve všech tchto hypolhesícli leží, nelze urili ; neb posaváde

ješt ani nevíme, nepilsobí-li pi výjevech fotografických snad také njaká sila , které

posud neznáme.

SvCtlo neviditelné a svtlo utajené.

Podivuhodné výjevy svtlopisné pi-imly mnohého skoumatele k rozmanitým

zkouškám optickým, které nemálo pisply k lepšímu poznání tajemné bytnosti svtla.

Ve Francouzích, v Anglianech, v Americe, obzvlášt ale v Nmecku bylo více skou-

matel, kteí, nejsouce spokojeni s obyejným výkladem svtlopisných výjev, neustále

pátrali po pevném zákonu, který by jedním rázem vše vysvtlil, co posaváde tajné bylo.

Professor Moser v Královci pokusy tmito nejvíce se zabýval. Nezdálo se mu

pede vším, že by ta znamenitá promna, kterou svtlo na látce desky fotografické

spsobiije, byla pouze luební; on byl toho mínní, že svtlo na všecky látky jedno-

stejn psobili musí, a sice na všecky práv tak, jako na sítnici zvíecího oka.

Promna tato se dle nho na rozliných látkách ovšem v rozliné míe jeví, ale dle

jakosti jest u všech látek stejná, a vždy lze ji tím dokázati, že se na všech látkách

svtlem takto promnných výpar rtufní neb i vodní v kapky sráží.

Domnnka tato zdá se ovšem býti podivnou a k pravd tém nepodobnou. Ale

Moser drže se této své zásady vyskoumal, že se dá na mnohých látkách znamenitá

tato promna — totiž aby se na nich výpar rtufní v kapky srážel — i jinak

spiisobili, ano i takovými prostedky, že pi tom o njaké luební promn ani ei
býti nemže ; a proto zavrhl také Moser celou theorii o tak nazvaných paprskách lu-

ebních, a uril nové zákony, kterými pak hledl veškeré výjevy nadeené dokonale

vysvtliti.

Nežli se obrátíme k jednotlivým zkouškám Mosrovým, promluvíme díve o podob-

nosti promny, kterou spsobuje svtlo na sítnici oka zvíecího a na látkách jiných.

Oko zvíecí musí na každý pedmt njaký as hledli, nežli jej spatí; proto nelze

k. p. kulku z runice vystelenou spatili, ponvadž pi rychlém pohybu svém jen velmi

krátký as na oko psobí. A práv tak jest pi psobení svtla na jiné látky, proež

nelze pedmty rychle se pohybující pro krátkost psobení na deskách fotografických

vyobrazili. Sítnice oka našeho a lálky na deskách svtlopisných mají snad pro svtlo

stejnou citlivost, to jest na obou se mže lato promna v stejném ase státi. Co se

však zmizení spsobené promny této dolýe, to se v oku našem stává rychleji,

nežli na deskách svtlem promnných ; neb obyejn zmizí obraz pedmtu ze sít-

nice, jak mile oko od pedmtu odvrátíme aneb zaveme
;

jen když velmi dlouho

a pevn na nco hledíme, zstane obraz nkolik okamžení ješt na sítnici, když jsme

již oko odvrátili. U desk fotografických trvá však tato promna obyejn déle, ale ni-

koliv na as píliš dlouhý; neb Draper v Americe pozoroval, že desky jodované,

které se již v temnici svtlem byly promíiily, po nkolika dnech ve výparu rtuovém

již žádný obraz neposkytly, a po ten celý as na míst oupln tmavém ležely.

A z toho vysvitá, že jest promna, kterou svtlo na sífuici oka a na deskách fotogra-

fických spsobuje, dle jakosti stejná, ne ale stejného drazu; pi deskách musí totiž

býti draznjší, ponvadž jest trvanlivjší.
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Hned na poátku tchto pokus napadla Mosrovi vc ode dávna známá, totiž že

když na desce sklenné nco látkou njakou napíšeme, a pak desku isté oteme, písmo

tolo olené opt zeteln vystoupí, jak mile na desku dýchneme. Látka desky se mu-

sela tedy na místech písma nkterak promnili, ponvadž se tu pára z dechu jinak

sráží, nežli kolem nich. V em vlastn promna tato záleží , uriti nelze ; ale Mosrovi

se zdála k jeho ouelu velmi znamenitá a docela podobná k té, kterou svtlo na

pedmtech ozáených spsobuje. Proto zkoušel také, kterak by se asi dala istá deska

sklenná pouhým svtlem tak promniti, aby se promna tato na místech ozáených sra-

žením páry stala patrnou; k tomu cíli postavil desky sklenné a kovové na nkolik hodin

do plného slunce a zastínil nkterá místa záclonou : místa ozáená byla po nkolik

hodinách orosena, neb obdržela ozáením vlastnost, páru ze vzduchu v kapky srážeti.

Výjev tento byl velmi znamenitý, neb zde promnilo svtlo nahý povi'ch pouhého skla

a kovu podobn jako látku na desce Daguerrov — ovšem slabji. Výjev tento se

nemohl ovšem ješt vyrovnati tm, které lze pozorovati pi povstání obrazu na deskách

fologi'afických, neb zde nebylo o lak dokonalém výkresu ješt ani pomyšlení — a však

poštstilo se Mosrovi pi dalších pokusech, že obdržel na deskách stíbrných obrazy

pedmt pouhým dotknutím; vzal-li totiž desku s písmem vyrytým, aneb prsten,

peníz a jiné vci, a nechal-li je ležeti v prostoru oupln temném na deskách tchto

stíbrných — promnily se desky stíbrné pod lmi pi-edmty v nkolika hodinách tak,

že na nich obrazy tchto pedmt vystoupily, jak mile se desky daly nad výpar rtu-

fový. Neslýchané výjevy tyto každého pekvapily; neb se tu docílilo pouhým dotknu-

tím práv tolik, co u desk fotografických psobením svtla.

Pekvapen jsa výsledkem pátráni svého umínil si nyní Moser, výjev tento vše-

strann vyskoumati. Brzy se pesvdil, že není ani ouplného dotknutí potebí, aby

obraz pedmtu na desce povstal. Tedy nebylo dotknuli píinou obrazu, nýbrž — jak

dokážeme — svtlo, které od pedmt na desky padalo. Kdyby bylo dotknutí bý-

valo píinou obrazu, nebyl by obraz nikdy tak útlý, tak povedený, což se stalo tím,

že paprsky kolmo neb kiv na desku padajíce vždy jinak psobily a tudy desku ne-

stejn promnily; výpar rtuový se pak usazoval dle promny této. Jen svtlo mže
lak dokonalé výkresy spsobili , a i zde bylo svtlo píinou jejich. Následovn by

byl vynález Daguerrv jen jeden zvláštní spsob loholo všeobecného psobení svtla,

a sice jen psobeni záících pi^dml na jodid stibrnatý, kdežto Moser uril,

že pedmt záící nejen na jodid stibrnatý, nýbrž na každou látku podobn psobiti

musí (bud silnji neb slabji), a sice tak, že lze pi všech látkách promnu tohoto p-
sobení ve výparu rtuovém sražením se rtuti na místech promnných patrnou uiniti.

Z loho všeho ale vysvitá, že nepadají paprsky jen od pedmtu na desku, nýbrž

i od desky na pedmt, že se jedno druhým promuje a že by tedy možné bylo,

jedno na druhém vyobrazili. Sloji-li tedy lovk ped temnicí, aby povstal obraz jeho

na desce fotografické , neslané se jen lovkem záícím promna na desce, nýbrž

i deskou záící podobná (mnohem slabší) promna na lovku, a lze tedy íci , že se

jedno na druhém vyobrazí. A tak jest v celé pírod. Pohlédne-li oko k. p. na strom,

povstane obraz stromu na sítnici oka a obraz oka na strom ; my pi tom strom vi-

díme, strom pak, nemaje duše, obraz na sob spsobený neznamená. Jsou-li dva

kameny blízko u sebe, vyobrazuje se jeden na druhém, jako vbec veškeré pedmty,

jsouce sob na blízku, takto se vespolek na sob vyobrazují.
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Pravili jsme ale již nahoe, že se slalo dotknutí, aneb lépe blížení se pedmt
v prostor temném. Ano Moser obdržel pkné obrazy i v temné noci , kdežto ped-

mty k vyobrazení piblížené k lomu ješt v temné nádob ukryty byly, aby pražádné

cizí svtlo pístupu nemlo. Odkud se tedy vzalo to svtlo, jehož paprsky od jednoho

pedmtu na druhý padaly ? Nechtl-ii Moser výjev tento njakou z brusu novou

silou vysvtlovati, musil nevyhnuteln íci, že všecka tlesa v pírod své
vlastní svtlo mají; neb pokusy tyto staly se s hmotami velmi rozmanitými, jako

jsou mosaz, železo, sklo, roh, papír, sádra, slída — ano i erný aksamit a saze po-

skytly pkný výkres. Oko naše však neznamená, že by látky tyto nadeené — které

pedce své vlastní svtlo míti mají — samy o sob svítily; a pedcc se nedá pi po-

kusech nadzmínfných záení jejich upíti; proto nazval Moser svtlo tolo svtlem

neviditelným, a vykládal bytnost jeho následujícím spsobem.

Každé tleso má své' vlastní svtlo, ale paprsky od nho vycházející jsou velmi

rozmanité, lak sice, že není žádné látky, na které by veškeré tylo rozmanité paprsky

psobiti mohly. Hledí-li tedy oko naše na njaký pedmt, tedy nemohou veškeré
paprsky od pedmtu vycházející na sífnici oka píisobiti, nýbrž jen nkteré. Které

látky tu vlastnost mají, jako sífnicc oka našeho, na ty psobí práv ty samé pa-

prsky ; kdyby se ale pi pohledu na njaký pedmt sítnice oka náhle promnila, tu by

najednou jiné paprsky tohoto pedmtu na ni psobiti poaly , a my bychom pedmt
jinak vidli. Jsou látky, na které k. p. ty samé paprsky svtla sluneního psobiti

mohou, jako na sífnici oka našeho
;

jsou ale i látky jiné, na které tyto paprsky p-
sobiti nemohou. A je-li sífnice mnohých nižších zvíat jinak uspoádána, nežli u lo-

vka, tedy nemohou lato zvíata pedmty lak vidti jako my , ano mnohá nebudou

moci ani barvy pedmt rozeznávali, a jednoduché uspoádání sífnice jejich poskytuje

jim jen rozdíl svtla a tmy, dne a noci, ponvadž z paprsk vycházejících jen nkteré

na jednoduchou sífnici jejich psobiti mohou. Naproti tomu mohou však v každém

svtle býti takové paprsky, které mohou psobiti na mnohé látky citlivé, nikoliv ale

na sífnici našeho oka; a vycházejí-li od nkterého pedmtu jen takové pa-

prsky, tu pedmt tento pro oko naše nesvítí a pestává býti viditelným. Svtlo jeho

jest pak pro oko naše svtlem neviditelným, mže však nicmén psobiti na

jiné látky. A takovéto svtlo neviditelné jest pi pokusech Mosrových píinou, že se

blízké pedmty v takovém prostoru obapoln na sob vyobrazují, kde oko naše pra-

žádného svtla neznamená. Kdyby zvíe njaké mlo sífnici jinak uspoádanou nežli

lovk, a sice tak, že by na ni takové paprsky psobiti mohly, které na sífnici lidskou

nikterak psobiti nemohou: tu by mohlo zvíe to vidti i v nejtemnjší noci, kdežto

oko naše praniehož nerozeznává.

Toto svtlo neviditelné podobá se docela k svtlu obyejnému, a kde psobilo,

tam se výpar práv tak v kapky sráží, jako na deskách svtlem obyejným promn-

ných. A svtlo loto neviditelné okem naším spateno býti nemže, pedce lze doká-

zati, že je složeno z rozliných barev, jako svtlo obyejná — totiž jednotlivé paprsky

jeho mohou na tu samu látku rozlin psobiti.

Když byl Moser se svými náhledy o svtle neviditelném vystoupil, tu se leprv

okázalo, že to není nic nového, nýbrž prastará vc. Tak pozoroval již Humboldt

mnohem díve, že se jakási rytina, která byla trnáct let za sklem, na tomto skle ze-

teln vyobrazila. Kterak se to ale mohlo státi, kdežto se sklo k ustálení obrazu do žá-
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diitílio výparu nepoložilo ? Velmi duLe ; neb pi-i koiilialelem psobení se pára ze

vzduchu na promnných místech skla srážela, ímž povstala blavá pokrývka, a tak se

stal obraz patrným. Bylo však jcšl mnoho jiných píkladíJ známo, které se psobením

neviditelného svtla snadno vysvtlily. Roku 1797 pozorovalo jakési dve ve vesnici

Absamu v Tyrolsku, že povstal na okn jednoho domu obraz matky boží, jenž se velmi

podobal k erné rytin. Po celé krajin roznesla se povst o tom, a se všech stran

se hrnul lid, aby tento zázrak (za se to vbec pokládalo) vlastníma oima spatil.

Všude se prodávaly výkresy tohoto obrazu. Bylo to práv v tu dobu, kde panoval

v Tyrolsku strašný mor, a k tomu nepátelské vojsko svou návštvou hrozilo. Lid vidl

ledy v obrazu tomto zázranou pomoc nebes, a obraz penesen byl do farního kostela

;

vše doufalo v Absamskou matku boží. Pi vyšetování léto vci okázalo se však, že

byla tato sklenná deska nkdy díve ve spojení s podobným obrazem, a ten že se na

desce známým již spsobcm ustálil. Zmizev pak po njaký as stal se náhle zase pa-

Irným. Ale lid nrchll výkladu tomuto vím dáti, a zstal pi své myšlénce; obzvlášté

proto, ponvadž v tu dobu pojednou mor zmizel a nepítel zem opustil ; každý vil
v zázranou pomoc nebes.

Dalšími pokusy v oboru tomto dokázal Moser, že lze mnohé látky sražením
se výparu t kapky práv tak promniti, jakoby se to bylo obyejným svtlem stalo.

Jestli se tedy na njaké desce jednou pára z vody, z líhu neb ze rtuti v jistém objemu

usadila, a dá-li se deska tato osušená pak opt do njakého výparu , usadí se výpar

tento práv lam, kde se deska pi prvním sražení výparu promnila , ímž obraz na

desce vystoupí
;
práv tak, jakoby bylo na desku místo prvního výparu svtlo ouinko-

valo. Ano i jiné ouinky svtla mohl Moscr sražením výparu docíliti; tak se .mu k. p.

poštstilo, že sražením výparu rtufového soli slíbrové práv tak zernaly jako svtlem.

A ponvadž lze ledy sražením výparu práv takovou promnu spsobiti jako svtlem,

domníval se Moser. že jest ve výparu takovém zvláštní svtlo obsaženo , které se pi

sražení výparu volným stane a desku promní ; proto nazval také Moser svtlo toto

svtlem utajeným, o kterémžto výrazu sieji promluvíme.

Vezmeme-li dv stejné nádoby, a dáme do jedné libru vody mající teplotu O",

a do druhé libru ledu té samé teploty , a poslavíme-li ob na kamna, tu zpozorujeme

znamenitý výjev. Nádoba s vodou bude míli 60 stup tepla , kdežto se v nádob

druhé led práv rozhál — a voda z ledu povstalá má teplotu O". Ob nádoby mly
na poátku stejnou teplotu — voda byla tak studená jako led — , ob byly stejn dlouho

na kamnech, a pedce má voda v první nádob 60°, a v druhé jen O". Kam se podlo

teplo, které druhá nádoba od kamen obdržela ? Teplo to sloužilo pouze k tomu, aby se

led rozhál, nikoliv ale, aby se voda z nho stala teplejší; teprv když celý led se

riizhál, mohlo by ostatní teplo vodu ohívati. Tedy lze íci, že jest ve vod tekuté led

s teplem slouen ; toto teplo však, které k rozháni ledu sloužilo, nikde se nejeví —
ono jest ve vod takka skryto, a slov proto teplem latentním ih utajeným. Má-li

se z vody pára státi, jest k tomu opt tepla potebí, tak sice, že jest v páe opl

voda s teplem slouena; i toto teplo jest takové teplo latentní.

A práv k tomu se podobá svtlo latentní; Moser se lotiž domnívá, pechází-li

k. p. voda v páru, že jest nejen tepla, nýbrž i zvláštního svtla k tomu potebí;
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a svitlo lolo ve výparu takka skryté nazývá latcntním. Když se výpar v kapky

sráží, tu se stane teplo a svtlo v nm obsažené opt volným — a svtlo toto spsobí

promnu tles práv tak, jako svtlo obyejné.

Vbec se za to mlo, že jest jen teplo píinou rozliného skupenství tles —
dle Mosra však i svtlo pi tom znamenit psobí.

Podivná tato theorie Mosrova nalezla ale mnoho odprc, kteí jinými píinami

vykládali veškeré výjevy nadeené. Nelze ovšem íci, v em vlastn pravda leží, ale

z celé této theorie Mosrové lze vidti, jak málo známa jest nám ješt íše svtla

a jaký ohromný pokrok lepší poznání jeho nkdy spsobili mže. —

M e ch y.

0(1 Julia S a v a-

Ve tech pedešlých pojednáních pokusil jsem se o to, abych pvod a spsob živo-

bytí nejnižších rostlin všeobecnými rysy nakreslil, a to dle nynjšího stanovišt vdy. Houby,

asy a lišejníci objevily se nám jakožto ti veliké, dobe obmczené skupeniny rostlin,

klcréž se od sebe liší ne tak tvarem, jako více svým složivem. U všech hub nalezli jsme

jiikožto základní složivo plísenní vlákno, kdežto asy z rozmanitých bunk se skládají,

kicré již tím od plíscnních vláken se rozeznávají, že mají uvnit primordiální vak, který

nkdy škrob obsahuje. Mezi houby a asy staví se takka u prosted lišejníci, v je-

jichžto ústrojí objevuje se jak složivo hub lak i složivo ras, nebof zpoátku, pi prvním

vyvinuli, upomínaji na jisté druhy as
,

pozdji ale vyvinou se v nich plísnitá vlákna.

Tímto spojením obojího složiva pedstavuji se lišejníci nejenom jakožto zprostedkující

len mezi houbami a asami, nýbrž staví se tím také o stupeii výše, ješto zajisté spo-

jením dvou složiv základ k vyššímu vyvinutí se klade. Akoliv se ale lišejníci k vyšším

rostlinám nejvíce pibližují
,

jsou pedce i s pedešlými ády, totiž houbami a asami,

lak rozdílný ode všech vyšších tvor, že neznalci nkdy i nesnadno pichází, za rostliny

je uznati. Kolem jednoduchého mchýku vyvinují se zde prvopoátky rostlinné a vytvo-

ují bud zdánliv nepravidelné shluky, bud písn pravidelné tvary, z nichžlo prvnjší

práv zajímavým pedmtem jsou badatelm, akoliv neznalec si jich nevšímá.

Docela jinak jest u útlých a pvabných rostlinek, které v nesíslném množství

lesní pdu mkkým polšláem pokrývají a i v zim, kdežto jich rádi k vykládání oken

užíváme, svou jarou zeleností tak pvabn od skvlého snhu se liší. Mnohý z našich

tená má snad dosaváde za oknem mechový polštá, i prosím jej, aby si z husté

spleteného mechu nkolik rostlinek vytáhl, ve vod trochu oberstvil a blíže si jich po-

všimnul, naež brzo shledá, že útlé rostlinky tylo v plné míe zasluhují naši pozornost.

Tak pvabných tvar poskytuje rostlinstvo sotva v kterémkoliv jiném ádu; na útlých,

tenkých lodyhách rozkládají se rozmanité vtviky, z vtšího dílu pokryté krásn vy-

krojovaným listím a ozdobené nejistjší zelenou barvou, která již zdaleka oko mile

vábí. Kdežto u hub a lišejník nkdy nevíme, co z nich udlati, zdají se nám mechy

již pi prvním pohledu známé, a nikdo nepochybuje o tom, že má ped sebou rostliny;

sloupky, vtviky a listy jejich zdají se býti dle tak jednoduchých zásad stvoeny, že

myslíme, jakobychom význam jejich samy sebou pochopiti musili, díve nežli ješt do

ústrojí jejich vnikneme. A v skutku poskytují mechy tiché, badavé mysli tolik p-
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vabnúlio, že nejeiioin iiyni , nýbrž již dávno mnolio bylo lidi, ktoí celý svfij život

jirzpytu ICcIiU) rostlinek vnovali a s neukojitelnou snahou po lesích a dolinách se pro-

iliázeli, aby co možná všechny je poznali a z útlé podoby jejich se radovali.

Nevinná lato radost obdrží však hluboký význam , vnikne-Ii duch i do vnitní

budovy tSchto pvabných tvar , a pozná-li pomry jejich k ostatnímu rostlinstvu

a celé pírod.

V pedešlém naznail jsem již z ásti jeden znak, jímžto se mechy od ostatních

nižších tíd rozeznávají, totiž lisly. Ale bylo by velmi nedostatené, kdybychom pouze

na tomto rozdílu pestali chtli. Nelot nejenom listnatost jest u mech nco zvláštního,

nýbrž celá jejich podstata jest docela jiná, nežli u hub a as. Kdežto u tchto žádný

díl vynajíti se nemže, který by se podstatn od ostatních díl lišil, poíná se u mech
objevovati úplná rozlinost v ástech jejich, kleré se již v nkolikero ústroj, nejenom

tvarem, ale také vnitním uspoádáním rozliných, rozstupují. Práv tímto rozstoupením

povstává list a lodyha, které zde ponejprve v patrném rozdlení se objevují a u všech

vyšších rostlin oddlené zstávají. Práv to tvoí nejvýznamnjší znak u všech

vyšších rostlin.

K tomuto znaku, kterým se mechy již do ady vyšších rostlin slaví, ješt pi-

stupuje druhý, nemén dležitý, totiž pohlavní rozdíl plodních ústroj. U onch tí

nižších tíd prostedkovalo se rozplemeování pouze tím, že se jedna neb druhá buka

osamostatnila, od matení rostliny oddlila a nové podobné rostlin pvod dala ; zaí-

najíc ale od mech závisí rozplemenní od pohlavního rozdílu jednotník. Tento po-

hlavní pomr objevuje se u všech vyšších rostlin, tak že dle toho celé rostlinstvo na

dva obory rozvrhnouti mžeme, z nichžto jeden obsahuje houby, asy a lišejníky,

u nichž ani list a kmen, ani pohlaví rozdleno není, druhý pak všechny ostatní rostliny,

u nichž tyto rozdíly se objevují. Vbec jsou tedy rostliny bud pohlavní, bu bezpo-

lilavní. Pohlavní jsou nám v celku z denní zkušenosti známy, a uvykli jsme takka

jméno rostlin na n obmezovati, anyt tvoí zelený koberec zem a její pestrý šperk;

bczpohlavní ale ukrývají se více ped pohledem naším, i musíme je teprva namáhavji

vyhledávati a skoumati.

Dají-li se již bczpohlavní rostliny pi své jednoduchosti na ti urit oddlené

tídy rozvrhnouti, objeví se nám tím více rozdíl u pohlavních rostlin, a tedy tím

více tíd
,

jejichž výet ale nyní uvádti nepotebujeme , ponvadž pozdji obšírnji

o nich mluviti budeme. Jenom tolik budiž prozatím uvedeno, že mezi všemi pohlavními

rostlinami mechy jsou nejjednodušší, a že se jimi ada jejich poínati musí. Všechny

zvláštnosti vyšších rostlin nalézají u mech své poátky, pi tom upomínají ale také

nezídka na bczpohlavní rostliny, tak že i pechod k tmto prostedkují. —
Na svém nejnižším slupni podobají se mechy ješt k nkterým lišejníkm, an

list a lodyha urit oddleny nejsou. Celé tlo tchto rostlin tvoí lalonatou plochu,

která se ani s listem ani s lodyhou porovnávali nedá, nýbrž ob tylo ásti neurit

rozdlené obsahuje a proto také zvláštní jméno, totiž vjí (frons) nese.

Pro tento spsob mechu poskytuje Marchantia polymorpha (porostnice u Presla)

velmi dobrý píklad. Viz tab. 2. Fig. 1. LUlá tato a obecná rostlinka nalézá se všude na

-vlhkých místech, ped palivými paprsky slunce ochránných. Výkrojky, jimiž se pední

kraje této rosthny v jednotlivé laloky oddlují, nejsou nahodilými nepravidelnostmi, za-

ež by se snadno považovali mohly, nýbrž výrazem zvláštního zákona, podle kterého
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rostlina rosle. Malý klíek (obraz 1.) «), klerý z okrouhlé zárodni buky opulovaným
rozmnožováním jejím povstává, podobá se

zpoátku k ase a mívá v prvních stupních

vývinu rozlinou podobu , teprva pozdji,

když rostlina jisté velikosti dosáhne, ob-

jeví se v ní jistá pravidelnost.

Pední strana klíku obdrží totiž na

pední stran výkrojek, anaf ob poboní

kídla silnji rostou a stední díl pozadu

zstává (viz devotisk 1. aa.J. Mezi tím ale,

co poboní díly ve svém zrstu náhle se

zastaví, prodlouží se zase stední ást v po-

dob malé bradavky. Na tomto stupni vývinu mohou se poboní kídla za listy po-

važovati, stední ásf ale za poátek lodyhy. Lisly' povstávají totiž vždy po boku na

nejmladší ásti nového výstelku , rostou pak rychleji nežli tento, zstanou ale zase

pozadu a výstelek je pchoní. Zrovna tak jest zpoátku u Marcliantie. Roste-Ii tato

rostlinka dále, povstávají nové výstelky, a sice vždy po dvou v kout mezi poboním

ki'ídlem a stedním výbžkem. Tento spsob zrstu ukazuje nejpatrnji, že poboní

kídla za poátky lislíi považovati se musí, nebof u všech listnatých rostlin povstávají

nové vtve v kout mezi listem a lodyhou. Vynikají-li pak nové výstelky mezi ped-
ními výkrojky, srostou vždy na jedné stran se stedním výbžkem a na pedu s jiným

výbžkem; pak se ku pedu prodlouží, lak že tím podoba celé rostlinky se promní.

Každý nový výbžek zvtšuje se docela tím samým spíisobem , a rostlinka obdrží tím

vidlinatou podobu, an každý výbžek dále roste a zárodni klíek pozadu zstává

(obraz 2.J. Na pi-iloženém výkresu 2, kde a zárodni klíek

a zevnitní áry nové výbžky naznauji, jest celý tento po-

chod pehledn pedstaven ; musím ale podotknouti , že se

snadno nenalezne exempláe, na nmž by toto postoupné vy-

vinutí zúplna se pozorovalo, nebof skoro vždy jest jeden nebo

druhý výbžek zakrnlý a rostlina lim spsobem ve své podob

promnna. Pi-i pochodu tomto zmlazuje a prodlužuje se

vždy pední ást rostliny, zadní ale odmirá, tak že i pi buj-

ném zrstu pedce znané velikosti nedosáhne. Tím se stává,

že rostlina neustále dále leze, což ovšem k samovolnému

pohybování piipoísti se nemže.

Mezitím, co Marchantia , zvtšujíc se podle vyloženého zákona , neustále svj

Ivar promuje, vyvinuje se též vnitní ústrojí list a na dolejší stran vjíe povstanou

koínky a lupénky docela jiné, nežli na krajích. Rostlinka, složena zpoátku pouze

z nkolika bunk, promní se nyní v lupenilé tlo dosti silné, jeden i více palc

dlouhé. Píní ez skrze vjí ukazuje pi dostateném zvtšení vnitní ústrojí jeho,

objevuje totiž sífiiatou nahromadninu bunk, v nichž na hoejší a dolejší stran zelená

zrníka jsou obsažena, kdežto prostedek prhledný jest. Mnohé buíiky nejdolejší vrstvy

») t. Buka semeuQi, která žene vlákno koeuQÍ. 2. K ase podobný první kliek. 3. Pravý

kliek: ad) listové, ásti, bi) koínky.
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prodlužují se ve vláknilé vaky, kleruž do EcmC vnikají a ssáním vlhkosti rostlince po-

travu zaopatují. Akoliv tálo vlákna lýž zábyv mají, jako koeny u strom a zelin.

pcdce nejsou tím samým, co koínky u tchto, ponvadž u stromíi a zelin koeny hneil

v zárodku jsou naznaeny, zde ale na kterémkoli míst dolejší plochy povstati mohou.

Tato vlákna koenní mají u vnit na jednotlivých místech tlustší místa , která bezpo-

chyby ásteným sesílením bunk povstávají. Lupéhky na dolejší stran jsou tenké

lístky, jenom z jedné vrslvy bunk složené, kteréžto podél stední áry výbžki v a-
dách leží a svými konci vzájemn se kryjí.

Marchantia má tedy dvoje listy, jedny na výbžcích , které pozdji opt zmizí

;

druhé na dolejší stran.

Díváme-li se pozorn na vjí rostliny, zpozorujeme na hoejší stran ozdobnou

síE podlouhlých tverhniníi
,
jasnými árami od sebe oddlených, a u prosted každého

ítveroliranu malý bod (Tab. 3. Fig. 1. 2.).

Pi dostateném zvtšení objeví se tyto body jakožto otvory vedoucí do malých

dutin, které k dýchání slouží. Dýchací ústroje jsou práv u tohoto mechu velmi vyvi-

nuty, více nežli u kterékoliv jiné rostliny, a tvoí též dležitý znak vyšších rostlin,

ponvadž houbám, asám a lišejníkm docela chybí.

Na píném ezu skrze vjí (obraz 3)*) pozorujeme, že do dutiny vede Iru-

bice z bunk složená, na jejímž dn se vy-
(Obr 3

)

zdvihují malé zelené bradavky. Tmito bra-

davkami vyluují se vodní pára a jiné

plyny z rostliny a pijímá seV-erstvý vzduch,

tak že skuten celý ústroj zvíecím plí-

cem ponkud se podobá. Na hoejší stran

vjíe stojí tyto ústroje zhusta vedle sebe

a jsou bunnými stnami od sebe oddleny,

na dolejší stran nenalézá se žádných. I' ji-

ných rostlin jsou tylo dýchací ústroje mno-

hem jednodušší; otvor skládá se pouze z dvou bunk, které malou štrbinu tvoí, a du-

tina u vnil jest malá bez bradavek a pijímá ústí nkolika mezibunných dutin,

z nichž se vylouené plyny a páry vypouštjí. Jako se u Marchanlie dýchadla jenom

na svrchní stran nalézají, tak je pozorujeme u jiných rostlin též jenom na ástech

vzduchem a svtlem obstoupených, nikoliv tedy na koenech a podzemních dílech.

Na vjii-i Míirclianlie pozorují se mimo to zvláštní talikovité ústroje, jimiž povrch

ozdobného pohledu nabý\á. Jsou to okrouhlé vyvýšeniny bunk pokožních, nahoe brv-

natými ástkami , k stedu naklonnými, opatené. Již pouhým okem pozná se u nich

množství malých kotouk, kteréž u vnit voln le/,í a deštm se nu povrh vyplachují.

Kotouky tyto jsou rozplozovací pupeny a nalézají se u mech dosti obyejn, tak že

se tyto nejenom plodními ústroji, nýbrž také takovými pupeny rozmnožují. Vyskytují

se v jistých krajinách niecliy, které nikdy pravých plod nemají a pedce siln se

rozmnožují, jako n. p. rod Lunaria, s Marchantií píbuzný a v zahradách Pražských velmi

obyejný, jejž jsem zde nikdy s plodem nevidl. U tchto mech prosteJkuje se roz-

množováni pouze pupeny
,
jako u lišejník, což na nízký slupi jejich ukazuj<'. Nebot

") líoirao rrnízir.ik' tlychndl') ; inibici- z buiii-k s!ož'-ná ved-; do (lu!!!iy bradavkami polirylé.
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ím dokonalejší rostlina jesl, tiin víco obmezuje se uritý zábyv na jistý ústroj, ím
mén dokonalá, tím více zábyv jest jediné ásti uloženo. Mže-Ii pak kterákoliv ást

rostliny docela samostatnou se státi, jest souvislost díl jejích zajisté neveliká. To se

ukazuje u j\Iarchantie ješt z jiného stanovišt, anat u ní zadní ásf bez ujmy pední

ásti neustále odumírá, tak že tedy celá rostlina úzce souvislý celek ješt netvoí.

Velmi zajímavý jest pochod, jakým se buiiky Marchantie v samostatné jednotníky

uvolují. Na dn talirkovitých vyvýšenin tvoí se buky neustále, byt i na jiných mí-

stech tvoení jejich zastaveno bylo ; vyzdvihují se tam totiž jako malé bradavky, a oddlí

se pínými stnami ve vyvýšené buíiky, které v rozliném smru se rozmnoživše ko-

nené jenom malé kotouky, na krátkém pni iedící, pedstavují. Naposled se i tato sou-

vislost s matením tlem peruší a rozplozovaci pupen jest hotov. (Tab. 2. Fig. 5., pril-

ez tatíku s pupeny.) Deštm a vtrem dostanou se pak tylo pupeny na zem a promují

se zponenáhlým zrstem opt v dokonalou Marchantii. Francouzský botanik Mirbel, který

tuto rostlinu nejdív(! a výten popsal, pesvdil se zkouškami, že ob strany kotouku

stejný zábyv vykonávati mohou, nebof vždy vyhánla ta strana, která na zemi ležela, ko-

ínky ; mla-li alo již koínky, tedy se ob strany více vymnili nedaly. Mirbel položil

takový kotouek se svýaii koínky vzhru, a hle , koínky ohnuly se pes kraj k zemi,

a uchopivše se ji obrátily celý kotouek, až byl ve své pedešlé poloze s koínky dol.

Jakkoliv rozmnožování tmito pupeny jednoduché jest, za to zase vyvinutí muž-

ských a ženských plodidel jest velmi složité. Vbec sesteduje píroda pi vyvinutí

semen takka všechnu svou sílu a vytvouje nejkrásnjší výjevy. Již u hub jsme vi-

dli povstání krásných klobouk, na nichž semena jsou umístna, a z jara a v let

vidíme tisícero kvtin odných v svatební roucho. Taktéž zdobí se mechy za asu

vyvinování semen zvláštními okrasami. Když vjí Marchantie po nkolik msíc v ne-

patrné podob byl rostl, vyzdvihne se zpoátku jcsenu z jednoho výkrojku útlý slou-

pek, nahoe ukonený hvzdnatým kloboukem. Klobouk tento není ale sám plod, nýbrž

jako klobouk u hub jenom nosi jeho. Hvzdnalá ást tohoto plodonošce objeví se

vždy nejdíve jako kulatá hlavika na pedním laloku vjíe ; po njakém ase obdrží

též sloupek , na nmž se zponenáhla vyzdvihne. Ale již zpoátku pozoruje se na

rozliných kloboucích zvláštní rozdíl. Nebof na jednch Marchantiích vyvine se z nho

hvzdnatá hlavika se 6 — 8 paprsky na sloupku asi jeden palec dlouhém , to jest

ústroj samicí; na druhých vyvine se lalonatá deska na kratším sloupku, a to jesl

ústroj samí . mužský (Tab. 3. Fig. 2.). Z poátku jsou ob hlaviky ovšem skoro

stejné a vypadají jako malinké kuliky. Samici a samí klobouky tyto jsou pouze

prodlouženiny stedního výbžku mezi obma listovými kídly, a ve svém anatomi-

ckém ústrojí souhlasí docela s vjíem. Jako tento má také sloupek na jedné stran

dýchací ústroje a na dfuhé stran koenní vlákna , a též klobouky mají na hoejší

Stran dýchadla, na dolejší stran vlákna koenní a lupénky.

Prez skrze samí klobouk (Tab. 2. Fig-. 3.) ukáže nám hned úel tohoto

ústroje. Pod pokožkou pozorují se totiž mezi dutinami dýchacími malé k lahvicím

podobné vaky (Fig. 3. a}, které se svým širším koncem v dutin sedí , na hoejším

konci se ale seslabují. U prosted klobouku nacházejí se nejstarší, ku kraji nejmladší

vaky. V nich nacházejí se na malých stopkách jiné vaky (Tab. 2. Fig. 4.), které se

s prášníky vyšších rostlin porovnávati dají a pi svém uzrání ervenou nebo fialovou

barvu obdrží.
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Rozllaíine-ii pod drobnohledem jeden z takových zralých vak, spatíme príi-

lilednou sliznalou látku, v niž velmi malé okrouhlé mchýky plovou. Vssaním do sche

vody nabubi tyto méchýky tak že puknou, a z každého z nich vylitiie tenounké, co

zpruha zavinulé vlákno, které se živ v kapce vody krouli a sem tam pohybuje

(Tab. 2. Fig. 4. a). Pro toto zdánliv zvíreci pohybování obdržela tato vlákna jméno

semenních zvíátek, ale nejsou nic jiného, nežli ást rostliny, a sice zúrodujíci

ústroj samích kloboukii.

Samicí klobouky, v nichž se plod vyvinouti má, podobají se zpoátku též k sam-

ím kloboukm, pedstavují též vaky k lahvicím podobné a na dolejší stran hvzdna-

tého klobouku tak pipevnné, že hrdla jejich dol míí.

Nejstarší sedí na krajích, nejmladší ale ku prostedku zrovna u sloupku (obraz 4.)-

Viz na píl. obr. 1. "j. Urdlo tohoto ústroje

obdrží v té dob, když samí ústroje

dozrají , trubici (viz Tab. 2. Fig. 2.) od

temene až na zpod, kde se nalézá vtší

buka, totiž matení buka plodu, v níž se

semena vyvinují. Po uzrání samích vak
vystoupí semenní vlákna ven, tisíce z nich

sice zahynou, ale nkterá se pedce do-

stanou k otvorm samicích lahvic, vniknou

do nich a pomocí sliznaté látky pijdou až v ®

na dno lahvice ku plodní buce. Zdali semenní vlákna do tlo buky vniknou, není

známo, ale to jest jisto, že pouze po stýkáni se vláken tchto s bukou tato semena

vytvoi'Ovati pone. Nebof brzo po vniknutí vláken do samici lahve rozšíí se buka
plodní, rozdlí se dle jisllio zákonu v rozliných smrech a vyvine se brzo v mnoho-

bunný zárodek; mezi tím se rozšíí též bicho láhve, hrdlo ale vyschne a zakrní.

Zárodek sedí v láhvi na krátké stopce co malá hlavika a živí se pouze ssáním do

sebe sliznaté látky, jižto jest láhev naplnna. Hlavika tato jest vlastn dutá a obsa-

huje v sob množství kulatých bunk (semínek) a jednotlivé vaky, v nichžto dv co

zpruhy zatoená vlákna se nalézají. Myslí se, že tyto zpruhy svým náhlým roztažením

seménka roztrušují. Pi suchém povtí pukne tobolka se semeny a ty se rozpráší

po zetni, naež spsobem uvedeným klíili ponou.

Z tuho, co jsme na Marchanlii pozorovali
,
poznáme nyní uritji to, co jsme

zpoátku jakožto hlavní ráz vyšších rostlin vytkli, totiž že se v nich rozliné ústroje

vyvinují a že mají v sob základy k rozmanitému vyvinutí, ehož u nižších rostlin není.

V následující rozprav má se ukázali, že pednosti na Marchanlii objevené pouze zá-

kladem jsou, z nhož se u vyšších rostlin nejdokonalejší stupe vyvine. Kdežto u Mar-

chantie a rod nejblíže s ní píbuzných rozdlení v list a kmen jenom nedokonalé jest,

shledáme již u nkterých též blízce píbuzných rodu dokonalejší oddlení list, a sice

nejenom zpodnícb, nýbrž také poboních, na kmenu upevnných. etný rod ozdobných

Junger mánii podává nám v tom ohledu pechodní leny (Tab. 3. Fig. 6. 1.). Nkteré

*) 1. Podél proízuatý samici klobouk s paprsky s plody na dolejší stran. «) Rozpuklý plod.

2. Samí ústroj s obalem, trubicí a plodní bakou. 3_) Zralý plod s obalem; ua rozpuklé to-

bolce visí zpruhy. 4. Zpruhy a semena silnji zvtšené.
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rody jeho podobají se dle své budovy ješló docela Marchantiíni , vtší díl ale vyzna-

menává se hust olislným kmenem a tak dlouhými vtvemi , že se píbuznost jejich

s Marchanliemi sotva pozná. Následkem zvláštní zákonitosti vysílá tato rostlinka své

vtve vždy pod uritými úhly a lne pevn k své podloze , lak že kostrbaté kory

slromii z ásti kryje, a vedle šedých lišejníkíi, na ní též obývajících, vtší ozdobou

vyniká. Mnohé rostou též na zemi a tvoí husté polštáe, tak že se teprva jednotlivá

rostlina z nich vybrali musí, aby se vtevná soustava její poznala.

Akoliv se Jungermanie krásným vyvinutím lodyhy a list vyznamenávají, pi

emž nevyerpatelnou rozmanitost tvar ukazují a tím dokonalejším rostlinám po boku

se staví, zdá se pedce, jakoby dokonalost jednoho ústroje na útraty druhého se vy-

vinouti mla. Tak ústroj dýchací chybí Jungermaniím docela, což se ostatn snadno

pochopí, nebof listy jejich skládají se z jediné bunné vrstvy, .k níž tedy vzduch se

všech stran pístupu má. Též lodyha nemá zvláštních dýchadel, bezpochyby z té samé

píiny, nebof jest velmi tenká. Nicmén mají ale Jungermanie již dokonalejší ústroje

plodní a následkem toho i plod sám. U Marchantií jsou ústroje samí uzaveny ve

zvláštních dutinách klobouku, u Jungermanií ale vystupují voln z kout listových.

Samicí ústroje odívají se též jako u Marchantií obalem a zúrodují se látkou samí.

Plody podobají se z poátku plodm Marchantie, pozdji ale vystoupí semenní hlavika

daleko ven z obal a list, anaf se stopka její znan prodlouží, pi emž se obal roz-

trhne a co pochva u dolejšího konce slepky sedti zstane. Obal tento ili tobolka

rozpukne se obyejn ve tyry chlopn (Tah. 2. Fig. 6. b.), na jejichžto špikách závitkové

zpruhy vzeli zstanou, když se semeno rozslíkne. Klíeni jest z poátku skoro jako

u Marchantie. Scmcnní buíika pukne a z ni vyleze pak bud jednoduchý vak, bu hned

nmohobunný zárodek, z nhož se pozdji lodyha a na té polom listí vyvine. Listy

povstanou vždy na špice lodyhy, která so tam prodlužuje rozmnožováním poslední

buky (obraz 5. b) *), anaf jedna z nejmladších bunk v ma-

lou bradavku vyroste, píní stnou od lodyhy se oddlí (Obraz 5.)

a pravidelným dlením v malý lupínek se promní, který te-

prva pozdjším rozmnoženítn bunk slálou podobu obdrží.

Lodyha roste pi lom dále, a brzo zstane list daleko pod

koncem jejím, u nhož ale nové listy povstávají. Dá se ledy

vždy ustanovili, v jakém poádku lisly povstaly, nebof ím blíže u konce lodyhy, tím

jsou mladší. Tento zákon platí u všech rostlin a jest spolu jedním z hlavních znak,

jimiž se rostliny od zvíat rozeznávají. Zárove jest tento zákon základem pamtihodné

promny list, již Gi)lhc ponejprve uritými slovy naznail, která ale posud dostaten

vysvtlena nebyla, an si nikdo této lak blízce ležící píiny nevšimnul.

Nemžeme se od léto zajímavé eledi rostlin odlouiti, abychom nepoukázali na

stopy zvláštní vnitní ús troj nos li , které se zde ponejprve ukazují, lotiž na tvoení

svazku cévního v lodyze **) , což u vyšších rostlin znamenitého vyvinutí dosahuje

a k rozdlení celého rostlinstva se použilo.

Zevnitní buky lodyhy slanou se brzo pevnjší a vtší , vnitní ale zstanou

•1 6) Pedui kouec mladé Jungermanie s jeduobuiiiiými poiálky lislfi.

«") Viz devotisk pedešlý: n) prez lodyhy Jungermanie.
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jemné a dlouhé. V vyšších rostlin zstanou buky v tomto svazku vždy mladistvé, totiž

v cévách závilkových, schodovýcii a tekových, z nichž se díví tvoí, kdežto druhý díl

svazku neustále se rozmnožuje, a tím dlouhý život našich strom a ke spsobuje.

V stedním svazku cev u Junorermanií pozorujeme ledy první stopy onoho rostlinného

zábyvu, bez nhož by žádného díví a tedy i žádného prmyslu, vzdlání a dje-
pisu nebylo.

Marchantie se svými píbuznými rody a Jungermanie jsou hlavní zástupci bohaté

eledi jaterních mech (Hepaticac), jejichž jméno ovšem nejapn jest voleno. Kýž

by tento struný výklad úslrojnosli jejich uni pírodoskumnému ukázal, jak píroda

pokrauje od jednoduchého k složenému, jak do malých ale ozdobných jaterních mech
ponejprve položila základy vyššího ústroji a naznaila stopy zákon

,
podle nichž se

povrch zem každoron pestrým šatem odívá.

Obrame se nyní k jinému velikému oddlení mech , které s práv popsanými

jaterními mechy v ústrojnosli plodu souhlasí, pi tom ale dokonalejší zízení mají a tedy

na vyšším slupni slojí, nežli onyno. Oddlení toto obsahuje tak nazvané pravé me-
ch y (Musei), kteréž práv ony husté polštáe po lesích a skalách tvoí a jichž vše-

obecn v zim k vykládáni oken používáme. Zde není více neuritého rozdlení list

a kmen, nýbrž zde se již setkáváme s dokonalými tvary rostlinnými, jevícími se nám

v podob malých, útlých stromk a ke.

Vyskoumání vývinu pravých mech vzbudilo na poátku tohoto století veliko'u pozor-

nost. Setím semen jejich nabylo se totiž pesvdení, že ze semen tchto bezprostedn

mladé mechy nepovslávají, nýbrž z poátku malé, k vodním vláskm (rasy, Conferva)

podobné vaky, zelenými zrniky naplnné. Teprva pozdji, když se hustá sít takových

vlásk vytvoí, povstane na jednom nebo druhém vlásku pupen, na nmž se první lístky

budoucího mechu ukáží a prodloužením špiky (Obraz 8.)

zponenáhla i lodyha se vytvoí (obraz 8.) *j.

Bylo již díve podotknuto , že také u Marchan-

tie nejdíve laková vlákna povstávají, akoliv ne

v tak velikém potu. Také u jaterních mech po-

znali jsme podobné ústroje, které se nejdíve ze

semcnnich bunk vytvouji a leprva pozdji

v pravou rostlinu vyvinou. Tylo pedbžné útvary

nazývají se první klíky (Vorkeime) a náležejí

k nejpoulivjším úkazm v rostlinstvu , jimiž, jakož i podobnými úkazy v živoišstvu,

mnohé mylné domnnky o pvodu ústrojenc se odstranily. Než vrafme se k mechm.

Povslal-li první zaátek mechu pupenem podotknutým, roste pak bylinka dále zrovna

jako u Jungermanií; na konci lodyhy povstávají nejmladší listy vytvoením malých bra-

davek z jednotlivých bunk, pi emž konec lodyhy vždy dále roste a nové lístky vy-

hání. Až k jisté výšce lodyhy jsou listy vždy vtši a hezí, konen ale najedngu

pestanou, slojí ztuha vedle sebe a sestavují ržiku na konci lodyhy (Tab. 2. 16.).

Tím jest ukonen zrst bylinky, která nyní k vytvoení plodících ústroj svou innost

•) Kliil se moch ; n) k ase podobný prvni kliek : li) koíeiiuí vlásky : c) první listy pupenu,

Živa 1851. \ 4
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obrátí. Ústroje tyto jsou skoro lyléž jalfo u jalcrnatých mech. SamCí ústroje (Tab. 2. 9.)

jsou bminé vaky sedící na slopkácli, a vytvoují v sob semenní vlákna; saniii ústroje

jsou i zde tobolky k lahvicím podobné, s dlouhým krkem trubicí provrta-

ným, a chovají uvnit na dn malou buíiku. Jak mile se samicí ústroje

otevrou, puknou samí vaky na špice, a z pemnohých semenních

vláken pijde jedno nebo druhé do samiího ústroje a vnikne až k plodní

buce, kterouž zúrodní. Tato buka zane se nyní dhti a promní se

v zárodek plodu. Zárodek roste rychleji nežli zevnití obal, obdrží po-

dlouhlý vetenitý tvar a roztrhne konen obal, který na konci plodu v po-

dob epiky ležeti zstane (obraz 6.) *).

Kdo by mechy v lese njakém skoumati chtl, najde brzy tyto

ozdobné epiky na plodech ne docela zralých.

Hoejší konec velenovitého plodu nabubí a tvoí podlouhlou hla-

viku , která nahoe obyejn v dlouhou špiku protažena jest. Z vrstvy

bunk uvnit hlaviky vyvinou se semenní buky, vždy tyry v jedné ma-

tení buce, a zárove poíná nejhoejší díl hlaviky v piklopek se pre-

tvoovati , který se pi uzrání odloupne , aby semenní buky vypa-

dnouti mohly. Mezi tím vyvine se dolejší díl plodního ústroje v dlou-

hou hndou stopku , na jejímžto hoejším konci práv podotknula hlavika sedí.

Tato hlavika má u rozliných mech všelijakou podobu, ale vždy se skládá z tch sa-

mých díl. Na dn jejím vyzdvihuje se malý sloupek až k hoejšímu kraji, a mezi ním

a stnami pohárku leží semenní buky. Ústí pohárku jest, jak již podotknuto bylu,

píklopem pokryto. Pozorujeme-li toto ústí po odpadnutí píklopu, nalezneme tam na kraji

malé zoubky a brvy (obr. 9 b), které pi vlhkém povtí do

ústí se sklánjí a je zavírají
, pi suchém povtí ale

nazpt zahnuty jsou a ústí otvírají. Tento kraj ústí se

svými brvami objevuje tolik roznianilosli, že se podle

nho rozliné druhy mechu ustanovují. Jednou má po-

dobu jednoduchého kruhu zub na kraji, jindy má

jeden vnec brvu uvnit, nkdy jest opaten okrouhle vy-

krojenou blánkou, na kraji roztepenou; zuby a brvy samy

jsou pak u každého druhu jiné, nejvíce promuje se ale

jejich poet. Nejmenší poet jest tyry, je-li jich více, tedy obnáší poet souin ze

ty, totiž 8, 16, 32, 64, nkdy i pes sto, ale pak bývá pravidelnost potu zrušena.

U nkterých druh jsou zuby velmi krátké, a pak jsou špiky jejich okrouliluu blánkou

spojeny, jížto se ústí plodního pohárku zavírá.

Tímto ústrojím plodu vyzdvihují se tedy pravé mechy znan nad jaternalé,

jimžto nejenom piklopek u pohárku, nýbr2 (vyjmouc jeden rod) také sloupek v nm
chybí. Pravé mechy nemají ale zase zpruh, které se u jaternatých nalézají. Však i pi
této rozdílnosti dají se pohárky pravých mech s plodem jaternatých dobe poro-

vnati, a v pírod nalézáme skuten pechody ve dvou rodech : Phascum a Sphagnum

(Tab. 2. 10. H.). Rod Phascum má sice již vlastnosti pravého mechu, ale plod jeho

*) Podúlni prez skrze plod z rodu Phascum ; a) epika, i) sténá, c) semeno, d) stopka.



nemá príklopii, nýbrž jest jako u jaternalých kolem uzaven; proto nemá laké brv

a zoubk, z mládí však jest též opaten epiíkou (obr. 6.)*)-

U rodu Sphagnum ale jest to práv naopak; chybit mu jenom stední sloupek,

ale pohárek jest uzaven píklopcm
;
pi tom nemá žádné epiky jako jaterní mechy,

a plod se otvírá však nahoe (obr. 7.) *'',) Paintihodno jest, že se pechod od _

jalerných mech k pravým dvojími cestami proslcdkiijc a že oba pechodní

tvary tak znan od sebe se rozdlují, což i v jiných oborech pírody svou

platnost má. Poznenáhlý postup k dokonalejšímu ústrojí pozorujeme ostatn

nejenom v plodu tchto mech, nýbrž i také v ccvníin svazku lodyhy, jehožto

stopy jsme již u Jungermanií spalili.

U rodu Sphagnum objevuje se svazek tento již mnohem patrnji a korá

oddluje se od nho urit, ba již se spatují i tekované cévy v ose svazku,

tak že zde lodyha již takové ústrojí má, jaké u nkolikaletých devnatých rostlin

pozorujeme. Kra tvoí totiž válec, v nmž jest zajmut válec druhý z mla-

distvých bunk složený ; stedem lodyhy táhne se svazek cev. Tento druhý

válec, který leží mezi korou a stedním svazkem, jest prvopoátení stopou

sesilujícího se válce u strom a ke ili bli (Cambium), z níž práv díví

povstává. U jiných mech není sice tato ást tak dokonalá, ale u všech na-

lézají se aspo její stopy. Taktéž se zdokonalují u pravých mech listy

;

;

nebof u jaterných mech nemají ješt stedního žebra, u pravých mech chybí ale že bro

málokdy, ba nkdy objevují se na listu i dv žebra. U jaternatých mech obkládají

se listy vždy jenom z jediné vrstvy bunk, u pravých mech ale stává se vrstva bunk
zpozncnáhla tlustší, aspoií u stedního žebra, a u rodu Polytrichum, kterýž nejvtší

druhy až na 1 st. vysoké obsahuje (Tab. 2. 12.), nalézá se v stedním žebru již i n-
kolik svazk bunk blních (Cambiumzellen), úkaz to, kterýž teprva u vyšších rostlin

všeobecným se stává. Bylo již dhve podotknuto, že jaterní mechy po zemi se plazí

;

podle toho vyvinují se na nich dvoje Hsty: jedny menší s nkolika špikami na dolejší

stran, z jejichž koutu koenní vlásky povstávají , a jedny vtší, obyejn okrouhlé,

na hoejší stran, z jejichž kout vtve vystupují. Nalézá se sice také mnoho mech
S plazivou lodyhou, ale nejmladší výbžky stoji vždy vzhru a jenom pro nevelikou tu-

host kladou se pozdji na zem; proež zmizí zde také rozdíl mezi zpodními a svrch-

ními listy, nýbrž tyto vystupují v jedné nebo nkolika spirálech po lodyze do výšky

a tvar jejich nezávisí více od strany, na které jsou upevnny.

U pravých mech nalézáme také první stopy promny list, kteráž u vyšších

rostlin k nejzajímavjším úkazm náleží, a jak již podotknuto bylo, nejdíve od Goethe

pozorována byla. Díváme-li se na lodyhu dokonalého mechu, spatíme, jak se listy od

dola nahoru zvtšují a 'pak zase umenšují; ukonuje-Ii se lodyha plodem, sužují se

listy tím více, ím blíže u plodu stojí, a konen skládají se pouze z jedné ady bunk
a podobají se k tenkým lánkovitým vláknm (Tab. 2. 9, b), které u velikém potu

kolem plodidel stojí a jméno šfávních vláken nesou. Pi celé své je.lnoducliosti mají

vlákna tato pfedce nejrozmanitjší podobu, zvlášt u rodu Funaria a Polytrichum.

") Prez skrze plod z rodu Phasciim ; a) epika, h) stna, c) semena, d) stopka.

"') Pliid z rodu SphasBiiin
.: «) pohárek, 6) pfíklopek, c) roztržený samicí ústroj (obal), tt) zakr-*

nij samicí ústroj.

4*
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Shledali jsme sice v pravých meších jenom základy vyššího vyvinutí, v uspoá-

dáni vlvi jejich nalezneme ale dokonalosi, kterouž se nejpednjším dilkáni kvteny

po boku slaví. Obdivujeme-Ii se ušlechtilé jednoduchosti palem s krásnou listnatou

korunou jejich
, podávají nám jednoduché tvary rodu Mnium (Tab. 2. 17.) nemén

ušlechtilý vzor píivabné jednoduchosti. Jisté zákony rozvtvení, dle kterých rozliné

rody strom zvláštní ráz obdržují a tím pvab krajiny ustanovují, nalézáme též u mech,

ovšem v pemalých rozmrech. Zvlášt nápodobují mechy ráz sosnovitých strom

;

jako se u tclito objevují vtve na kmenu sedící, nebo vtve druhého, Ietílio atd.

ádu, tak i u nkterých mech, jmenovit z rodu Hypnum. Pekrásná spirála list,

pro nižto Pandanus nejkrásnjším stromem na zemi slov, objevuje se též u rodu Ma-

cromytrium (Tab. 2. 13.). Jako u americké Ag-avy ze skupení ohromných list stihlý

kvtonosný stvol se vyzdvihuje , tak i u rodu Polytrichum ervenavá nif s plodní to-

bolkou vystupuje (Tab. 2. 12.). Pemnoho podobností mohlo by se ješt v tomto

ohledu uvésti, nepipomínajíc ani tvar, které jenom u mech se vyskytují. Rozvtvení

jest též u mnohých mech píinou jejich náramného rozmnožení. Z kout dolejších

list povstávají výbžky, které po zemi lezou, jiné listy mají a pak zase pímé vtve

a plody vysílají ; lezoucí vtev nemá ale nikdy plod (viz Tab. 2. Fig. 17.). Velmi

památné jest v tom ohledu rozmnožování druhu Climatium dendroides (Tab. 2. 18.).

Tento mech nese jenom v okolnostech velmi píznivých plody, nic mén jest ale velmi

obyejný, a kde se jednou usadí, objevuje se u velikém množství. Mech tento roz-

množuje se hlavn zvláštními výbžky. Na dolejší ásti lodyhy povstane výbžek,

který se asi na palec zdélí pod zemi táhne a pak kolmý strmek s hustou korunou

vyhání. Zárove s tím tvoí již další výbžek, který tím samým spsobem se rozmno-

žuje. Oistíme-li takový mechový drn, v kypré lesní pd rostoucí, od pivislé zem,

shledáme obyejn , že celý z jediné rostlinky povstal. Takové rozmnožování vtvi-

kami jest u luních a bahenních bylin velmi obyejné.

Zmínili jsme se u jaternatých mech o rozplozovacích pupenech, jakožto znak niž-

šího ústrojí jejich. Takové pupeny nalézáme též u pravých mech, ovšem v jiném sp-

sobu. Zvlášt listy bývají zde naklonny k vytvoení takových pupen, chceme-li tohoto

názvu i zde použiti, nebof zde nevyvinují se celé skupeniny bunk samostatn, nýbrž

jenom jednotlivé buíiky vedle stedních žeber list, a padají pak co zelená zrnka na zem.

Nejastji vyrstají ale jednotlivé buky list ve vlákna, kteráž se velmi podobají k prv-

nímu klíku. Také v koutech list povstávají podobné výrstky a zdá se
,
jakoby zde

místo vtviek zastupovaly, jako rozviiiny upnutých rostlin. Znamenitá úrodnost mech
neobmezuje se ale pouze na listy, nýbrž i buky kry vyrstají v dlouhá rozvtvená

vlákna, jimiž se lodyhy nezídka jako hustou plsti pokrývají (Bartramia, Dicranum). Ne-

právem nazvala se tato vlákna koenními vlásky, nebof akoliv nkdy k výživ rostliny

pispívají, neiní to pedce vždycky ; spíše mže se tento úkaz vysvtliti jakožto výsledek

pebývající potravy, podobn jako u rozplozovacích pupen, dle ehož se v jistých

okolnostech základní ústroje list a lodyhy dále vyvinují. —
Nechf výklad tento dostaí, abychom o ústrojnosti mech a jejich významu v rost-

linstvu jasného pedstavení nabyli. Z velikého množství dležitých a zajímavých vcí

mohlo se jenom vybrati co podstatného jest; hlavn záleželo na tom, aby se ukázalo,

kterak u mech nový základ ústrojnosti se objevuje, nikoliv ale hned ve své dokonalosti,

nýbrž takka jenom v zárodku.
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Kdo však mecliy a krásné tvary jejich dokonale poznali chce, toho odkazujeme

na knihu (liirody, v niž jcdin, nezaveden cizinu donmnkítuii , toho se dopidi, pu

em touží. Neb akoliv nauení od jiných podávané prvním vodítkem liýti mže, nedo-

sáhne pedcc nikdy té urilosli, jakou píroda se vyznamenává.

Mhou theorie vždy je zastena,

Strom života však vždy se zelená.

Krátkým soustavným pehledem nahlídneme snadnji v poznenáhlý postup mechi!i.

Jak s> rohu již podotknuto, rozdlují se mechy právem ve dv skupeniny : vjaternaté

a pravé m e ch y.

Rozdíl mezi obma nedá se všeobecnými znaky dobe ustanovili, nebof oboji sku-

peni spojuje se pechody, jak jsme vidli, pomocí rod Phascum a Sphagnum. Vý-

et eledí objasní však náhled v soustavu jejich

A) Jalerní mechy.

1. Nejníže stojí eled Rikc i í, jejížto druhy mají plod sedící na velmi krátké

stopce v ploše, ze spojení listu a kmenu povstalé. Tobolka plodní nepuká a neobsa-

huje žádných zpruh.

2. Nejblíže k této eledi stojí ele Anthocerat, u níž plod již více vystu-

puje, pi zrání ve dv chlopn puká a zpruhami jest opaten. Mezi obma chlopnmi

slojí slabý sloupek.

3. U eledi Targionií podobají se plody již k plodm Marchantie; aspoii

stojí samicí plody na zvláštním klobouku, kdežto u pedešlých eledí jak si(!pí tak

i samicí plody v ploše rostliny jsou zapuštny. Plod puká též ve dv chlopn, má zpruhy,

alu žádného stedního sloupku.

4. ele Marcha n lii má plody nepravidelné pukající, ale samí a samicí na

slopkatých kloboucích.

5. Celed Jungermanii obsahuje v tomto skupení nejvyvinutjší tvary s pa-

trn oddleným kmenem a listem. Plod nesedí na zvláštních výbžcích, ale má dlouhou

stopku a puká ve tyry chlopn, na jejichž stopkách zpruhy viseti zstanou.

B) Pravé mechy.

1. Jakožto pechod objevují' se bahenni mechy (Sphagneae), jejichž plod nemá

stedního sloupku ani epiky, ale pravidelný píklop.

2. Rod Phascum tvoí jiný pechod , an píklopek chybí, sloupek ale a e-
pika se objevují.

U ostatních mech epikou, sloupkem a príklopcm opatených, nedá se snadno

ustanoviti, kleré jsou mén a které více dokonale vyvinuté. Staré rozdlení dle vlásk

a 'brv jest v tom ohledu aspo nestranné.

Dle toho rozvrhují se tedy mechy dále

3. na mechy s jednoduchým zoubkovaným krajem, a sice bu tyrzubým , bud

osmizubým, šestnáctizubým atd. ; a

4. na mechy s dvojnásobným krajem, pi emž se zvlášt na podobu vnitních

zoubk a vlásk ohled bére.

Tída mech, akoliv na jednotníky pebohatá, nenáleží pedce k ádm na druhy

nejbohatším. Dosaváde zná se asi 5000 druh, a sice asi iOOO jaterních a 4000

pravých mech.

Jako lišejníky náležejí i mechy hlavn studenému pásmu, kdežto potahují zvlášt

lesní pdu a kmeny i vtve lesních strom, V teplých krajinách oživuje se odemelý
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povrch rosllinných obr pestrým kv6lem vyšších rostlin. Pásmo zemií jeví práv na

rozšíení mech nejvtší vliv; v teplých zemích, kde neobyejná velikost rostlin

a krása jejich ducha unáší, jsou práv mechy velmi slab zastoupeny, v mírnjších

a studených pásmech vyvinují se ale v nesíslném množství, nahrazujíce tklivé mysli

pvabnoslí své podoby mohutný útvar rostlinný jižních krajin. Mechy však zaujímají

v sob nejenom stopy vyššího ústrojenstva, nýbrž jsou také v jiném ohledu jeho ped-

chdcové. Blíž toen a na temenech vysokých hor, kde vyšší rostlinstvo mrazivým

vzduchem se hubí, vzdorují svou tuhou povahou všemu násilí a tvoí pirozenou obrubu

zeleného odvu zem. I na lysých skalách, kde jiná bylina ujmouti se nemže, uhostí

se asto skromný mech, zasílá své koínky do každé skuliny a hyna na dolejším a rosta

na hoejším konci pipravuje pdu vyšším bylinám. Vlhkost povtí, v mlhách a deštích

se srážející, nahromauje se zponcnálila v hustých drnech jeho a živí etné prameny,

které u paty hor v potoky a reky se sbírají. Bez mech byly by hory pustými lysinami,

eišt by se pi deštích najednou daleko pes behy pelévaly
,
pi suchém poasí by

ale suché zstaly. Úrodnost a tím i vzdlání a prmysl staly by se nemožnými. Tak

hle i na djiny lidstva mají tyto útlé, zdánliv nepatrné tvory zvláštní vliv.

Komu by se tato významnost mech pehnána býti zdála, pipustí aspo dležité

následky, jaké tvoení se rašeliny pro mnohé krajiny má. Rašelina však povstává hlavn

z bahcnních mech z rodu Sphagnum CTab. 2. 11.), jejichž neustálým odmiráním zvlášt

v horách neustále rašelina se tvoí. Kdekoliv se v horách nebo nížinách stojaté vody

nahromadí, uhostí se na krajích jejich brzo bahenní mechy a rozmnožují se pehojn, tak

že i mlké vody brzo takovým mechovým drnem se potáhnou, kdežto pak mezi spletenými

vtvemi jejich naplavená zem se zachycuje a tím dno vodních stok se vyvyšuje.

Brzo ujmou se na pd tak pipravené i rozliné trávy, bahenní rostliny, kee a t. d.,

zvlášt takové, které dole odhnívajíce nahoe se obnovují. Bhem asu vyplní se bahno

zetlclými, v ernou mazavou hmotu promnnými ástkami, totiž rašelinou, která jsouc

vysušena co dobré palivo slouží. Holland, Dánsko , Prusko znají oceniti dležitost

toho paliva.

Vysvétleni tabule 2.

1. Vjí Marchantie : o) košíek.

2. Samí rostlina tohoto roda; a) mladá, 6) starší, c) zralý samí klobouk.

3. Podélní prez skrze samí klobouk: o) vaky samího ústroje.

4. Samí vak : a) semenuí vlákna.

5. Podélní prez skrze košíek : a) rozplozovací pupeny.

6. Jungermauia curvifolia: a) obal, 6) tobolka rozpuklá.

7. Jungermania platyphylla

8. Funaria hygroraetrlca.

9. Samí plod její, siln zvtšený : a) samí ústroje, 4) sfávni vlákna.

10. Phascum serratum, zvtšené.

11. Sphaguum squarosnm.

12. Poiytrichum janipcrifolium : o) plod s epikou, 6) bez epiky, c) samí rostlina.

13. Macromitriuin aviculare.

li. Encalypta vulgaris : a) epilíy ua plodech.

ló. lortula fallax.

16. Bryum horimm, samí kvt.

17. .Uuiom nndulatum roseum.

18. Climatlam dendroidcs.
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O postavení naší slunení soustavy v prostoru svtovém.

Od Dr. Vojtcha Kuneše.

1.

Známost pirozené jakosti cizích tles nebeskýcii, jmenovit toho, co na jejich

p ovrchu se duje,, byla již od nejstarších dob pedmtem všeobecné zvdavosti.

Kdežto hvzdáství na ist vdeckém stanovišti svém za hhivni oiiel sob staví

vyskoumání dráli a urujících je pírodních zákon, pi emž bližší fysickou jakost

jednotlivých tl nebeských z oboru svého sice nevyluuje, v celku však posud jenom

podízenou pozornost vnovati jí miže: pevládající vtšina obecenstva hledí na hvz-

doslovi hlavn s tohoto posledního stanovišt. S chtivostí chytá se domnnek, jen když

liodn smlé a obraznosti hojný pokrm poskytující vci o jakosti a urení nebeských

tls, jejich obyvatel atd. vyvádjí.

Což pak — slyším se mnohého ptáti — nemáme a nemžeme pranieho v-
dti o cizích tlesech nebeských ? Ba ovšem — odpovídám na to — a vru nemálo.

Mžemef vdti, nejenom hádati a se domýšleti, jaké nebeské úkazy, i v jakém poádku

a sledu se jim objevují, jaké roní a denní poasí na rozliných místech povrchu jejich

panuje, dále jak se na nich as rozdluje a jakých prostedk z toho ohledu mají ke

skoumáním hvzdoslovním. Mžeme dle toho psáti jejich kalendá, a to ve všech pod-

statných ástkách lak dkladn jako svj vlastní, aspo co se týe nkterých zná-

mjších nebeských tl. Tíži na jejich povrchu, nejdležitjší to snad živel celého fy-

sickéko ústrojí každého tla nebeského, jakož i všech mechanických pomr, pohyb

a sil, mžeme u nkterých zevrub, u jiných pibližme udati. A všecko toto lze nám

mathematicky odvodniti.

K tmto na nevývratném základ spoívajícím skutenostem pistupují ješt mnohá

jiná uznamenání, jejichž výklad ovšem nikdy se zcela nepodaí, pi kterých tedy spoko-

jili se musíme s vtší neb menší podobností. Sem náležejí rozliné útvary povrch,

pomry klimatické a povtrné atd. A však i. zde již lecos s jistotou postihnouti se dá,

jako n. p. vysokost a úlvar hor na msíci.

Takováto uznamenání co možná rozmnožiti a na jistotu postaviti, jest úel vt-

ších nástroj optických, na kteréž v novjší dob tolik píle a dmyslu vynaloženo.

Ony zajisté nás budoucn dále, ano mnohem dále povedou, než kde nyní stojíme; ano

jest se nadíti, že msíc nezstane jediným tlem nebeským , o nmž nakresliti se dá

obraz u srovnání zevrubný a vrný. Zatím nesmi se zapomínati j-ednak na nesmírné

dálky, jednak na veliké praktické obtíže, z nichž nkteré, jmenovit povtrné, nepe-
možitelné pekážky iní hvzdáskému pozorování. Ouel tohoto lánku jest, uvažovati

známé posud hvzdásky udvodilelné pomry jednotlivýcli tl nebeských naší slu-
není soustavy, udati dle nejnovjších výskum asy jejich otáení a obhu, jakož

i fysické jejich pomry, pokud poznány býti mohou s velikou ku pravd podobností.

Naše slunení soustava obsahuje uprosted slunce jakožto tleso stední
,

pak

vnitní skupení ty planet: Merkura, Venuše, Zem a Marsa, a zevnitní skupení opt
ty planet : Jupitera, Saturna, Urana a Neptuna, mezi kterýmižto obma skupeními na-

lézají se t -.k zvané asteroidy ili malé planety, ježto se v témž pase pohybují a jich?
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známi; (]o|iosava(I již 27. Jiiiutm jcjicli jsou : Aslraoa, Ceres, Efreria, Euiiotiiia, Flora,

Forluiia, Hcbe, Hygieia, Irenu, Iris, Juno, Kalliopo, Lulolia, Marsalia, Melpoinene, Mulis,

Pallas, Parlhenopo, Piiocea, Proserpina, Psyclie, Thalia, Themis, Thulis, Vesta, Victoria.

Kromo tchto a snad ješt jiných, posud neobjevených planet náležejí k naší slunení

soustav ješt i komety, o nichž v minulém roníku šíe jsme promluvili.

Nežli však pijdeme k místnjšímu ohledávání jednotlivých ástí naší slunení

soustavy, tak ka sama od sebe navrhuje se otázka, kde pedce slunce i s planetami

a kometami okolo nho obíhajícími u velikém prostoru svtovém se nalézá. Nejnovjší

skoumání podávají o té vci již nkterá povšechná ustanovení , která však teprv po-

zdjšími skoumáními místn doplnna a rozšíena býti musejí. Veliká obtíž , ustanoviti

nco jistého o stanovišti naší slunení soustavy, nespoívá nikoli v njaké zapletenosti

soustavy samé, nebot vše, co posud s jistotou mohlo býti na nebi vyšeteno, ukazuje

na nujvlší jednoduchost všech pomr. Jenom stanovišt, jaké píroda vykázala lo-

vku ku pohlížení na .vesmír, jest tak nepíznivé, že bylo potebí tisíc let, nežli se

pišlo ku pravému poznání rozposlavenosti hvzd v svtovém prostoru vbec a v naší

slunení soustav zvlášt. Jest tedy nevyhnuteln potebí, hledati pimené stanovišt

mimo zem naši a v myšlénkách se tam octnouti. Pedstavme sobek tomu konci jasný veer

zimní, asi v msíci únoru. Po njaké chvíli, když slunce již s obzoru zmizelo, vystupují

jedna po druhé naped vlší a potom menší hvzdy, když pak úpln se setmí, zname-

náme svtlý nestejný pruh, mlénou dráhou nazvaný, táhnoucí se od severu k jihu pro-

stedkem nebe. Opusfme nyní zem a vzdalme se v myšlénkách zrovna na východ do

(Obr. í.)
obšírného prostoru svtového. Tu zem brzy ped námi zmizí,

slunce poznenáhla zmenší se až k velikosti ostatních stálic, a když pak

. /. ;
;." '.

' .*
. vzdálíme se dosti daleko za stálice, spatíme celou tu spoustu hvzd

•.'''.'•''•',''. jako okrouiilou plochu (obr. 1.). V té ploše, a sice dle místnjšího
•

'^
,'••:;;.•. ' vyšeteni trochu pod prostedkem a více na sever nalézá se v a)

••*','??•••"• .' '• "'"^'^ slunce se svými planetami. Díváme-li se na hvzdy ne od

•'•/,;•,'••_• •' východu, nýbrž z daleko odlehlého stanovišt na severu, pedsta-
' '•''.}^'.'-

'

vuje se nám ta samá spousta stálic v podob okové, asi jako

obr. 3. Pod stedem, více k západu, v o) nalézá se slunce.

CObr. 2.) Prostora, již zaujímají veškeré stálice, jest, jak snadno po-

chopiti, velmi rozlehlá. Aby si tená tuto rozlehlost její jen po-

.„f nkud pedstaviti mohl, podotknu tuto, že dle udání Herschlova ši-

• -:'íí'; rokost oky tak veliká jest, že by tu v jedné ad státi mohlo

:.:::'Z^-. 15-1 hvzd, z nichž by každá od druhé nejbližší práv tak vzdálena

•••'"••••'•
byla jako slunce od nejbližší stálice. Od / až ku ^ bylo by místa

, pro 850 hvzd v stejné míe od sebe vzdálených. Poet veškerých hvzd
* v kruhu tomto obsažených udává Struve nco výše nad 20 milionu.

. Jiná pravda, která v ohledu postavení našeho v prostoru sv-

tovém za dokázanou považovati se mže, jest, že nezstáváme

stáli na témž míst, nýbrž že každým rokem dále se v prostoru

rt' pohybujeme. Již z té úvahy, že pojištné trvání všehomíra bylo by

nemožné, kdyby nemla každá jednotlivá hvzda jistou dráhu, na

níž se v prostoru svtovém pohybuje, následuje, že naše slunce a s ním i planety ne-

ustále v prostoru pokraovati musejí. A však nebyla úvaha tálo jediným podntem
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k doiiHincc, že slunce se poliybiije, nýhi-ž pozorovány jsou lOzliO-ii poliyby livezd,

kturii nedají jo jinak vysvllili, nežli že jsou pouze zdánlivé a spsobcny pohybováním

se naši slunení soustavy.

Pedslavino sob totiž, jakoby slunení soustava stejné se pohybovala k jisld kra-

jin nebeské, a hned musí se objeviti úkazy, jaké pi promování místa na zemi každý

pHIcžitost ml pozorovati. Pedmty, ku kterým se blížíme, rostou u velikosti a rozstupuji

se od sebe; za námi, zdá se, že všecko se stahuje, a na levo a na právo vše do zadu

ustupuje. Co nevyhnutelná podmínka pi tchto úkazech pedpokládá se, že pedmty samy

o sob nepohyblivé jsou. Kdyby tedy bylo takového místa, kde bychom znamenali, že

hvzdy nezdají se pohybovati, hvzdy však na právo a na levo ležící do zadu od onoho

bodu by ustupovaly : s dobrým dvodem bychom z toho souditi mohli, že se k onomu

místu blížíme. Tuto úvahu ponejprv uinil H e r s ch e 1. Nalezl totiž na nebi jedno místo

ve shvzdní Herkulesa, které mlo tu vlastnost, že vtší ást vkolních hvzd nemla

žádného patrného vlastního pohybu, hvzdy pak na právo a na levo ležící zdánliv se

na právo a na levo pohybovaly. Z toho uzavíral, že celá slunení soustava k onomu

bodu se táhne, pi emž za to pokládal, že stálice nejsou podrobeny žádnému pohybu.

Nyní však není více žádné pochybnosti , že toto^ pokládání jest nedvodné.

Nicmén však dá se ukázati, když mnoho hvzd najednou se vezme, že psobení vlast-

rnch jejich pohyb v koneném výsledku zmizí. Dráhy stálic leží v rozliných rovinách

a pohybování jejich v jistém okamžení dje se v rozliných smrech. Spojíme-li tedy

vtší poet hvzd v jediné skupení, tedy rzné tyto pohyby jeden druhým se zruší

a skupení bude se moci považovati za nepohyblivé. Porovnáme-li pro vtší jistotu více

takových skupení, pak mžeme smle jednotlivé pohyby "za zrušené považovati. Ta-

kovýmto spsobem dokázali Argelander a po nm Struve, že slunce pohybuje se

ke shvzdní Herkulesa, a to s takovou rychlostí, že nejbližší hvzdy na právo a v levo

ron o '/j sekundy ustupují. Povážíme-li, že dle nejnovjších výskum nejbližší hvzdy

na 20 bilion mil od nás jsou vzdáleny, tedy jeví se roní pohyb slunení soustavy

v prostoru na 33 milion mil.

By( i pozdjší pozorování u velikosti pohybu toho njakou zmnu uinila, pedce

sám pohyb slunení soustavy naší k shvzdní Herkulesa náleží k úpln dokázaným vý-

sledkm hvzdáství, i má spolu nejvyšší zajímavost pro obyvatele zem. Až totiž po

tisíciletích zem se sluncem znamenitji rozdílné stanovišt v prostoru svtovém zaujme,

otevrou se nové náhledy v podivnou stavbu všehomíra, a nastoupí nové pomry lidského

bytováni, pede vším co do tepla a svtla. Ba již nyní snažili se nkteí vyložiti jisté

pomry tepla s tohoto hledišt.

K snadnému vyhledání na nebi onoho místa, ku kterému slunení naše soustava

stále pokrauje, sloužiž následující podotknutí. Nejjasnjší hvzda ve shvzdní lyry,

Vega nazvaná, tvoí s obma nejbližšíma hvzdama Herkulesa, mezi nimiž bod onen leží,

trojhran skoro rovnostranný. Táhneme-li 'totiž od Yegy rovnou áru na západ, pijdeme

nejdíve ke staípení tí jasných hvzd. Nejjasnjší z nich nazývá se n Herkulesa. Na

této základnici vystavme k jihu rovnostranný trojhran, a tetí bod padne do ;* Her-

kulesa. Mezi » a /t Herkulesa leží ono místo , ku kterému pohyb soustavy slu-

není smuje.

Pedeslavše tyto všeobecné úvahy pikroíme nyní k popis jednotlivých ástí

naši soustavy slunení,
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3.

Slunce.
Na pouti své skrze soustava sluneSní zastavíme se nejprve u slunce, od nhož

všecka ostatní tlesa soustavy naší berou svCtlo a teplo, a kolem nhož obíhají planety

se svými msíci a komety. Toto panství nad ostatními tlesy naší soustavy, kde jediný

toliko zákon, totiž velikost a vyplývající z ní pitažlivost, platnost má, zakládá se na

vlastní síle slunce, na její hmotnosti, která asi 720krát vtší jest, nežli hmotnost všech

ostatních tles naší soustavy dohromady. Prostední vzdálenost jeho od zem obnáší

20,682.440 zempisnich mil. Nejvtší, v nynjším století na 2. ervence každého roku pipa-

dající vzdálenost obnáší 21,030.055 mil, nejmenší, na 1. ledna pipadající, 20,334,825 mil.

V polomrech zemských vyjádena jest prostední vzdálenost 24043, v polom-

nech sluneních 214. Svtlo urazí tuto cestu v 8 minutách 18 sekundách; zvuk na-

proti tomu, a mohl-li by tak daleko dojíti, poteboval by k tomu 15 let; parovz pi

nejvtší rychlosti 7 mil za hodinu plných 350 let. Tato veliká vzdálenost jest píinou,

že se nám ukazuje slunce toliko v úldu 30 minut, kdežto pedce pravý prmr její

obnáší 192,628 mil ili 112 prmr zemských.

Tiže psobí na slunci mnohem silnji nežli u nás. Co u nás 1 libra jest, iní

lam 28 liber 11 lotfi. Z toho jde, že tlesná síla i nejsilnjšího lovka sotva by sta-

ila na slunci k jeho vlastnímu pohybu , kterážto okolnost patrn ukazuje na úplnou

rozdílnost fysické ústrojnosti slunce a zem.

Prmr svj slunce nemní, akoliv neustále vysílá svtlo a teplo, a to v ta-

kovém množství, které dle pojm pozemských práv nesmírným nazvati se mže. Kdy-

bychom svtlo a teplo považovali jakožto výtok slunce, a pomry tyto uvažovali dle

loho, co na zemi shledáváme, musel by nyní, po uplynulých tisíciletích, co svt náš

Irvá, dvojí ouinek se jevili. .lediiak musel_by se výtok nkde hromaditi, jednak mu-

selo by slunce neuslále ztráceli. O nahromaování však dosavadní pozorování ani stopy

neukázalo, ani co do tepla, pi nmž by se pedce hromadní snadno dalo mysliti ; stojif

na jistot, že z celého toho znamenitého množství tepla, které zem od slunce dostává,

konen nieho nezbývá. S druhé pak strany rovnž utvrzeno jest, že slunce ani ve-

likosti ani pitažlivosti netratí, nýbrž že obojí neustále se v stejné míe udržuje. Pi-

stoupíme-li však k domnní nyní tém všeobecn pijatému, že svtlo šíí se vln-

ním, zstává pedce ješt jedna obtiž nevysvtlena. Spsobení vln požaduje totiž silu,

silu pak, která by takové ouinky vyvádla beze všeho spotebování materiálu, nikde

jinde nenalézáme.

Slunce skládá se vlastn z dvou podstatn od sebe rozdílných ástí, z pevného

jádra, o nmž nelze nám nabyti žádné bližší vdomosti, a ze svítícího obalu, jenž jádro

voln obtáí asi tak, jako vzduch obtáí naši zemi. ím vtší pokládáme obal, tím

menší nám vypadne jádro; ím menši pak jest jádro, tim vtši musí býti hutnost jeho'

Hutnost celého slunce pokládá se vbec za 1 '/,lirát tžší nežli jest voda, tedy asi jako

dubové diví nebo hndouhlí. Svítící obal netvoí žádného stejného pokrovu, nýbrž skládá

se z jednotlivých kus, jako naše oblaky. Tyto kusy nesouvisí spolu tsn, nýbrž v každý

as a na celém povrchu slunením spatujeme malé spáry a mezery. Nkdy rozstupují

se tyto kusy dále od sebe, z ehož povstávají tak zvané skvrny slunení; jindy

hromadí se na sebe, z ehož povstávají svtlejší místa, nazvané sluneními p o-

ch o d n m i. Vše, co posu J znamenáno jak o skvrnách tak o pochodních sluneních
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nejsnadnji dá se tím vysvtliti , když pijmeme dv vrstvy lakových svítících oblak,

z nichž zevnitní, kterou obyejn vidíme, má lesk mnohem silnjší nežli vnitní, kte-

rážto poslední mén svtla vydává. Jádro není samosvitné, i jeví se u srovnání k ze-

vnitní lesklé vrstv jakožto úpln temné. Jádro leží asi 400 mil hloubji nežli zevnitní

lesklá vrstva.

Rozstoupí-lí se zevnitní vrstva, ledy spatíme mdlou skvrnu. Obyejn však

protrhají se ob vrstvy zárove, zevnitní dále nežli vnitní, a pak vidíme až na jádro,

které se celé temné objeví. Obr. 3. ukazují nám lakové

slunení skvrny, naskrze podobné k otvoríim, jaké se

nkdy .spatují u nás na hustém pokrovu oblakovém.

Mnit ony jak místo lak i podobu, z ehož zavírati

se dá, že na povrchu slunením nalézají se síly a pod-

mínky , náhodné sice co do pvodu svého, a však mocné ^
<3> *

ve svých ouincích.

Menší i vtši skvrny ukazuji se sice asto také jednotliv, obyejnji však jeví

se v tlupách , ve kterých nkdy lze napoísti na sta skvrn. asto obklopuje spolený

mdlý okolek celou tlupu menších skvrn.

Barva skvrn jeví se nám, jak jsme už nahoe povdli, úpln erná, což však jen

odtud pochází, že nemže ku porovnání pibrán býti žádný skuten erný pedmt. Pechází-li

však naproti tomu ped sluncem nkterá z dolejších planet, n. p. Merkur nebo Venuše,

ukazujíc nám svou skuten ernou, svtla prázdnou noní stranu, naopak se pesvd-

íme. V porovnání s planetou objeví se pak i nejtemnjší skvrny toliko co šedivé.

Nejvtší skvrny mají v rozmru na 12000 mil. Nkteré z nich viditelný jsou

i prostému oku, je-li bystré, pi východu a západu, kdežto bez obtíže možná se dívati

do slunce. Vtší tlupy táhnou se nkdy pes celou tvrtinu, ba i tetinu prmru slu-

neního, majíce takto 50 i 60 tisíc mil v rozsáhlosti.

Skvrny podrobeny jsou bez rozdílu nejrozmanitjším promnám, a doposavad ne-

shledáno nic pravidelného v jejich se objevování a mizení, pibývání a ubývání, dlení

a spojování se, aniž v promnách jejich podoby. Obyejn tvoí se vtší skvrny po-

znenáhla v nkolika dnech rozšíením anebo v jedno splynutím vícera menších, a po-

dobným spsobem také mizí. aslo vystupuje na kraji veliká skvrna, o níž díve ani

stopy nebylo, a rovnž tak mizí na druhém kraji, neukážíc se více po uplynutí polo-

viního asu otoního. A teba i skvrny ve více dobách otoCních se ukazovali, bývají

obyejn tak siln promnny, že nelze nabyti úplné jistoty o jejich totožnosti.

Nkdy jeví se slunce prosté všech skvrn, ano byly celé roky, v nichž pilní po-

zorovatelé nepostehli žádné slunení skvrny. Pi tom všem zdá se, že v ubývání

a pibývání tlup, a v pimeném lomu ubývání a pibývání dn skvrn prázdných jeví

se jakási pravidelná obasnost asi deseti let.

S mnohých stran projeveno jest domnní, že snad skvrny tyto, které brzy do-

cela zmizí, brzy v znamenitém potu a velikosti se objevují, mají jakéhosi psobení na

povtrnost naší zem. Ješto slunce patrn jest zdrojem svtla i tepla, uzavíráno z toho,

že zmenšení svítící plochy, spsobené ernými skvrnami, musí také za následek míti

ubyli svtla a tepla. Pi takových však vyšetováních nesmí se zapomenouti , že

když vzdálené njaké nebeské tleso zmní chod povtrnosti, ouinek toho nejeví se

toliko v jednom neb druhém m;t, nýbrž vbec na celém povrchu zemském. Dle
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materiálu však, co ho na ten as ped rukama jest, slušno velmi o lom pooliyi)ovali,

že by pomry povtrní celétio povrciiu zemského v rozliných letech znaCné od sebe

se lišily. Spíše obmezuje se rozdílnost jednotlivých rokfi pouze na jednu neb druhou

knijiiiu v tom spsobu, že nkde jeví se neobyejné chladno nebo pošmourné, jinde

zas neobyejné parno neb jasno, tak že v celku vše úpln se spolu vyrovná.

Mnohem dležitjší jest výsledek novjšího zpytování, že síla zahívací není na

celém povrchu slunením stejn veliká, proež povtrnost, jak ji na povrchu zemském

pozorujeme, má jistou periodu, která se srovnává s o t oním asem slunce. Hned

nedlouho po vypátrání sluneních skvrn použito jich k urení asu, jejž potebuje slunce

k otoení se okolo své osy. Z tchto pozorování, která však za píinou promnlivosti

skvrn samých velmi nejistá jsou, nalezlo se, že slunce otáí se okolo své osy v 2b'L

dni. Ten samý otoní as, s rozdílem toliko ty hodin, nalezl Ballot v Utrechlu z mno-

liolelého pozorování teploty, ukázav, že jedna strana slunce (dle nho ona, která obrá-

cena byla k zemi 1. ledna 1846) má vlší zahívací silu nežli protjší. Tím obrácena

jest pozornost na nový spsob, jakým zevrubnji vypátrali lze kolotavost slunce, který

tím více povšimnutí zasluhuje , an dávno ode všech hvzdá uznána jest nemožnost,

stanoviti nco uritého z promnlivých skvrn.

Ješt musí zde spomcnuto býti zvláštního úkazu, jaký se objevuje pi úplných

zatmních slunce , naplujíc všecky posavadní pozorovatele nejvtším podivením, pi

emž velice jest želeti, že píležitost vidti jej tak nad míru jest vzácná a píliš na

krátko trvá, aby mohla uinna býti náležitá pozorování a vymení kjeho všestrannému

výkladu. Když totiž msíc pikryje slunce až na ouzký kroužek, objeví se outlý, na-

ervenalý svllový oblouk, na nmž nakreslují se temné pokrajní vrchy msíní s touž

krásnou zetelnoslí, jako na samém kole slunením. Široký, siln záící kruh utvoí se

kolem msíce a vysílá tolik svtla , že v as ouplného zatmni sotva jest vtší tma,

nežli krátce pedtím a potom. Na tomto kruhu objeví se pak postava uvnit ržová,

na pokraji a na špice bílým svtlem záící, která kolmo z kraje msícového vystupujíc

na hoejším konci na spsob háku anebo ohnutého prstu skivena jest. Vysokost to-

bolo plaménku obnáší asi ticátý díl prmru msíního. Takových výstelk pozoruje

se více na rozliných místech. Pi prvním vystoupení kraje sluneního zmizí pak tylo

svtlové úkazy zase.

Tžko jest, podali již nyní doslaitelný výklad tohoto úkazu, ponvadž, jak jsme

již podotkli, jenom poídku se objevuje a toliko krátký as (nejdéle 5 minut) trvá, tak

že posavadních pozorování a zmení jen poskrovnu jest.

Takto povdli jsme o centrálním tlese soustavy naší vše, co o nm pamlihod-

ní'jšiho \íme. V budoucím lánku pokroíme dále na své pouti, pejdoucc ku planetám.

Drobnosti.
Plavba na Dunaji z Blehradu srbského do Ceníce.

Od Jana Vaclika.

(Pokraování)-

I. HoeJSi praliy.

Valaška rovlaa byla tak jako jižní Bus v asech predhislorických C'ern/ra moem zaplavena.

Hovn tak byla krajina jižních llier mezi Karpaly a Balkánem vnitrozemským moem, jak tomu



(il

uasvdují soloaté baiiiy v Temešskiim Banát. Ami Boué ') (iraví : „Bosporas uám dává piklad,

že tak zvané prlomy nynjších vod mnohdy nenalézají se v zacpaných mirlech, nébrž v odhuích.

Místo aby ležel ve vrstevnatých útvarech údolí sakarského aneb v novjších tetihorních (^Eoceji)

na stran evropské, leží tento kanál v starším pechodnim (devonském) útvaru. Protož pravi neptu-

nista, že si vodní píliv, jsa uinnou hrázi zastaven, zcela novou dráhu vedle staré otevel. Avšak

toto thcoretické domnní zcela rozplyne se spatením takovéto prorvy, ponvadž má tato všecky znaky

roztok a prlom, velmi zídka však sledy promyti, a nikdy tetihorního uložení, tak jak vidíme

prorvu, ekli bychom nožem uinnou, mezi Moldavou a Holubcem." Takováto prorva skrze skály

nitrozemským uherským moem, kterouž získáno jest eišt Dunaje, byla zajisté jedna z uejzna-

menitéjších v Evrop a svdí o velikém pevratu evropského vodstva. Podivením napiiíují nás pro-

lámaué stuy a balvany, které jsou tak vysoké, že lidský rozum žasne pohledem na tento ohrom jiý

pírodní pevrat.

Asi ti míle dále pod L'j-PaIankou neposkytuje nám krajina s obou stran se vyvyšující mnohu

zajímavého. Pod Moldavou (Starou a Novou) vystupují nad nízkou vodu obrovské kry, a zubdtá

bradla a píkré stny v as malé vody — a my plavili se v takovou dobu — obtžují nad

míru plavbu ; vysoká voda ale vše v jednu roveú promuje a tak zlobu divých skal mírni. V samé

Moldavy tvoi oba vyvýšené behy široký chobot a kotel, Dunaj by se podobal velikému jezeru,

kdyby se nerozdlil na dv ramena a netvoil ostrov Novy gaj (nový háj). Nyní vystupují na jihu-

východ vysoké skaliuy, blížíce se k sob s obou beh, a tvoí velikánský prsmyk, 650" široké

soutsky, v jichžto ln ni liskali Baba kaly a s protjšího srbského behu vládne nad celou kra-

jinou scbátralý, druhdy od Srb hrdinsky bránný, od Lhr vydobytý a znova postavený, spálený

a zas upravený, zemi roven uinný a pedce opt povstalý hrad Gulubac (Holubec), jehož devt vži

krásný poskytovalo pohled, upomínajíc nás na hrad Dviu n vtoku Moravy do Dunaje nad Betislavi.

Krajina tato vkol Holubce, s hladinou Duuaje 2000 krok širokou, jest velikolepá, krásná : zde se

vypínají malebné stuy vysokých skal, tam rozkládá se štávn&tou svžestí pokrytý luh, tu luzn

sumíci prahy horských ruej a bystin mísí se v jeden veletok záduniivého Dunaje. Vše to po-

spolu tvoi veliký a úžasný obraz. Na úpatí hradu Holubeckého súží se Dunaj z sirky 2000 krok

až ua 400 a tee mezi nebetynými stnami v smutné ližlabiu. Naprali nmu vzhru strmí knželovil

skalisko Baba kaly, asi 20" vysoké. Baba kaly (zlá baba) ili Baba kaje jest rozpukaná, rozse-

dlin plná, špiatými zuby opatená skála. Lid srbský o této zlé bab vypravuje následovn : Jistý

ryliár, jenž ml zlou manželku, pod rouškou, že pod onu skálu zatáhne si(, vzal jí s sebou a zde ji

opustil jako Theseus svou Ariadnu, kdežto ubohá kajíc se musela zahynouti.

Za Babakajem vepluli jsme do krajiny nesíslných vír a peej vln dunajských. Rozhn-

vaný živel vody zdá se tu volali i druhé v zápas, nebo všeblažíci ticho ustupuje tu prudkému vtru

východnímu, který plavbu dvojnásobn nebezpenou ini. Za píinou tchto vir zstávaly parolodi

díve obyejn v Moldav, ponvadž ale nyní lidské ruce se podailo, nkteré nejnebezpenjší zá-

dory rozstílením odstranit a Dunaj zde plavným uinit, jdou uyuí parolodi až do Drenkovy, kde

dv hodiny pod Holubcem je pistaništ. Dále se nám objevuje povstná jeskyn Golubachých ko-

már (srovnej Živa . 5. Cesta do Banátu od Aut. Frye 1852), za niž se opt veleeka ua 850"

rozšiuje. Prudkost Dunaje nás bleskem nesla a my pipluli k ardáku nazvanému: „Ali-beg."

Odpadue-li voda v Drenkov na vodomru o dv stopy, musí parolodi zstat u Ali-begského

ardáku. My uyni museli všickni dol a plouli jsme dále na jiné lodi nazvané po maarsku „Túnder"

(Vila), opatené pevnými vesly. Stoji-li voda 6 stop zvýši na vodomru, bývá vrátný na lodi upo-

zornn u mysu Staka (stna) zvláštními ernými tnmi na píboje, mezi nimiž musi lodi plouti. Pi
naši plavb byla voda hezky nízká, nicmén naši lodníci na dobré a pevné Vile ili Tiinderu byli

*) Silzunysbericlilc der m.illi. iinlurliisl. Seklioli Jer k. ki Akailoniie in Wicn. lianil K, Hett I. Cijcr ilio Karlen .ler Ge-

birjc unJ 'rhiilcniclilungcn. —
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ostražiti a pevné mysli. Od „tjcsuoga pnln" (tsné dráhy) piploali jsme k prvnímu zádoru, jejž

hrab Szecheiiy dal od Inžinýra p. Vasarhelyiho rostilet a hloubku zdejší zmit, kterážto obnááí

nejvíce 30' a nejmén 3' 6", a pi které parolo „Ludwig" s nákladem 3' ve vod dosti po-

hodln plore-

Po obou stranách objevují se nyní nepatrné vesnice, jako na levém behu Novo Selo, sv.

Helena, Kaonlca, Ljubkova, Brzaška a Dreakova s pistauištm ; ua pravém Ilolubec ves, Brnlca

Dobra a jedna stará zícenina. Zde nji z eišt na 30O" zvýši stny s mnohými strminami,

roklemi a temnými propastmi, jenž jsou brzo kuželovité a opt zas kusé, hrubé, tvoíce nebezpené

soutsky a horopádné strán. Vrchole skalin jsou holé, pusté u neobývané , zde onde voln pro-

fukuje vítr štrbinami, a malé choboty na behu chovají voluožábré vyzy. Tento druh ryb pichází

z erného moe, a to zjara, v ústích rozliných ek pezirauje pod ledem. V dunajských prazích

ustrojojí obyvatelé, v Rakonskn Valaši, v Srbsku ferbové, na vyzy eeny a jiná osidla, jimiž malé

choboty nzavirají a ryby vychytají. Za asu Marsilia chytali vyzy 800 liber tžké. Tento druh

volnožábrých vyz (Accipenser Huso) nalézá se v Dunaji až blízko u Komárna, pak je chytají

u Bakle a Fiildvára.

Z Dreukovy piplouli jsme na našem Tiiuderu za 10 minut k ardáku nazvanému : „Veliká

kozla," n nhož je zádor druhý s hloubkou nejvtší 56' a nejmenší pouze 2'. Dále asi 500 sáhfi

listi se v Dunaj na levém behu potok „Širinjak" u zádoru „Dojka", jejž hrab Szechenyi zname-

nit dal rozstílet, ímž se plavba na rakouském behu mnohem usnadnila. Nkdy tudy plují

1 parolodi, kde ješt r. 1834 7' 4" nejvtší a 2' nejmenší hloubka byla. Za nízké vody museli jsme

se držet srbského behu, kde je Dunaj 67' nejhlubší a 9' nejmlói, tento však pirozený prplav

jest velmi úzký a pln vir. Zde se nalézá hodn vysoko na skále první Trajánská tabule, o níž

se nikdo nezmiuje, pouvadž je beze všeho nápisu. Domnívám se, že není dokonena, neb tesání

je velmi hrubé, a protož byla snad na místo této doleji jiná vytesána, o níž se ua svém

míst zmíníme.

Sotva že jsme mli za zády jeden nebezpený zádor, už se k nám svým divým hukotem

blížil druhý, Jehož viníci se kola toila se kolem zubatých úskalí, jimiž se musí Dunaj pedrat a

pevalit ca své dráze. Nyuí vidíme zdaleka adu malých , avšak ua blízku co veliké potvory

z eišt vynikajících stn, jež i zdejší obyvatelstvo pirozen pojmenovalo. Jet to skalisko zdaleka

podobné k buvolu s velikými temi zuby a vhodn „Buvol" nazvané, pod nímž 1760° níže hrubá

stna „Izlaz" (srb. východ, výstup) zvána s tisícerými víry pedivný poskytuje obraz. Nejvtší

hloubka kanálu, kudy plovou lodi, je 23' 7" a nejmenší 3' 11". Délka hebenu toho obnáší 120'

sáh a spád eky 2' 1" 8'" *) pi rychlosti za sekundu 9' 9" ua pravém behu, ua levém pak

14' 4". Šiina dunajská obnáší 380°, a však rozprostrauje se ihned až na 560° u zádoru na-

zvaného „Tachtoli". Bradlo toto je 300° dlouhé, a eka má v tom bhu pi vysoké vod 3' 7"11"'

spád, na plavb 20' 7", až i pouze 1' hloubky a rychlosti T 6" za sekundu.

Naši lodjárové (lodníci) se nyní nejvíce potí, „hók, niik!" kií vrátný v zadní ásti naší

Vily, a všickui s nejvtší silou vesluji. Zde je toho i poteba, neb nás proud Dunaje stelhbit odná-

ší, a kdyby jedna ruka sob v tomto okamžení odpoinula, vydala by již tím pohovním všech spo-

lucestovnlk život v nejvtší nebezpeenství, uebot huí tu tisíceré víry, a nesíslné zuby valných

úskalí jako hrakou prosekly a prorazily by naši lo, kdyby nás rychlost proudu s mocným píbojem

na n vrhla.

Nyní nás z pirozeného kanálu hrozné vlny ženou na veliké úskalí, až strach lovka pojí-

má, lo potebuje nyní jiný smr, a lednici zvdav se slepou poslušností upírají plauouci zraky na

svého vratného, jenž s písn vážnou tváí nespouští s oka nejnebezpenjší místo v celé léto horní ts-

•) Sruvuoj: Orographiscli-hyaograi.liisdic SliiJicn \cii Slrellicuf. SilzUiigsboriclilc der nialli. Cl. ilc k. k. ;\JiaJcraie iler

\Vis6cii3cliaflai Bd. XVIIi.



nlii, pedhoí „Grebcu" .(liebeu), vedle nhož ncjvélsí zátoina se nalézá, majíc na zaátku 7 i',

v jicím na pravé stran 23', na levé 8' hlonbky. Vedle Hebenu strmí zrovna u prosted eky ada

zádorfi, mezi niž a rakouským behem kra nazvaná „Vraný" znamenit nad hladinu Dunaje vy-

niká. Kanál pro plavbu nalézá se mezi Grebenem a Vraným, jehož hloubka u Vraného Jenom 3',

n prosted 7', na Greben ale 26', pi ústi pouze 1' obnáší. Pod Grebenem vystupuje jiná skála

rovn jako jez pes eku, nad niž pouze 3'/,/ vody bývá, ukaznje-li Bšavský vodomr 6'/,.

Za vysoké vody plove se kanálem u Vraného, k emuž mnoho ostražitosti potebí, pon-

vadž proud na tiskali v právo zahání. My plouli zs vody více nízké než prostedni, a to okolo

Grebeuu, kde se nám náš Tiinder lak na levou stranu klonil, že musely na palub ležící vci být

pipevnny, aby nesklouzly dol do vln.

Na Grebenu je spád na 250" dlky 4° 1" 8,'" pi rychlosti II' 2" za sekundu.

Místa' tuto vyznaená tvoi první prahy dunajské v délce 2150° se spádem 14' 4" 3'", pi

emž podotknouti teba, že jak na Izlazu tak i na Grebenu nejenom spád, uébrž i rychlost za malé

vody se zmenšují, na Tachtoli však násobují. —
Zajímavé je pozorovati tuto pechod toku k huícímu proudní, k proudu náhlému a kpádu,

jenž bývá okamžitý. Z poátku bží voda nepozorovan rychleji, znenáhla ale stává se šum bližší

a ukazuji se malé i vtší víry a zátoinky. Tyto zmizí a objeví se opt nové, víry jsou nyní hlubší,

a kola, jež tvoí, mocnjší. Konen kižuji se, postaví se naproti sob v zápas, a mocnjší jako

nožem proíznou slabší a vše je u velikém zmatku, jehož oko naše pouze jednu ást vidí, onu na

povrchu. Duše pi tom tuší, co se asi v hloubce veliké a mocné eky dje.

S rozkoší stál jsem v pedu lodi, kde naši lodníci jako o závod veslovali, abych tento veliký

zápas dvou rozhuívaných živl, vody a zem, dobe mohl pozorovat. Tento mocný Dunaj, jenž se pod

Pešti až pes 600" šiky rozkládá, podobá se pod Blehradem v as svého rozvodnní velikému

jezeru. Toto celé jezero pohltí lizký prsmyk. Veškeré tyto vody, nesíslné potky, horské bystiny

a rueje, jež rodí se na severovýchodním svahu Alp , eky Bavor, Rakous, Moravy, nesíslné stru-

mny Karpat a bystiny slovenských Tater, pítoky jižní od Triglava, z bujarého Srbska a nešfastné

Boany, veškeré vodstvo Uher a rueje balkánské a sedmihradské, to vše v jediném, asi 100° ši-

rokém prsmyku tuto štsnuo. Jak mile však toto vodstvo projde hoejší prahy, opt rozšiuje se

v bujném jeku, aby se podruhé stsnalo a silžilo v soutskách povstné Železné brány. —
(Pokraování).

Píspvek ku pírodnímu kalendái Pražského okolí.

V okolí našem všechen život pírodní ješt zimním spánkem upoután odpoívá. Než nebude

nám dlouho ekati. Vše oživující duch Vesny zavane, a obnovena btide tvá zem. Proudná síla

Živy osvdí opt svou bujarou moc v rostlinstvu, a pohybovati se budou v pírod tisícové živoi-

chv probuzených. Lidskému však duchu pirozeno , aby jednotlivé jemu se objevující úkazy,

jakkoliv etné a rzné, bral ponkud v porovnání a v pehled a zpylavým pontím v jeden celistvý

obraz je sestavil. Takové tvorv pírodních, jmenovit íše rostlinné a živoišné, porovnáni i v ohledu

vdeckém domyslnosti lidské dstojno jest; nebo£ jim lovk v souvislost a vzájemné psobení obojí

íše rostlinné i živoišné hloubji vniká. Nabudouce pak takovým sestavením bližší vdomosti o pe-
vaze jednotlivých eledí, rodv a druhv nkterých bylin a živoich, v té oné krajin se objevují-

cích, pispjeme zárove k známosti zempisniho jejich rozšíení v naší vlasti. V ten spnsob zí-

I
zený pehled obrátí zetel obezelého hospodáe již ped asem na objevení se takového hmyzu, jenž

bylinám rukou jeho pstovaným na ujmu bývá, i uvádí jemu v známost opt živoichy jiné, kteí
jako kazijedové v pírod onm .{)rvním škdcm pítrž inívají. Konen pehledem podotknutým
úplný obraz všech promn, stídáním roního poasí v obojí íši rostlinné i živoišné spsobeuých,
v kterékoli dob roku nám zejm a v celku ped oi se staví. Vidí se mn býti pimeno vci
a asu, abych s téhož stanovišt , s kteréhož jsem v Živ 1853 str. 159 rozdlení života roního

» pírod toliko nastínil , nyní týž výjev životní v oboru rostlin a hmyzu pro okolí Pražské na
jednotliví: msíce místnji a podi'obnji vyznail. Nejde mi pi tom o úplné vypoítání pírodních

jednotlivcv, které již uinno jest i dále bude iníváno v úplníjších spisech pirodomilv našich;

hodlám toliko podati nkterých tahv ku pírodnímu obrazu Pražského okolí, i podnítiti takto mnohé
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venkovské pátele pírody, kteíž pochvíli a dobrou vli k lomu mají , aby podobn své okoU dle

možnosti skoumajlce k rozšiováni známosti celé pírodní povahy naší vlasti pispívali.

Okolí Pražské (jehož fysikalní tvánosti a geoguostické povahy popis úplný se nám záhy
dostane , a které zde popisovati tedy opomíjím) položeno jest v podnebí mírnjším pod 50° 4' se-

verní šíky a pod 32° 5' východní délky. Výška jeho nad moem velmi nizliná jest; nejnižší, pi
ece blíže Karlova mostu, obnáší 502 Paížské stopy , nejvyšší vystupuje u áblického vrchu až

k 1100 Par. st. Dle Schouvova zemépisuího rozdlení pokrovu rostlinného po zemkouli náleží naše

okolí k íši Liunéov ili k íši okolinalých a eichovitých rostlin. Roní teplota obnáší v pr-
mru + 7", 9 H., letuí prmrné teplo 15" 87 H., zimní — 0°, 06. Cáru isothermlckou i rovno-

teplini (vedenou po zemkouli skrze místa prmrn stejné celoroní temperatury) má dle

Ilumboldta naše okolí mezi 7°, 5 — 10", jsouc položeno mezi isotherickoa ili stejnoletní Unií

20° — 21' C, pak mezi isochimenickou ili stejnozimuí linií — 0° a — 1°.

Zimní spánek rostlinstva trvá u nás vbec 120 duí, zaínaje prmrné 10. listopadu a trvaje

až k 10. beznu. Ponvadž v lednu prmrná teplota nad — 1°, 6 R. nevyniká, v únoru pak nad
mrazový hod jen o 4- 0°, 67 R. vystupuje, lze nám tchto obou msíc pominouti, jediné toho sob
všimnme, že dv podalpínské rostliny, totiž emerka erná (Helleborus niger) a talavin západní ili

Tumj zimní (Kranthis hiemalis), v našich zahradách pstované, pak nco dále od Prahy v lesích

lýko vlí rzoerveuým kvtem na vzdor snhu a zmrzlé pd za sluneného poasí vykvtají, jakož

i astokráte starek obecný (.Senecio vulgaris) a hvzduice prostední (Stellaria media) zimu petr-
vávají. Msíc tedy, s ktiTým svnj úkol zaponeme, hudiž bezen. Frokof Dtorský.

Zpráva o schzce prodnického odboru eského Musea dne 10. ledna b. r.

Pan Itr. Stank rozprávl o tlískách hmatuích na koncích nerv, H. Wagnerem
a Meíssnerem v hmatových bradavikách lovka nov nalezených. Jako úvod a doplnk toho ped-
mtu sloužila obecná úvaha o nervstvu itelném i hmatovém vbec , které ze zadních nerv míchy

vycházejíc v tkaniv kožním se rozkládá. Následovalo podrobné popsání ústroje kožního, k jehož vy-

svtleni a znázornní použito voskových zveliených preparát, jež Dr. Ziegler z Freiburku Báden-

skébo pro zdejší ysiologický ústav velmi krásn zhotovil, a které tam pro poueni milovník pí-
rodních vd vystavny jsou.

Pan Dr. Vilém Dušan L a m b I pednášel o výsledcích skoumáni plovacích polyp,

které A. Kolliker, prof. auat a fysiol ve ^Vúrzburku, v Messiu podniknul a v díle: Die Siphono-

phoren von Messina (Lelpzia; 1851 Kngelmanu) vydal. Dílo loto jest skvostná monografie s 12 listy

výborných obraz. Tináct druh z obyvatelstva moského jest zde popsáno a anatomicky do po-

drobná vyobrazeno. Siphonophory jsou plovoucí polypové moští, živoucí v osadách ^koloniích) na

pospolitém kmenu. Jejich nejbližší píbuzní jsou s jedné strany .Medusy a .s druhé sírany Cteno-

phory (jako jest pás Venušiu). Všechny ti tlupy iní dohromady shluk slimejšu moských, které

Cuvier nazýval Acslephac. Jediný sladkuvodní representant jest nezmar (Hydra). Kolliker poítá

pulypy tyto k hvzdýšm a v tento pehled je poádá

:

A. Radiata molluscoidea (hvzdjši mkcí): 1. Hydroidea sessilia, polypové usedlí,

jako je Hydra, a Hydroidea uechalea, polypové plovoucí, jako jsou Siphonophory; 2. Cteuophora

;

3. Discophora ; 4. Anthozoa ; 5. Bryozoa.

B. Kadlata echinodermata (hvzdjši Ivrdukožní): 1. Kchinida, ježácl ; 2. Holothnrida

(v Dalmácii plstcije) ; 3. Astcrida (hvzdy, po dalmatsku kižatnlce) ; i. Iriuoidea (palmy a li-

lie moské).
Ku konci etl pan Jan Krej í, kustos musejní, psaní od pana Valáška, lékárníka v Te-

bichovicich, mu zaslané, v nmž se iní zpráva o ložišti jantaru, u Skuteka v uhelné vrstv kí-
dového útvaru nalezeném. Nejnovji vyskytly se již kusy až na 2"^ liber tžké, z nichžto jeden p.

Valášek do eského Musea již zaslal. Pan kustos Krejí pipojil k tomu, že se již ve sbírkách musej-

ních jantar z téhož místa nalézá, od p. dvorského rady rytíe Sacher-Masocha tam darovaný, a že

on sám na své cest, r. 1852 v okolí Hychenbnrském konané, ložišt hndého uhlí v dolejším krido-

vém pískovci n Skuteka prohlédl a nkolik kus jantarn lam si zjednal.

Již díve byl podobný jantar (totiž neistý žlutohndý) v kídovém pískovci na Morav na-

lezen. V^yskytnuti se jantaru v útvaru tomto náleží k pamtihodnjším úkazm zemznaleckým,

nebot dosaváde objevoval se pouze v nových tetihornich vrstvách na pobeží Baltického moe
a okolo Lvova.

*
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Chemické listy.

Sepial Hackenberger.

1.

Chemie a psobeni její na pirodozpyt.

Chci tulo promluvili o vd, která za našich dn mezi vdami pírodními k la-

kové moci se povznesla, že se skoro divili musíme, kterak po tolik slo- ano lisícelelí

vliv svj, nyní všeobecn platný, tajili mohla pod rouškou tak zastešující.

Vda tato jest ch e m i e. Novjší as pivedl ji ke cli, vykázav jí dávno za-

sloužené estné místo mezi ostatními pírodními vdami, i chce tomu, aby vábného

jejího pouení úastným se stal lovk všeliký. A což medle mže býti vábnjšího

a pounjšího nad vdu, která se zanáší vnitní, t. j. vlastní podstatou pírodnin, která

nám vysvtluje vné promny, jaké spatujeme v pírod ; klerá nám dovoluje hluboce

nahlédnouti v divy tvorstva, klerá od vk vyvozuje nový život z toho, co zahynulo?

Proto také lovk lak tsn k ní lne, snaže se její pomocí prospli vlastnímu

svému životu, totiž tlesnímu svému zdraví a vyvinutí, a založili materiální svj bla-

hobyt. Jasn a zetelné ukazuje chemie lovku všecky výhody, jakých v povolání

svém neustále vyhledává, chrání ho ped klamem, vystíhává ho blud a ped oima

jeho strhuje nálvaku dryánictví, kejklíství a podvodu.

Nikde však nevystupuje rozhodnji jako v pírodozpytu. Pírodozpytec jenom

tenkráte rozhodn se mže vysloviti o pedmtu pírodním, když pomocí chemie byl

seznal vnitní jeho podstatu a porovnal ji se zevnitními známkami tla. Chemie, ur-

ujíc souástky, z jakých která pírodnina se skládá, vede k náležitému ji poznání

a vadní, zárove pak úpln nás pouuje o jejím zjevu, o její užitenosti a škodli-

vosti. Pouení loto neobmezuje se toliko na jakost, t. j. na látku, nýbrž i na kolikosi

se vztahuje ; chemie totiž uruje pomr veliin váhových, v jakých sloueny jsou

jednotlivé látky ve hmotách pírodních, a práv to iní vdu tuto lak vznešenou, an

5
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tím spsobem V]ýroky její nenáležejí více v obor domyslu, nýbrž nevývralné mathema-

tické jistoty nabývají.

Mát to nco zvláštního do sebe, když tato vda s jistými a mocnými svými pra-

vidly vystoupí, aby se vnovala pírodozpytu. Nepestávat ona na pouhém smyslném

názoru, nýbrž uchopí hned lu hned jinou hmotu, bud jednoduchou nebo složenou, teba

i vodu každému známou, aby v roztocích jiných hmot spsobila zjevy nejpodivnjší

;

ona spaluje ústrojná tla a odluuje pi tom ve zvláštních pístrojích ucházející plyny

a páry, jež práv odluováním tímto poznává a uruje; ona roztápí na prach utluené

nerosty se sodou neb boraxem (dvma tak nazvanými tvoiteli skla) , z ehož povstá-

vají rozliná skla a smaltové perliky, jejichž barva vyzrazuje souástky, z kterých

nerost se skládá.

Smšování hmot rozpuštných, spalování organických tl, spoluroztápní neroslfl

stvoiteli skla jsou otázky, jaké dává chemie co vda hmotám pírodním; podivné

. zjevy, odlouené plyny a páry, barevná skla a smaltové perliky jsou odpovdi a vy-

svtlení, jaká pírodní hmoty podávají samy o sob. Toto vše i s umním, provozovati

takové zkoušky, pedstavme sob toliko co ást veškerého vdní chemického, kte-

roužto nazveme a n a 1 y s í.

Chemická analysis zpytuje pírodní hmoty dle jakosti, když prost ze

zjev vynímá odpovdi pírodních hmot a jistými, pírodozpytci srozumitelnými zname-

ními a slovy urit je naznauje; dle kolikosti je zpytuje tenkráte, když pi pozo-

rování zjev užívá ješt váhy a písn urujícího tžidla. A mžeme-liž pi zpytování

njaké hmoty pírodní jislji sob poínati, než když ji rozložíme v ástice její, kte-

rýchžto mnohost uríme váhou a tžidlem, a to obojí tak zevrub, že skoumajícího oka

neujde žádná ástice, a že ani o ',,000 zrna pi váze se nechybí?!

Od té doby, co urující pírodopis o radu se dotazuje chemie, povznesla se

leprv jednotlivá oddlení jeho ku pravým vdám. A nemžef také býti jinak. Víme

ze zkušenosti, jakým odchylkíim podrobena jest píroda pi utvoováni tl , když pi

tom jiné hmoty bud spolupsobí anebo pekážejí. Známe nerosty rozliné barvy a po-

doby, které pedce dle chemické podstaty své jsou jenom odrdy téhož roilu, odrdy

téže pírodní hmoty; vidíme rozmanit zbarvené kvtiny, rostliny rozliné podoby, které

rovnž dle chemické podstaty jejich považovali musíme jenom za odrdy, povstalé

chemickým psobením pdy a rozdílné potravy jim poskytované; nalézáme byhny roz-

liné podoby, které v ústrojí zvíecítn spsobují ku podivu stejné ouinky : i kdož má

vypátrati píinu toho, ne-li chemie ? Vyskytování se nových forem vysvtluje se v no-

vjším ase theorií promnlivého rozplodu
;

jak ale nejlépe vysvtlíme tento promn-

livý rozplod sám, který tak nápadn se jeví pi rostlinách i pi živoiších a na njž

nynjší pírodozpyt tak velikou váhu klade, nežli pomocí chemie? i snad výživa

a vývin rostlin a živoich, prbh chemických pochod v živých organismech nenáleží

do oboru chemie? A pedce toto vše zahrnuto jest v obsáhlém obvodu pírodozpytu.

Pravý pírodozpyt nemže ledy býti bez chemie, zvlášt ne bez analytické chemie; on

jenom tenkráte mže opravdu prospívati, když pospolu kráí s chemií.

Výjevy, jaké vyvolává chemie pi skoumáni njaké pírodní hmoty, nejsou žádné

hypothese, jsou to neodvolatelní skutkové, jež tato vda i tím utvrditi se snaží, že

sama na jejich vyvedení se odváží v cest spojování. Že toto poslední tvoí novon
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íást vdy chemické, nazvanou syn thesí, každému musí bi^ti patrné. Jak daleko v tom

chemie pokroila, dokazují nesíslné hmoty, jež vyvozuje chemie jak neorganická tak

oro-anická. Na tom však ona nepestává, nýbrž hledí výtvory své také zužiteniti,

z ehož povstává nová ást vdy, chemie upotebená. Tato poslední ást tak

užitenou se prokazuje v praktickém život, že jmenovit v nejnovjším ase s velikou

láskou, a to vším právem, se pstuje, neustále novými vynálezy obohacuje a tém na

všecky poteby životní se vztahuje. Všecky tyto ástky chemické vdy ale tak tsn
spolu souvisí, že skuten tvoí jen jedno vdní.

Takové vdní sob dokonale osvojili, není ale žádná lehká úloha; žádat ona

mnoho asu, mnoho odvahy, mnoho opatrnosti a mnoho trplivosti. Tyto vlastnosti

však poídku jenom pohromad se nalézají, a to jest píinou, že tato sama v sob

lak krásná a v úelech svých vznešená vda pedce ješt nedosáhla té rozšíenosti,

jakou by zasluhovala, a že výjevy, jaké vyvolává, ješt tak mnohým zdají se míti do

sebe nco nadpirozeného, podivného, temného, erného, což také za starodávna vd
té jméno udlilo; nebof název chemie odvozuje se od kopticko-egyptského slova

chemeia, což znamená nco temného, erného, s ímž také porovnati sluší eské slovo

ernoknžík, picházející tak asto ve starých našich povstech.

2.

Znenáhlé vyvinování se chemie odjejích poátk až na naše doby.

Chemie jakožto vda má však též svj djepis. Poínat on v šeré dávnovkosti

u Egypfan s prvním vniknutím do vnitní podstaty pírody.

Kdo tam první hloubji nahlídl u vnitní podstatu pírodnin, kdo nejprv s nich

poal odhalovati temný závoj, zdali to byl bájený Hermes Trismegitos, 1. j. tikrát nej-

vtší Hermes, jak nkteí se domnívají, o tom djepis mlí. Tajemná rouška zahaluje

nejdávnjší tento vk, a vše co o nm víme jest, že Hermes skuten zbožován byl

od Egypfan i Fénikn jakožto pvodce všeho vdní. Vypravujet o nm povst, že

k uchránní výzpyt svých od zapomenuti vyryl je do kamenných sloup, z ehož po-

vstala potom kniha lajné moudrosti o podstat pírody, kterážto, obsahujíc první zaátky

chemie, zstávala Egypanm svatým tajemstvím, v nž zasvceni býti mohli toliko

jejich knží.

Tomu také nasvdují nejstarší chemické spisy, které pod názvem „Ars herme-

lica" pozdji škole Alexandrinské sloužily co základ jejich výtvor. Chemie tedy
byla pvodn tajná moudrost o podstat pírody, vzala poátek svj

v Egypt a prožila tam dtský svj vk, milována i pstována jsouc od knžských

král té starodávné zem. O tomto krásném mladistvém vku chemie zbyly nám však

toliko báje, an tém vše pochováno v rumu a popeli záhubných válek. Jen chatrné

pozstatky dostaly se do Arábie, kdežto perodivše se v zlatodjství polekaly svt pod

jménem a 1 ch y m i e. Jako mrana vtrem hnaná vrhli se dle starých podání Arabové,

kmen to semitský, jmenovit Hyksové a básnivý pastýský národ Hedžaz , na Egypt,

podmanili odtud krajiny vzdlaného starého svta , a sami duševním stýkáním se vzd-
lavše a obrátivše panovali od sloup Herkulových až k Indu i zavedli obchod se všemi

temi pevninami. Vždy dležitým zstane psobení Arab na pírodní vdy vbec, ob-

zvlášt pak na chemii. ,0d té doby," praví HumboUU, „psobí osvta silou vlastní, vy-

vádjíc vci veliké beze všeho patrného poilntu událostí vnjších."

5*
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Jakkoliv i jiným národm starého vku, jako Fenikm, Hebrem, ekm a í-
manm povdomý byly jisté pochody chemické, jakkoliv umli dobývali nklorých kov,

penášeli barvy, jmenovit ervec purpurových plž, na jiné látky, ano i sklo dlati

:

musí se naproti tomu Arabm piknouti zásluha, že svou bezpíkladnou svtodjinnou

pohyblivostí, svými obchodnickými a vdeckými cestami a konen splynutím s jinými

národy roznesli tehdejší vdomosti chemické do celého svta. Vpád do Sýrie a Per-

sie, pozdji pak opanování Egypta vzbudily ve vítzích duševn vyvinutých rychle lásku

k vdám a chut k vlastnímu badání. Mnozí z nich navštvovali lékaskou školu Edcs-

skou v Mesopotamii, kdežto za lékae se vycviivše vdy, pede vším pak chemii, po

všech zemích rozšiovali. Poteby umní léitelského, jakož i nemén pilné poteby

umní technických vedly tyto pstovatele chemického vdní ke mnohým novým, asto

veledležitým objevm ; spsob však, jakým je oznamovali svtu, hlavn od té doby,

když ve 4. století Julius Firmius Malernus egyptský název chemie pedložkou a I

v arabské jméno alchemie promnil, velice je zlehil.

Po mnohá století zlehena zstala chemie jakožto alchemie, domnlé to umní,

jehož jediná snaha jest promování kov sprostých v zlato a stíbro a vedle toho vy-

nalezení prostedku, jenžto chrániti ml netoliko pede všemi nemocemi, nýbrž ,i ped
smrtí, tak nazvaného kamene mudrc. „Zvláštním ízením," praví Liebig ve svých

chemických listech, „zmocovala se nejmoudejších a nejzkušenjších muž myšlénka

o jsoucnosti jisté v zemi ukryté vci, jejíž nalezením došel by lovk toho, co obsa-

huje svrchovaná páni vyšší smyslnosti : zlata, zdraví a dlouhého živobytí. Zlato ud-
luje moc, beze zdraví není žádné rozkoše, dlouhé pak živobytí zastupuje místo nesmr-

telnosti ; tyto ti požadavky vezdejší blaženosti pokládány jsou za spojené v kamenu
mudrc. K vytvoení kamene mudrc," vypravuje Liebig dále, „potebí bylo pede

vším surové první hmoty, zem Adamovy, zem panenské, která sice všude jest roz-

šíena, jejíž nalezení však vázáno bylo na jisté výminky, jenom zasvcencm povdomé.

Máme-U tu, praví Isak Hollandus, pak celé vytvoení kamene mudrc jest dílo žen a dtská

hraka, Z první surové hmoty (materia prima cruda iU remota) obdrží filosof merkur

mudrc, rozdílný od obyejné rtuti
,

pátou tresf (kvintessencí), podmínku zplozování

všech kov. K tomu pidá se filosofické zlato a sraíšenina ta dá se do vylehací pece,

která musí míti podobu vejce, a nechá se tam delší as. Pak dostaneme ernou hmotu,

la-kaví hlavu (caput corvi), která, jsouc delší as v teple, promní se ve hmotu bílou,

bílou labuf. V delším a silnjším ohni sežloutne nejprv ta hmota, a konen nabude

erveného lesku, ímž dokonáno jest veliké dílo."

Jakého namáhání státi muselo sestavení takovýchto a tm podobných pedpis,

jeví se v té okolnosti, že býval obyej, takovéto výsledky vdní chovati co veliká ta-

jemství. Podávám tuto výjimek z prastarého alchymistického rukopisu, nadepsaného

„Mystérium mysteriorum," k doplnní svrchu uvedeného pedpisu, kterak se vytvouje

kámen mudrc. Udáváf se tu, jak sob možná zaopatiti onu první surovou hmotu,

„semeno, od nhož všecko závisí," bud na poli anebo též doma za parného slunce,

a kterak se z ní vyvádí merkur mudrc. „Vezmi", praví rukopis, „pknou dokola le-

movanou roztápcí pánvikou v podob vážkové misky a rovnž tak hlubokou, aby se

v ni paprsky slunení náležit sestedili mohly, postav ji, když slunce hodn jasn

a teple svítí, pod širé nebe, nech ji tam nkolik dní a toUko v noci ji ochra ped

deštm a vtrem. V krátce nalezneš uprosted pánvice bílou sl, tu seškrab a dobe
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ji uscliovej v sklenici, nebof jest to látka drahocemiá, obsahující v sob všecky ítyry

živly, jest to zmínná panenská zem. Zárove postav také pii parnm slunci pod šíré

nebe láhviCku, v níž brzo ukáže se voda picházející z povtí, tu lahviku pak zahrab

do písku a kolem ní ui prostední ohii. Horkost vtáhne do sebe vzduch, a voda

v lahvice ustydne jak led, tak že ji pro studonost ani v ruce neudržíš. To jest

„menstruum" ili „veritabile acidum philosophorum," které též obsahuje v sob všecky

tyry živly. Ve tech lotech té vody rozpust lot naped popsané soli a nech to zkry-

slalispvat. Ty krystaly neeh v teple se roztavil, a do tekutosti z toho povstalé pimi-

liej istého, na tenké lístky sllneného zlata, co by obnášelo tetinu její váhy, to za-

hrab do písku a dobe zalmelené svlažuj po ti dni. Zlato naisto se rozpustí, srazíc

se v sl co krev ervenou. Tou soli rozpust merkur , a obdržíš merkur mudrc, nej-

dražší to kvintessencí v živobytí, jejíž pomocí obyejnou rtuf promniti mžeš ve zlalo,

lak jist jako Amen."

V našich asech vyluzuje nám ' takové alchymistické blouznni outrpný úsmch,

pi-i emž ale peasto zapomínáme na to, že se v nm jeví' yeliká snaha, nápodobiti

pírodu v jejích chemických pochodech. Pi této snaze, která nepanovala pouze v dob

alchymistické, nýbrž i ped tím již, všelicos na jevo pišlo, co až podnes velikou má

cenu. Tak n. p. jest propouštní moské vody, popsané v tetím století od Alexandra

z Afrodisie , odkrytí veledležité, ponvadž otevelo cestu všelikému destillování. Sp-

soby vyvozování bloby, kysliník zinenatých, žluté a ervené kamenky, skalice modré

u zelené, jakož i vyvádní rtuti z rumlky pomoci vápna a natronu uhlinatého, což vše

nalézáme ve spisech eckého lékae Dioskorida, kterýžto živ byl v prvním století po

Kristu, nemén jsou dležité, jakkoliv jsou to jen výsledky snah staré doby. Naproti

lomu vyvozování kyseliny dusiné a luavky královské, jejichž pomocí dosaženo v che-

mii tak podivuhodných výsledk, jakož i nkterých rtufových preparát a kysliník

kovových, pochází již z doby skuten alchymistické, jmenovit jsou to objevy arab-

ského alchymisty osmého století, jménem Abu Mussar Džafar al Sofi, zvaného obyejn

Geber. Rovnž i známost lihového kvašení, vyvozování koalky a piva, ledku a bo-

ra.\u jsou výsledky snah doby alchymistické, totiž objevy alchymisty a lékae vbec

pod jménem Rhases známého, jehož však úplné jméno bylo Abu Bekr Arrassi a který

žil v desátém století našeho letopotu.

Jest sice možné, že tito arabští alchymisté pi své známosti literatury indické

lecos pro objevy své vážili snad z indické knihy Adžurvedas (vda života), jmenovit

7,6 sedmého oddlení Rasagany, t. j. chemie obsahující vdomosti alchymické, pak

z prastarých technických spis Egypan, z pramen ínských a mongolských, ba snad

i z pozdnjšich alchymistických spis. To však nikoliv není na ujmu vysoké cen jejich

skutených nebo domnlých objev, an práv vynalezeni destillace, kyselin a líhu tak-

ka základ položilo k veškerému chemickému vdni, provázeno jsouc nejdležitjšími

následky a podstatn psobíc na vyvinutí se chemie k úplné vd.
Piítá se sice Františkánu Raimundovi Lullovi, živšímu v 13. století, také obje-

veni kyseliny dusiné, kterážto zásluha náleží Geberovi o 500 let staršímu, ponvadž

pi svém povstném apoštolování mezi pohany rozšioval také chemické vdomosti

Arab a mezi jiným i kyselinu lulo, v chemii pedležitou, vyvozovati uil. To však

jest historický omyl, jakož i jiné jeho se týkající udáni na nepravd se zakládá, že

totiž ped Eduardem I. v isté zlalo promnil 50.000 cent rtuti.
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Zatíivi však bylo práv 13. slololí ona doba, v níž chemie ze cíímur alchymi-

slického snáství skvle se zaala probírati. S nebezpeíenstvím, aby od Ieštnc oné

doby nebyli vyhlášeni za arodje anebo dokonce hrdla odsouzeni, hrabali se Alb ert

z Bollstiidtu, dominikán a pozdji arcibiskup ezenský, žák jeho Tomáš Aquin-
s k ý, rovnž dominikán, v popelišli alchymie, dmyslem a zkušeností vedeni odluo-

vali užitené od škodlivého, a zaali nejprv, po nich pak nástupcové jejich Raimand
L u 1 1, Anglian Roger Bao, BarccUonský professor Arnold Bachuone, pak

Erfurtský benediktin Basilius Valentinus a jiní uení, zachovávali pravidlo, jež

BacoVerulamský vyjádil následujícími krásnými slovy: „lovk," praví, „jest

toliko tlumoníkem pírody a sluhou jejím; on žádným jiným spsobem nemže od-

kryti pravdu, le návodem a neustálým, všeho pedsudku prázdným pozorováním pírody

a nápodobnním jejích výkon. Naped sluší sbírati skutenosti, ne pak obírati se

domysly."

Pod tmito skoumateli, kteí sice též nebyli docela prosti alchymických zpozdilosti

a blud, poala ledy již tehdáž chemie, o skutky se podpírajíc, skoumati vnitní jakost

pírody, smr to ped tím jenom temn tušený, nyní pak piln, a bez vdecké dfl-

kla''nosti sledovaný. Jasno, které v století tomto chemii svítalo, opt se asem za-

chmuilo v následujících stoletích, jmenovit v 16. a 17., kterážto zrodila množství ma-

mi, dobrodruh a podvodník, jenž málem byli by krásnou tuto vdu o skvlé jraeno

její pipravili. Ruka boží však bdla nad ní zachráníc ji od zkázy, nebot ízením pro-

zetelnosti povstali v truchlivých tchto dobách jednotliví mužové, jako svtu známý

Theophrastus Paracelsus Bombastus ab Hohenheim, Libavius,

Glauber, Beguin, Mynsicht a zakladatel nerostopisu Jií Agricola, kteí

co jasné hvzdy na obzoru chmurami obesteném svítili a chemii skvlou povst její

co užitené vdy zachovali. Po nich vyskytl se Van Helmont, mající dkladnjší

známosti v chemii nežli všickni jeho pedchdcové, jemuž dkovati máme za dležitý

objev, že krom vzduchu povtrného jest ješt více jiných plyn. On první popsal

plyn uhliitý a ješt jiný holavý plyn.

Tak piblížil se konec 17. století, v kteroužto dobu objevil se J á ch i m B e-

cher, který ze zkušeností a spis svých pedchdc snažil se chemii vdecky vzd-

lati a jistou chemickou soustavu založiti, uznav pilnou toho potebu, aby všecky zku-

šenosti v chemii uinné a všecky z toho povstalé domnnky uvedeny byly v jakýsi

poádek k jistjšímu podržení každé jednotlivosti. Jednalo se tu hlavn o jistý základ,

t. j. njakou theorii, jejíž pomocí by možná bylo vniknouti do vnit úkaz

a všecko živu a zeteln sob pedstaviti. Uvážíme-li, že jakékoh vdní jen tenkráte

utvoí se T tak nazvanou vdu, když se založí o theorii všecko vykládající : tedy mu-

síme piknouti Bechrovi zásluhu, že on první staral se o vdecký základ chemie. Spi-

sem svým, nazvaným „Physica subterranea" sblížil k sob fysiku a chemii, obrácením pak

chemie na mineralogii velice i této poslední prospl. Nemlo se mu však dostati

toho potšení, aby soustavu svou dostavl, teprv nesmrtelnému jeho žáku, hlubokoray-

slnému pírodozpytci a šfastnému lékai 18. století, Jiímu Arnoštovi Stahlovi,

mlo se podaiti ukonení soustavy od Bechra zapoaté. S bystrozrakostí znatelu

soudil Stáhl, že v pírod panuje toliko jedna veliká protiva, a že holavost rozliných

látek na stejném „základ spoívá." Základ tento nazval hoivem, phlogistonem

a na tom vystavl svou phlogistickou soustavu. Aby totiž shoení tl vysvtlil,

I
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pokládal za lu, že ve vSech holavých hmotách nalézá se zvláíítní hoivo, phiogiston,

které pi spalováni se tl prchá. Dále rozumoval, že uprchnutím phlogistonu pi spalo-

vání (lak zvanou dephiogistisací) hmoty co do vlastností svých podstatn se zraiiují

neholavými se stávajíce
;
jak mile však by se jim pidalo phlogistonu, že zase hola-

vosti nabudou.

Tato theoric tvoila základ soustavy, která pes pl století až do Lavoisiera se

udržela, ítajíc mezi vyznavai svými slavná jména Roberta Boyle, Kunkla von

Lowenstern, professora Vitemberskélio, Geoffroy-a, professora v Paíži, Boer-

have-a, professora v Lugdun batavském, Richarda Kirwana, anglického chemika,

Ondeje Šimona Marggrafa, dvorského lékárníka v Berlín, Tosterna Berg-

manna, professora Upsalského, a Karla Viléma Scheele, lékárníka v Kopinku.

Najednou znamenal Bayer, že dle theorie Stahlovy nelze vysvtliti spálení ili

ztrupelení rtuti, ponvadž pi pochodu tom neukazuje se žádná ztráta, nýbrž spíše pí-

byvek hmoty na váliu. Toho uchytil se Lavoisier a mnohými pilnými a zewub-

nými zkouškami ukázal, že pibývání na váhu holavých tl pi jejich spalování zá-

visí od hmoty tížné, pocházející ze vzduchu pi tom stráveného, a že tato vážitelná

limota zcela se srovnává s oním plynem, jejž Pristley 1. srpna 1774 nejprv poznal

a životním plynem, oxygenem, nazval. S tímto nálezem vystoupil Lavoisier co od-

píirce theorie phlogistické, dlouho však nemohl zvítziti nad dávnou zvyklostí a hlu-

l)Oce vkoenným domnním o phlogistonu. Nastaly hádky a pe , i trvalo to valný

tas, nežli vtšina souasník velikého tohoto chemika o tom se pesvdila, že oxygen

ili jinak kyslík jest základem jak holavosti hmot, tak i pochodu vegetaního

a dýchání živoich.

Konen pedce ustoupiti musela phlogistická soustava Stahlova patrnému pesvd-

ení, a phiogiston, napsané na ceduli, slavn spáleno jest v etném shromáždní fran-

couzských uenc a chemik od manželky Lavoisierovy. Od té doby uznána jest nová,

od Lavoisiera založená soustava, z ehož povstala antiphiogistická chemie. Brzo však

i v této theorii, která svtlo a teplo za rozdílné hmoty považovala, ukázala se nápadná

mezera, když ani pirozenost ani zdroje svtla nelze bylo dostaten udati. Aby me-

zeru tu vyplnil, podnikl Lavoisier nejtžší práce, jež konal s podivuhodnou ostrovtipno-

stí a dkladností; bohužel však nebylo mu popáno dokonati zapoaté dílo, an ve kvtu

svého vku padl za obt zuivosti francouzské války obanské. „Kdyby byl ml k ruce

ony prostedky," praví o nm lítostn Berzelius, „jaké nyní po tak etných zkušeno-

stech a ustrnutí hodných objevech na snad máme, jak bohaté žn mohla oekávati

vda od prací tohoto duchaplného muže, který nejdíve pozoroval, co vtšina souasník

jeho teprv po dlouhém sporu uznala!"

Této mezery, kterou vyplniti nemohl ani Grenv výklad, že to, ,co hmoty ho-
lavými iní, jest spojené s nimi svtlo, které však pi okysliení uprchne a s teplem,

od pohlceného kyslíkového plynu osvobozeným, se spojí," použili nkteí chemikové

nmetí, kteí posud nemohli se rozlouiti s phlogistickou theorii, ke spojení obou,

phiogistické i antiphlogistické. Jmenovit byl to dmyslný Berlínský chemik Richter,

který tím, že phlogistonu naproti postavil teplo jakožto antiphlogisticon, první zaátek

uinil k úplnému vyrovnání a k založení chemie dualistické.

Díve však, nežli položil Richter vlastní základ k dualistické chemii, obral sob
za úkol, vyskoumati, zdali mathematika, kterou lze obrátiti na vše, cokoliv istý názor
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pipouští, dá se vztahovali také na chemii, nebof i on
,
jako jiní filosofové ped ním,

nalezl psáno v knize moudrosti kap. 11. v. 22.: „Bh spoádal vše dle míry, pOtu

a váhy." Opíraje se na tento výrok a na pedešlé práce GeoíTroyovy, Wenzelovy,

Bergmannovy a Kirwanovy, kteí již díve ku praktickému svému skoumání o pomCru

veliin pi chemickém sluování a rozluCování poty na pomoc brali, rozluštil Richter

úlohu sob vytknutou ve své „Stochiometrie oder Messkunst der Elemente* tím sp-

sobem, že všemožn dokázal, kterak skuten možná jest, výsledky chemického sloueni

neb rozlouení jinorodých hmot také bez zkoušky z udaných návstí vyvoditi a malhe-

matickým potem dokázati. Slovem ,Elemente* rozuml Richter souástky každou slou-

eninu skládající, nechtje tím nijak vyjadovati jejich jednoduchost.

Brzo na to pojal francouzský chemik Claude Louis Bertholet tu samu

vc, kterou se obíral Richter, s jiné strany, i vyvedl theorii píbuznosti, ktcra

brzo všude v Nmcích prchod nalezla. Zakládal theorii svou na výrok, že „všecky

hmoty jsou k sob píbuzné, t. že v nich leží snaha, spojovati se se všemi hmotami,

a že tam, kde takové spojení se nestane, cizí síly tomu na pekážku jsou; že každá

hmota má své maximum a minimum, pes které nemže se spojiti , v jejichžto však

mezech možné jest spojení pi všelikých pomrech.* Uení toho nepedvídan pe-

kvapilo spekulativní filosofii jistých nmeckých škol, obzvlášt když k jeho vysvtlení —
proti domnní mnohých pírodozpytc o nekonené dlitelnosti hmoty — pijímalo se

i dokazovalo, že tla složena jsou z nejmenších ástek (atom), které, aby vždy byly

stejné velikosti a váhy, musejí býti mechanicky nedlitelné, a které pak takovým

spsobem se sluují, že atgm jednoho tla spojuje se s 1, 2, 3 a t. d. atomy

tla druhého.

Na základ této theorie rychle v té dob pokraovala zvlášt analysis chemická'

pstovaná s dkladností a obezelostí Lavoisierovou , vedouc k etným objevm ve

všech ástech chemie. Ona hluboký náhled otevela v innost veliké pírody, a po-

nvadž pohybovala se ve všech íších pírody, poala se nyní též na rostlinní a živo-

išní chemii vtší pozornost obraceti. Mnohé z tchto objev ukázaly se však také

co velmi užitené umním a emeslm, a když jich s prospchem používáno, nabý-

valo studium chemie takové zajímavosti , že poet péstovatel jejích znamenit rostl.

Chemie pestala býti pouze ueným vdním, ona pevným krokem vstoupila co uitel

do dílen umlc a prmyslník i do svtnic pírodozpytc, ona co bezpený rádce pro-

vázela lékae k lžku nemocného, hospodáe na vzdlanou jeho roli, a tím spsobem

každému prospti se snažíc, stala se všem nevyhnuteln potebnou a spoluzakladatel-

kyní budoucího blahobytu a domácího štstí.

Zatím však nepestáno ani na této theorii. Vedle ni a beze vší její ujmy zaalo

v našem století následovati jiný smr u vyvinováni vdy naší, a vykládati skutky sp-
sobem takovým, který se lépe s nimi shodoval, nežli jakýkoliv jiný výklad. Byl to ná-

sledek hlubšího skoumání o svtle, teple, elektrinosti a magnelisrnu, objevení elektrické

protivy, Symerova uení o dvou rznorodých souástkách elektrické hmoty, toliž

positivní a negativní elektrinosti, a konen všech onch fysicko-chemických zkoušek,

které v dob té, jejímž stedem byl Alexander Volta, vyvádny byly od nejzkuše-

njších a nejdmyslnjších chemik.

Volta sestavil svj elektrický sloup, na jehož obou pólech, positivním a nega-

tivním, rozložil vodu v kyslík a vodík; Humboldt nalezl, že kus stíbra pouhým
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dotknutím se zinku k jinému kusu slnbra co raznorodé se cliová; J. Vilém Ritter

ze Slezska snažil se dokázati, že živoišní pochod životní provázen jest neustálým gal-

vanismem, že galvanismus má vliv na krystalisací , že každé okysliení kov roztokem,

spsobeným pomocí jiného kovu, jest pochod galvanický; roku pak 1798 týž Ritter vy-

jádil se, ponvadž v celkovém pochodu dynamickém, t. chemickém, obsažen jest také

íástecný, t. elektrický, tedy že soustava elektrinosti musí býti zárove soustavou che-

mie, a naopak soustava chemie soustavou eleklrinosli. Od té doby množily se návo-

dem Carlisle-a, Nichol s ona, Cruish a n k a, Da v y-h o, Gay-Lusaca, The-
narda, Berzelia i jiných elektrochemické zkoušky, a brzo shledáno v nich

dosti prosti^edk ku postižení také chemické protivy zárove s elektrickou, a tak po-

vstala v našem století doba elektrochemická ili dualistická, která doposa-

vad jest panující, a v níž každý chemický pochod pozoruje se se stanovišt elektrického.

Berzelius propiijil theorii lé slova, v nichž jeví se co hluboký badatel a která

co nejjasnji vysvtlují spalování a povstávající z nho zjev ohn. „Pi každém che-

mickém spojení," praví Berzelius, „dje se neutralisace protivných elektrinoslí, která

vyvozuje ohe tímž spsobera jako pi výboji elektrické láhve , elektrického sloupu

a pi blesku, jenom že pi tchto posledních zjevech žádným chemickým spojením není

provázena."

Ne bez významu pro pírodozpyt jest upotebení od Berzelia elektrochemické

theorie a nauky o pomrnosti k založení ist chemické soustavy nerostopisu. Zárove

skoumal Berzelius také složenost ústrojných tl, a brzo objevil nové náhledy o uri-

tosti pomr, v nichž tla ústrojná ve spojení vcházejí.

Zatím, co takto chemie jakožto vda theoreticky vždy více se vyvinovala, neza-

nedbána také praktická její stránka. Jmenovit na známjším poli neorganické chemie

následován pochod pírodní, a zkoušeno se v umlém vytvoování tl, jaká naskytuji

se v pírod, i k zužitenní jich v obchodu a prmyslu. Na cest synthetické vyvo-

zováno na sta rozliných tl spsobem rozmanitým, a asto s menším nákladem, nežli

by stálo vydobyti jich cestou analytickou z bohatého skladišt pírody. Velikolepé toho

druhu píklady poskytují anglická kyselina sirková, umle pipravená soda, tuha vyso-

kých peci, dlané drahé kameny, množství barev minerálních, jmenovit umle vyvedený

ultramarín, kterýžto poslední obzvlášt považován býti musí za slavné vítzství neorga-

nické chemie.

Ultramarín byl tém tak drahý jako zlato, a umlé jeho vyvození nemožným se

zdálo z té píiny , ponvadž rozbor jeho neobjevoval žádná barviva , než pouze ke-

men, kysliník hlinitý, natron, síru a nepatrnou ástku železa. Když však se podailo,

ze hmot práv jmenovaných skuten vyvoditi ultramarín mnohem krásnjší, nežli jaký

se v pírod nalézá, a to tém beze všech oulrat : tu pišli chemikové k uznání , že

na poli neorganické chemie žádná otázka není nerozluitelná. Veliká ást tedy opustila

toto pole a obrací nyní všecku svou pozornost k íši ústrojné. „Nová vda," praví

Liebig v chemických svých listech, „nevyvažilelná jako život sám, vyvinuje se nyní na

zdravém a pevném kmenu neorganické chemie, na pupeny, listi a ratolesti následovati

musí kvt, a po nm ovoce; rostlinní a živoišní chemie snaží se ve spolku s fysiolo-

logií vyskoumati tajemné zdroje organického života."

Beze sporu uinil Berzelius na poli organické chemie velmi mnoho, stav se
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spolu s pítelem svým, proslaveným Paížským professorem Gay-L ussacém, tém
zakladatelem chemie rostlinní a živoišní. Organická chemie, pstována od tchto dvou

uenc a jejich žákii, vyhnala pupeny, listí a ratolesti ; ku kvtu však ji pivésti

umi sotva nkdo jiný lépe nežli veliký Liebig-. Nejprve v Paíži, pozdji ve

veliké své díln v Gicssenu, pracoval Liebig se svými etnými žáky neúnavn v or-

ganické chemii, tak že vda tato prospívala a nyní co silný strom v plném kvtu stojí,

od nhož lze se nadíti nejkrásnjšího ovoce. Aby pak ješt lépe prospívali, ješt

zdárnji vyvinovati se mohla, následoval Liebig estného povolání do Mnichova, kdežto

pod ochranou ki'álovskou ješt více doufal psobiti pro organickou chemii. Pi takovém

pstování povznesla se organická chemie v málo desítiletích k jedné z nejvtších

a nejužitenjších ástí vdy, i obdržela již na základ tak zvaného organického roz-

boru nkolik theorií, z nichž nejhlavnjší jsou: radikální theorie Berzeliu-

sova a Liebigova, substituní theorie Dumasova, jádrová theorie

Laurentova a Gmelinova, a vystavená od Gerhardta theorie ho mo log.
Veliké obliby došla a dochází posud theorie radikální, dle které veškerému

organickému spojení za základ slouží tak zvaný radikál, t. j. hmota bud jednoduchá

nebo složená, která pi spojování pedstavuje prvek ili neorganickou nerozluninu.

Tyto radikály jsou nejvíce hydrocarbyly (uhlovodíkové), totiž spojeniny uhlika a vodíka,

ideji carbyly (uhlíkové) nebo azohydrocarbyly (dusíkouhlovodíkové) nebo azohydryly

(dusíkovodíkové), a mají zvláštní jména, jenžto nsnadiíují známost jejich a naznaují

názvosloví organických spojení.

Theorie radikální byla by se samojediná udržela, kdyby Gay-Lussac nebyl

pozoroval, že vosk, vydán psobení solíka, plyn tento pohltí a za to stejné množství

vodíka vylouí. Tím a podobnými jinými pozorováními veden vymyslil sob D u m a s

theorií tak zvaných typ fili theorii substituní, která, ponvadž vedla ku po-

znání mnohých nových hmot, mocn piispla k vyvinutí a povznesení organické chemie,

úpln však provedena býti nemohla. Za základ této své theorie pokládá Dumas , že

v organických spojeninách jsou jisté typy, vynikající ve spojení jako radikály, jejichž

každý prvek, ze kterých složeny jsou , vyjma uhlík, zponenáhla bu ásten anebo

zcela nahrazen neb zastoupen býti mže prvkem jiným, ano i hmotou organickou, z e-
hož potom povstávají nová tla, a když z nkterého typu vylouen jest njaký prvek,

nejsa nahrazen prvkem jiným, že nastane nový chemický typus. Zkušenost uí , že

v typech nejastji vyluován bývá vodík bud ásten anebo úpln, v kterýchžto pí-

padech zastoupí jej nkterý solitvor neb kov, anebo kyslík, kyselina dusielá neb jiné

složené hmoty.

Jakož pak vbec hlavní úel každé theorie jest, zkušenosti a myšlénky vdy

v jistý poádek uvésti a podle toho i názvosloví spoádati: nemžeme pi bližším ohle-

dání jádrové theorii Gmelinov a Laurentov upíti tuto snahu. Co základ theorie

této pokládá Laurent, že ve všech organických spojeninách jakási hromádka uhlíkových

ástic s nkterými ásticemi jiného prvku iní jakési jádro, které bud samo pro sebe

tvoí organickou spojeninu, anebo ji vytvouje pomocí jiných spojenin okolo nho se

kladoucích. Takové jádro, drží-li v sob vedle hromádky ástic uhlíkových ješt jen

pouhý vodík, nazývá se kmenové jádro; jsou-li však v nm nkteré ástice vodíka

zastoupeny jinými prvky, n. p. kyselinou dusielou, imidem, amidem nebo pavkem,

jmenujeme je j á d r e m o d v o z e n ý ni.
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Brzo na to však podailo se Curišskému professorovi Karlu Lowigovi —
následkem toho, že radikály organických tl nepovažoval za jeden celek, rozeznávaje

v nich íást innou, která uruje spojení, a ást více jen trpnou — pomocí jen malého

potu prvk sestaviti velikou ást organických spojenin a nalézti píinu rozliných

chemických pomrft mezi radikály. A když polom Liíwig i zjevy substituní, t. j. za-

stupování ástic vodíkových od solitvor s tím ve shodu uvésti se snažil, bezdky spo-

jil theorii radikální s theorií jádrovou až k jistému stupni. Nyní ukázala se pi sesta-

vování organických spojenin velmi nápadná analogie, pocházející od spoleného zá-

kladního rázu, lak že možným uinno, jak organické spojeniny vyššího stupn, tak

i samy radikály uvésti v kupy, mající v chemickém ohledu velikou podobnost ku pi-

rozeným eledím rostlin.

Hned na to pak ukázalo se, že jednotlivé lánky každé kupy, když je seadíme

postupmo od nejnižšího spojení až k nejvyššímu, tvoí nápadnou, mathematicky spoá-

danou stupnici, v níž od nejdolejšího stupn zaínaje každý následující o dv ástice

uhlíka a dv ástice vodika zr Cj H^ roste. Tento objev, který se všude dále pro-

vésti dal 8 homologií nazván jest, tvoí nyní prvodího v obvodu organické chemie,

nebof ukazuje v kupách scházející lánky, které nyní teprv v íši organických tl hle-

dati se musejí, aby kupy ouplnými se slaly , aby se v nich jako na škále od stupn

k stupni postupovati, tedy od spojení jednoho s jistotou ke spojení následujícímu pe-

cházeti mohlo. Seslavíme-li známé radikály v lakové, pomocí homologie mathematicky

spoádané ady, držíce se pH tom zmínného jejich rozdlení na carbyly, hydrocarbyly,

azocarbyly, hydroazocarbyly a t. d. : tedy ukáže se, že posud skoro výhradn jenom

pole hydrocarbyl vzdláno jest, že však i tn ješt v jednotlivých kupách dosti homo-

logických mezer se spatuje, ostatní ale oddlení že jsou doposavad pdou neobdélanou,

kde chemik teprv musí mýtiti a orati.

Na tomto stanovišti nalézá se na ten as chemie, ili lépe eeno organická

chemie, an, jak již díve uvedeno, další pracování v theorii neorganické chemie, jakožto

dobe známé a vzdlané, skoro ode všech novjších chemik jest odloženo.

O kovech.

Sepsal Vojte ck Šafaík.

1.

Nebudef tuším sporu o tom, že hlavní a nejmocnjší prostedek, jímž lov-
slvo prvopoátené ze svého surového a polozMJecího stavu až k nynjší vzdla-

nosti své se zmohlo a pozdvihlo, bylo poznáni a podmanní sil pírodních ; tmito

vládna vymanil se lovk z pout hmotných, kterými píroda všecky tvory váže, by tím

volnji duševn se vyvinoval. Mezi pírodninami nejúžeji s vyvinutím lovka souvisí

ohe; to co nám cestovatelé o bídném stavu nkterých divoch praví, kteí ani ohn
neznají, potvrzuje dostaten pravdivost tvrzení takového*). Hned v druhé ad za

ohnm co do dležitosti své stojí kovy. V jakovém stupni celý náš prmysl nynjší

na znáni a užívání kov založen a od nho závislý jest, píliš známou jesti vcí, by

teba bylo sieji toho zde dokládati; neb nejvtší ást vcí, vbec a každodenn užívaných,

*) Jak krásn to ducli národu eckého pojal, ukazuje mjthos o Prométheovi
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bud z kovu jest aneb aspo pomocí kovových nástrojv se zhotovuje. ím více pr-

mysl se zdokonaluje, tím více roste poteba i užívání kovv (pomysleme sob jen An-

glicko, kde jak známo užívání železa rozsálilejší jest nežli kde jinde) ; ím více však

do dávnovkosti se obracíme (dílem ve zprávách djepisu, dílem v památkách spoe

zachovaných), tím vzácnjší vidíme užívání, tím vtší cenu kovflv : hrobky starých Kel-

tv a Germanv, jak nmeckých tak skandinávských, obsahuji z vtší ásti jen kamenné

náadí. Že užitek a dležitost kovv i od nejnevzdlanjších národ vysoce se cení,

vidíme patrn z dychtivosti , s jakou Eskimácí a obyvatelé menších ostrovv polyne-

ských od píchozích k nim moeplavcv po dobrém i po zlém železa sob hledí opatili.

Povážíme-li však, jak tžké a složené umní jest metallurgie £. kovostrjstvi,

s jakými obtížemi je spojeno dobývání práv užitenjších kovv, jako železa i mdi

:

mimovoln namane se nám otázka , kterak lovk sám ze sebe, bez všakého navedení

mohl se tak tžkých a složených, od obecné zkušenosti docela vzdálených vci do-

píditi? Jak pvabná a zanímavá byla by vdomost o tom, kterak lovk prvopoá-

lený byl náhodou veden ke skoumání pírody, jmenovit k úmyslné píprav surových

pírodnin pro vlastní své pohodli a svdomé úely. Jakkoli není pochybno, že zaátek

vzdlávání se lovenstva týž jest co zaátek lovenstva vbec, pedce zase s jiné

strany studium dje- a národopisu nevyhnuteln nás k té vede myšlénce, že díve

nežli Prométheova jiskra, v lidském pokolení skrytá, se vzala v jasnou svdomost, mu-

sely uplynouti nespoítané doby života pouze vegetativního, jehož trvání snad daleko pe-

vyšuje trvání celého djepisu našeho. Otázka, který byl stav a jaké vyvinování lo-

venstva v této pedhistorické dob, byf i prohlašována od nejednch za nemoudrou

a zbytenou pro skrovnou nadji podrobných a makav pravdivých výsledkv, nic-

mén jest nutná ; neníf v naši vli, initi ji sob neb neiniti. Jazykozpyt novjší po-

skytl nám již nkolik utšených a pezajímavých pohled v ony doby, dal nám na-

hlédnouti, kterak se v duchu lidském tvoil svt vnitní, myšlénko^'ý, pomocí nejstarší

památky lovenstva — jazyka: pírodozpytu budiž ponecháno ukázati, kterak se

pomr lovka k svtu smyslnému utvoil. •'

Opustíce toto pole domnnek hleme nyní, kterak se oku vdeckému otázka tato

pedstavuje. Vtší díl kov, které nám píroda bu ryzé o. samorodné bud v rudách

poskytuje, jsou, jak chemie nás uí, tla nerozložitelná . jednoduchá, jedním slovem

prvky (Elemente). Takovýchto uznávali pedkové naši jen tvero, totiž zemi, vodu,

ohe a vzduch ; a však chemie nynjší zná jich už 63, z nichž 50, ledy daleko vtši ást,

jsou kovy. Že poet kovv, jichž co takových se užívá, daleko menší jest, neteba zde

líiti, neb každý si snadno kovy spoítá, jichž jména a vlastnosti zná. Že poet kovv
skuten užívaných u srovnáni tak skrovný jest , má svou píinu dílem ve vlast-

nostech kovv, nevždy k užívání obecnjšímu pimených, dílem ve sporém jejich na-

lézání se. Požadujeme zajisté od každého kovu, by maje pimenou tvrdost a pevnost

na vzduchu pílišn se nemnil . nerezovatl, a pi tom bud dostatenou tažnosl

a kujnost ml, neb aspo netžce se roztopoval. Mimo to, nemá-li kov býti píliš

drahý, potebí jest, by zajedno hojn a obecn se vynacházel, a za druhé dosti snadno

z rud svých se dobýval. Rozumí se samo sebou, že spojení takových vlastností jen

u menší ásti kov se nachází. Tak n. p. chemie rozdluje kovy nám posud známé

na dvé veliká oddlení, kovy lehké a kovy tžké; první, lehké totiž, vyznamenávají su

tím, že v pírod nikdy pro sebe se nenalézají, ze s>'ých slouenin petžko se doby-
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vaji a konené na vzduchu i ve vod perychle rezovatí, totiž kovovou povahu svou

Iralí. Rozumí se, že tím samým odata možnost užívati jich co kovv, aC mají nej-

více pknou barvu, silný lesk, velikou tažnost a mkkost, a snadno se roztopují. Ta-

kové kovy skrývají se n. p. ve vápn, hlín, magnesii, drasle, sod atd., tak že by zdi

našich staveb leskem stíbrným se skvly, kdyby najednou kovy v nich obsažené (váp-

ník a hliník) isté se jevily oku. Lehkých kov 15 poítáme, tak že druhé oddlení,

kovv tžkých, 35 jich ilá, z nichž opt jen asi polovice nalezla v prmyslu užívání

ponkud rozsáhlejšího bud pro sebe, bud v míchaninách kovních.

Že mezi vlastnostmi kovv k užívání obecnému urených tažnost a pevnost

» první místo si osobují, již z toho vysvitá, ze kovy kehké, n. p. antimon, vismut, skoro

jen s jinými slité, málokdy isté se potebují. Pevnost málokdy rozeznává se dostaten od

tažnosti, akoliv oboje tyto vlastnosti asto v míe velmi nestejné u téhož kovu se nalézají.

Pevností rozumíme velikost C. míru síly, potebné k tomu, by prut kovový jisté tlouštky

se roztrhl. Nejpevnjší ze všech kov jest železo, nebof prut, palce tvereného v pr-

ezu, teprve 60,000 librami se petrhne; jiné kovy mnohem tažnjší (totiž na mnohem

tenší lístky a drátky roztažitelné) daleko mén unesou. Ostatn pevnost téhož sa-

mého kovu velmi podstatn závisí od spsobu spoádání jeho nejmenších ásteek (byf

istota kovu ta samá byla) ; ví se k. p., že železo isté jen lebdáž má uvedenou na-

hoe pevnost, když má složeni vláknité; železo takové ukazuje na lomu povrch

hákovitý, totiž samými ohnutými háky pokrytý, které nejsou nic jiného než ohnutá

a pak pílišným ohýbáním petržená vlákna, z nichž železo se skládalo. Železo zrnité

(které na lomu ukazuje povrch ze samých lesklých drobných zrnek složený) pi rovno

istot daleko tolik neunese co vláknité, proež ku pedmtm, kde veliká pevnost se

požaduje, k. p. k tykám na visuté mosty, k osám voz na železnicích atd., jen vlá-

knité železo se bére a na to ješt každý kus zvláštn se zkouši. Bohužel nalezeno

jest, že vláknité železo ustaviným, dlouho trvajícím drkotáním, tesením a tluením

konené pejde v zrnité, naež pak závažím, jež díve dobe sneslo , náhle se zlomí

:

z té píiny na železných drahách ustaviné teba pozornosti na zachovalý stav vozních

os pro zabránní velikých nehod.

Vlastnost kov posud málo zpytovaná a málo šetená jest pravidelný tvar jejich

ili krystalisací. Píina toho nejvíce v tom jest založena, že pravidelné tvary kovv
i v pírod málokdy se dokonalé nalézají i umle tžce se zplozují. Nicmén zpytová-

ním novjším pišlo se k zajímavému výsledku, že známé posud krystalové formy všech

kovv náležejí jen k trojí soustav krystalové , totiž k osmistnné, klencové ili šeste-

rené, a pyramidální ili tverené. Osmistnné kovy jsou : Zlato, Stíbro, Rtuf (zmrzlá).

Olovo, UfJ, Železo — šesterené: Arsen, Antimon, Vismut, Tellur, Iridium, Osmium,

Zinek, tverené : Cín a Palladium.

Kdo, znaje povahu chemickou a fysickou jmenovaných kovv, všimne sob uve-

deného rozdleni po tvaru, spatí jmenovit u šesterených kovv zajímavou souvislost

tvaru krystalového s fysickými a chemickými vlastnostmi : jsouf to vesms kovy kehké,

kovy, jejichžto sloueniny s kyslíkem mají na sob ráz kyselin. Jediný zinek iní vý-

minku posud nevysvtlenou. Kovy osmistnné jsou tažné a mkké; poet kovv tve-
rených píliš jest malý, aby se všeobecný ráz jejich blíže udati mohl. Ješt zname-
nitjší jest okolnost ta, že u všech kovv rhombocdrických základní tvar jest rhom-
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bodr hrany osní od 86" do 88° veliké, tedy skoro stejný, lak že všecky ony kovy

stojí v pomru rovnotvárnosti ili isomoríie.

Rozdíl, tak oste a patrn oznaený mezi fysickými vlastnostmi kovv osmistn-

ných a šesterených, podal znamenitému píi-odozpylci F u ch s o v i v Mnichov do-

mnnku k vysvtlení rozdílu mezi železem kovaným a litým. Rozdíl ve vlastnostech

smyslných, jak známo, jest peveliký, kované železo jest mkké, tažné, kujné, tžko

roztopné; litina proti tomu kehká, nicmén však tvrdá (tvrdší asto než ocel), snadno roz-

topná. F u ch s pokládá železo kované za látku osmistnnou , litinu naproti tomu za

kov rhombodrícký; chemicky není rozdíl obou spsob železa dosud postaiteln vy-

svtlen, zasluhujef tedy mínní ono novjší, byt i pouhou domnnkou bylo, pozor-

nosti. Aspo píkladv látek ve dvou pravidelných tvarech se jevících ili dvojtvarných,

dimorfíckých, není tak málo, že by ono mínní již o sob nebylo ku pravd podobným.

Ohledem na spsob, v jakém se rozliné koYy nalézají v pírod, nelze po-

chybovati o tom, že kovy drahé, t. zlato a stíbro, nalézající se nejvíce samorodné^

lovku nejdíve byly známy, což nám i archaeologie potvrzuje, ukazujíc, že po tak

zvané period kamenné (Steinperiode), kde totiž v hrobkách a jiných podzemních

skrýších jen kamenné vci se nalézají, následuje perioda zlatá. Památné v tom ohledu

jsou nesíslné ony hrobky, které po celé Sibii se táhnouce, ješt i v severovýchodní

Rusi hojn se nacházejí a dle nynjších domnní uených severskému pranárodu

Cudv náležejí; obsahujíf jen zlaté a mdné pedmty, a však ty ve množství pe-

kvapujícím, železa naproti tomu není v nich ani památky. Oividnof, že báje již cti-

hodnému Herodotovi známé o zlatonosných horách Rifaejských , Ariniaspech zla-

tobrcich a Gryfech ony poklady stehoucích byly založeny na skutených, a temných

a dlouho trvajícím sdlováním zakalených zprávách o Uralu a plemenech udských.

Mnohonásobné a asto množst\ím svým k víe nepodobné nálezy zlatých starožitnin

(pipomínáme jen poklad Podmokelský, památky v Rusi, v Uhích a Sed-

mihradsku nejednou nalezené) skoro by mohly zavésti pozorovatele povrchního

k domnnce, že množství zlata v starých dobách bylo vtší než nyní, však seznáme

pozdji opak toho.

Zlato, tato páka, která od poátku djin lidských tak mocn hýbala a hýbá jak

jednotlivci tak celými národy (neb což bylo hlavní pohnutkou k tažení Argonautíiv do

bájené Kolchidy , co k dobývání Mexika a Peruvie od Španlíiv?), dle obecného

a v jisté míe docela dvodného náhledu patí mezi látky vzácné, jen poskrovnu od

pírody po zempovrchu roztroušené. Drahocennost jeho zakládá se dílem ve výtených

jeho vlastnostech (lesku, barv, váze, kujnosti a hlavn nezmnitelnosti pi psobení

chemických agencií), dílem ve skrovném množství jeho, ve kterém jej píroda u srov-

nání s jinými látkami poskytuje, nemén v obtížích, se kterými dobývání jeho spojeno

jest. Nicmén zlato, tebas ne dle množství hmoty své, jest látka v pírod velmi roz-

šíená, tak že málo zemí se najde, kde by pítomnost jeho nedala se dokázati. Arciže

dobývání jeho zstane vždy obmezeno na jistá ohniska zlatonosná, ale privilegium, které

ješt ped 100 lety v tom ohledu jednostrann se udlovalo krajinám tropickým, ztra-

tilo nyní právo a pravdivost. Od té doby, co Ural, Kalifornie a Austrálie své po-

klady vydávají, již dávno Peru nezasluhuje býti píslovím pro své bohactví na zlato.

Naše eská zem sama podnes ukazuje stopy mnohonásobného a bohatého výtžku zlata,

dílem kopáním, dílem promýváním písku iného: v Rakousích Dunaj, v Nmcích Rýn,
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v Cechách Vofava a Labe valí písek zlatonosný; Uhry a Sedmihradsko jsou na zlato zem
v Evrop nejbohatší.

Zlato se v pírod vždy co kov nalézá, nikdy co ruda s prvky jinými spojené

;

máf ono ze všech známých prvk nejmén náklonnosti slouili se s jinými prvky,

a slouCeniny jeho umMe vyvedené nemají tolik stálosti, by v pírod volné psobení

rozliných pírodnin dlouho vzdorovaly. Z toho následuje , že dobývání jeho hornické

a hutnické vice mechanického spflsobu jest nežli chemického. V ohledu zemzpytném

však dležitý nacházíme rozdíl podle toho, nachází-li se zlato na pvodním svém uloženi

a takm rodišti (v coucích, slojích a hnízdech) , anebo v útvarech již promnných,

v naplavené pd, v slepencích (konglomerátech) atd. Všecko zlato, které z písk

a zemí se dobývá, leží již daleko od píivodního rodišt svého, neb písky a zem tylo

nejsou le zbytky pevných nkdy hor a skalin, mohutným tokem vod a hlodavým zu-

bem vzdušných pevratv rozmlnných a daleko odnesených, tak že jen zkušený ze-

mzpytatel ze zbytk takových pvodní obraz sob složí. Pamálno, že kdekoli zlato

ješt v pvodních horninách se nalézá, jsou to lak zvané krystalovité (krystaUinische,

Masse-Gesteine) aneb podle novjších geologv plutonské 5. eruplivní ; tak n. p. u nás

v Jílovém tvoí zlatonosný kemen couky v bidlicích , které jednak v profyr, jednak

v diorit pecházejí a vždy úzce prahoniin se dotýkají, totiž syenitu a granitu. Bohaté

doly Šfávnické v Uhích a zlaté poklady mexické leží v porfyru dioritovém , Vórospa-

tacké v Sedmihradech v útvaru trachytovém; v Kolumbii dle Bousingaulta tvoí

hndel zlatonosný couky v dioritu syencovilém ; uralské zlato a platina leží pvodn
dle Engelhardta v diorito- porfyru, jehož zvtráním povstaly lamjší bohaté rozsypy.

Jest to všude skoro lýž útvar, jejž B e u d a n t nazval Terrain do Syenite et Gríinslein

porphyrique; všeobecné vystoupení tchto hornin v obou hemisferách padá do periody

útvaru bidliného (Ubergangsschiefer), ve kterém se též zlato naskytuje, obzvlášt

v kyzech. Nápadné jest v skutku stálé S[ioleiií zlata s tmito kyzy: podle Berze-

lia a Gabra není skoro žádného kyzu, který by zlata v sob nechoval, obzvlášt

pak hndelové pahlati, zvtráním kyz povstalé, zlato v sob obsahují, jak ony známé

a pkné kostky hndelové od Jílového, asto zlatem prorostlé, okazuji. Berzelius
tvrdí, že 100 grán jakéhokoliv kyzu staí k dokázání v nm zlata. Slavné písky zla-

tonosné u Berezovska v Sibii mají zlatá zrnka s hndelem srostlá, a hndely pa-

trn z kyz povstalé, ležící u Berezovska asto svrchu na zemi, obsahují zlato.

Becquerel spatil na cest své v kopcích Challenches nedaleko Allemontu v Delfinátu

kyzy takové, které mu ihned pipomenuly kyzy Berezovské; skoumav je v skutku na-

lezl v nich zlato. Kyzy v slavných dolech mdných u Chessy, nedaleko Lyonu, ob-

sahují dle Allaina a Bartenbacha '/.oouou zlata.

Jmenovaný rozdíl dvojího spsobu uložení zlata v pírod velice iní rozdílné

hutnické jeho dobývání. Kde zlato v pvodních, tedy celistvých a ješt pevných hor-

ninách se nachází, tu se dobývá tluením kamene zlatonosného a vypíráním prášku

rudního pomocí vody, jenž lehí ástky odnese, kterážto práce, asto preobtížná, pro

tvrdost kamene nemalých píprav požaduje. Obyejn se s vymýváním prášku spojuje

také amalgamování, totiž násilné tení a tesení prášku rudního se rtutí ve zvláštních strojích,

kdežto rtuf nejdrobnjší ástky zlata v sob rozpustí a spojí, zlato pak a rtut vypá-

lením (kdežto rtut v párách prchá) od sebe se oddlí. Zlatonosné trachytovó hory

u Víirospalaku v Sedmihradech jsou tak proniknuly zlatem, že podle pana z Hauer
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nkteré z nich asem bezpochyby budou docela rozemlety a odplaveny. Dobývání zlata

z piskv nCných málo požaduje píprav, a od lidí málo v hutnictví znalých snadno se

provozuje ; dje se pouze proplakováníra písku zlatonosného tekoucí vodou ve strojích

jednoduchých, pi emž písek odplyne, zlato pak potažné tžší zstane. Pi píscích

chudých spojuje se s tímto vymýváním ili rýžováním vždy ješt amalgamování,

nebol zkušenost ukázala, že v tom pádu pro píliš velikou jemnost zrnek , lu-

pínk zlatých (asto jich jde pes 250 na 1 grán) pouhým promýváním mnoho zlata

se odplaví a ztratí*;. Na uralských rozsypech byly v tom ohledu uinny zkoušky

velmi zajímavé. A n o s s o v nalezl, že spsobem chemickým (pi kterém žádné ztráty

není) z téhož množství písku ISlkráte více zlata se vytžilo nežli pouhým ryžováním ;

tavil-li se písek zlatý s uhlím a pimenými tavidly v peci vysoké, dostalo

se jednou ze 2800 pudv písku 28kráte, podruhé ze 700 pudv písku v peci šachtové

STkráte více zlata, nežli by to samé množství písku bylo dalo pouhým ryžováním. To-

též nalezli Nordenskióld a Beoquerelj poslední navrhl zvláštní zdokonalený sp-

sob k vytahování zlata z takových piskv. Tetí, posud málo užívaný spsob navrhl

Duflos ve Vratislavi k vytažení zlata z výpalk od dlání utrýchu (z arsenových ky-

zv) v Reichenstein ve Slezsku: on je polivá a delší as zavlažuje chlorovou vodou,

naež se zlato co trojchlorid zlatový (3fach Chlorgold) ve vod rozpustí. Kyzy Rei-

chensteinské dávají tím spsobem 10 grán zlata z centu.

Množství zlata, které musí v pisku neb rud obsaženo býti, má-li se vypláceli

dobývání jeho, není ani každého asu ani na každém míst stejné ; závlsíC to ode mzdy

dlník, od kapilálv na založení prmyslu takového potebných; v Sibii nevyplácí se

ryžování, má-li písek mén než '/,,ooo>ooo zlata> písek Rýnu obsahuje však jen Vsjoooooo)

a pedce ješt za suchých let, když málo práce jest, jsou lidé, kteí se vypíráním jeho

zabývají. Za starších dob, kde drahé kovy vbec ve vyšší cen stály, a mzda menší

byla, mohly se mnohé písky prospšn ryžovati, které by nynjšího asu více se nevy-

plácely
;
patrno tedy, že není dvodné mínni tch, kteí z velikého množství ryžovišt

v jižních echách, nyní opuštných, soudí na náramné nkdy množství zlata v tch

ki'ajinách.

Zlato, jak je píroda poskytuje, bu ve vtších kusech, bud v nejdrobnjších

ástkách, není nikdy isté ; obsahujel vždycky bez výminky jiné kovy pimíchané, pe-

devším stíbro. Tak obsahuje (dle Lampadia) 0,969 Jilovského zlata 0.020

stíbra a 0.011 železa. Obzvlášt sibiské zlato ukazuje velmi mnivé množství stíbra,

od 0.003 až do 0.360. Zlato od Šabrovské a Jakaterinburku obsahuje dle G. Role

0.990 zlata, 0.002 stíbra a 0.007 mdi a železa; ono z Hadí hory (Zraejnogorsk) ob-

sahuje dle Klaprotha 0.640 zlata a 0.360 stíbra; Vdróspatacké ze Sedraihrad dle

G. Role 0.605 zlata, 0.387 stíbra, 0.008 mdi a železa. Podobné míchaniny zlata

*) vtši zrna zlatá málokdy v patrném muožstvi se lialezaji, a kusy pouékud vtši náležejí

k nejvtším vzácnostem. Kavaly zlata posud nalezené nejznamenitjší jsou tyto : North-Caro-

lina (Sev. Obce) r. 1824 = 22.7 liber Vídeiísk.
j
Peru (v Madridu, dle Humboldta) =

21.5 liber. Nueva Granada (Již. Amer.) =: 22.3 liber. Z jižní Ameriky (u Paížské aka-

demie vd) = 30.4 liber. Ural, Miask, r. 1824 = 18.1 lib. Tamtéž roku 1842 = 64.3

Uber (v Petrohradské cis. sbirce).
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a stíbra nalézají se též v obou Amerikách: zlato z Georgic cStiverni spojené Obce)

má 0.995 zlata, kalifornské od 0.848 do 0.957 (v prmru 0.890), mexické (od Santa

Vé) 0.950, novogranadské O.SoO atd. Smíšeniny tyto zlata a slííbra mají barvu bledší

než zlato pouhé, pi '/^ stíbra skoro bílou, a šlovou pak Elektrum; pi jisté;n po-

mru jest slitina obou kovv zelenavá. Boussingault tvrdil, že tylo rozliné piro-

zené smíšeniny jsou skuteíné chemické sloueniny v stálých pomrech (na jednu rovno-

mocniiiu stíbra 2, 4, 6, 8 až i 12 rovnomocnin zlata); a však G. Rose obšírným kri-

lickým rozborem téhož pedmtu nenalezl tuto domnnku potvrzenu, nýbrž sliledal, že

pomry ony jsou docela neurité , ponvadž asto dv zlatá zrnka z téhož nalezišt

obsahují nestejná množství zlata a stíbra. A vdej e v nalezl to samé potvrzeno u zlat

uralských, tušil však za to patrný vliv na krystalisací , že totiž pi jistém pomru obou

kovv, zlata a stíbra, jisté formy krystalové stále se opakují.

Zrovna jako všecko zlato pirozené obsahuje stíbro, lak opt všecko stíbro, bud

samorodné bud z rud vyrobené, má v sob zlato. Obzvlášt v starších dobách , ano

i ped sto lety ješt tato skrovná ást zlata ke sli'ibru pimíchaná nebyla poznána, a
by i známost té okolnosti nebyla mnoho prospla, neb tehdejší nedokonalý slav me-

liillurgie a chemie nebyl by dovolil žádného výhodného obou kovv od sebe oddleni.

Tak n. p. všecky slibnié peníze z pedešlého století, jmenovit brabantské . koru-

nové dolary, obsahují zlato ve množství skrovném sice, ale pedce lakovém, že podle

zvláštního spsobu, od Darceta vynalezeného, výhodn lze je vylouili. Stiibro ta-

kové rozpustí se na velikých kotlích z litiny neb porculánu ve vaící kyselin sirkové,

sti-íbro a md (vždy co písada ve stíbe obsažená) se rozpustí, zlato, bylo-li tam, zbyde

00 prášek, jsouc v kyselin sirkové nerozpustné ; stíbro se z roztoku v kyselin vy-

loií vstrenou mdí co istý kov, a slité do kusu vrátí se majiteli, který luebníkovi

za tuto práci nic neplatí, ponvadž tento jest zaplacen zlatem ze stíbra obdrženým.

Jesti nyní tento spsob (pode jménem aífinování) rozšíen a v té míe zdokonalen, že

jcšl Y,,joa ano 'liaoo ^lata dá se výhodn stíbru odejmouti. V nejnovjší dob

udlal editel mincovny Mnichovské, Dr. Pettenkofcr, práv pi affinování stíbra

zajímavý nález : skoumaje vlastnosti zlata pii affinování zbývajícího, pesvdil se, že

tylo od vlastností zlata pouhého nemálo se odchylují, pátraje pak po píin toho úkazu

shledal, že zlato ono skrývá v sob platinu, že tedy stíbro vždy bývá nejen zla-

tonosné, nýbrž i plalinouosné. Pettenkofcr nalezl v zlatu aífinováním obdrženém

asi 0.002 platiny, ímž cena stíbra neaffinovaného asi o 0.05 se zvtší; v mincovn

Mnichovské již nkolik liber platiny dobyli a raedalie z ní razily na památku toho od-

krytí, rovn zajímavého a dležitého jak pro chemika a metallurga, tak pro mineraloga

a geologa. Objasujef se tento nález dostaten tím, že platina a zlato velmi zhusta

pospolu se nacházejí, ku p. v Sibii, kde rozsypy zlaté a platinové asto sousedí, ano

jedno i totéž ryžovišt oba drahé kovy poskytuje; totéž se opakuje v Brasilii, kde ne-

jen platina i zlato samorodné s palladiem samorodným z téhož pisku se vymývají, ale

rlato podle Darceta 0.001 platiny v sob má, ano i zlato hnilé (oro poudre) 0.098

palladia a zlato šedé 0.340 — 0.430 rhodia obsahuje. V Kalifornii se též nalezla nejen

platina docela k uralské podobná, nýbrž i uralský spoleník platiny, totiž osmiridium.

Roztopivše v minci spojených obcí severních ve Filadelfii 356 uncií zlata z Nové Granady

(Jižní Amer.), doslali neroztopilelný zbytek platiny 7 '1^ uncii tžký. Na Ilarcu v Hanno-

versku obsahují rudy Rammelsberku bliže Goslaru '/jauoDoo ^'»'» '> 'amtéž nalezl Z i n k c u

Živj 1851. tí
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samorodné palladium v mikroskopických kryslalecii vrostlé ve zlat. Na ostrov Bonieu

znají obyvatelé již pradávno platinu, kterou pi ryžování zlata spolu s tiiiilo nalézají,

ale posud zahazovali, ponvadž užitek a cena kovu tvrdého co železo a naprosto ne-

roztopitelného posud jim nepovdomy byly. Pvodní ložišt platiny, nalezené te-

prve Engelhardtem a Boussing-aulteni, jest týž útvar , který i zlato

uralské a kolumbické v sob chová: porfyr dioritový. Rozvažujícím na mysli takovéto

sousedování a stálé spolubydlení zlata s platinou a jejími píbuzenci (palladiem, rho-

diem, iridiem, osmiem) mimovoln naskytuje se otázka: Pro by se nemohlo konen
potvrditi ono B a 1 b í n o v o zlato bílé, ohnm neroztopné, v Jílovských prý dolech na-

lezené? arci že popsání nuzné nepostauje k rozhodnutí otázky, nebof originály onoho

„aurum album" dávno jsou ztraceny, ale uvedená podobnost v geognoslických a geolo-

gických pomrech obou drahokov iní vždy ješt onu zprávu pozoru hodnou. Zbývá

nám jen ješt promluviti krátce o pomru, ve kterém stojí produkcí zlata k penžnýni

pomrm lidské spolenosti, jmenovit v Evrop. Cena zlata byla odjakživa velmi vy-

soká, zvlášt za starších dob, tak že nejmenší množství zlata sebe pracnjším vydobý-

váním se vyplatilo; za našich as pomry tak dalece se zmnily, že pod jistou míru

hledání zlata (jak nahoe eeno) více se nevyplácí. První velikou promnu v té vci

spsobilo odkrytí neslýchaných po tu dobu poklad amerických. V 16. vku, kde prouil

zlata a stíbra nevídané posud síly z Mexika, Kolumbie a Peru se do Evropy valiti po-

al, klesly drahé ty kovy na '/, své pedešlé ceny; neb jak Alex and e r z Hum-
boldtu vypoítal, vyšlo ze zlatých dolv španlské Ameriky od objevu Nového svta až

do r. 1803 vcelku 3,625.000 hiven zlata (v cen asi 1196 mil. zlatých), z dol a ek
brasilských v téniže ase 6,300.000 hiven (asi 2079 mil. zlatých). Pi odchodu A. z Hum-

boldtu z Ameriky (1803) obnášel roní výnos zlata ve španlských provinciích Ame-

riky asi 45000 hiven (z nichž na provincii Nueva Granada "/la; "^ Peru '/,3, na Mexiko

Y,3 pipadaly. A však jak brzy byla v pi-ísloví vešlá bohatost dol peruánských zahan-

bena Uralem! Roku 1814 ukázaly se první skvlé výsledky na Uralu, a již r. 1828 byl

výnos Uralu 291 pudv (20351 hiven), tedy šestkráte vtší nežli onen z vyhlášených

dol peruánských. Roku 1830 cenil A. z Humboldtu roní výnos Evropy s Ruskem

(asialským) na 26500 hiven, k nimž Ruská íše sama 22200 hiven pispla. A stále

rostlo bohatství sibiské: výnos zlatý z dolv sibiských byl následující:

roku 1840 = 530 pudv *)

1842 = 980 —
1844 = 1343 —
1846 =» 1723 —
1847 c= 1826 — = 127,740 hiven = 42 mil. zlatých.

Výtžek tento pevyšuje bezmála triki-áte nejbohatší výtžek Brasilie (dle Eschwr-

ge od r. 1752— 1761 ron 48000 hiven), » však od té doby, a pomalu, pcdce

patrn opt klesá, tak že roku 1851 jen již 1432 pudv se sešlo.

*) Pomámenání. Ka vdomi sloužiž, že hivny zde uvedené jsou hivBj Kolínské (KíiliiischeMark),

zákouná to mír* zlata stíbra v celém Nmecku, která obuiiši ", libry pruské. Nsšu

hivoa rakouská jesl '/, libry Vídeské a rovná se 1.1973 liivny Kolínské. Piid, vália lo

ruská, obnáší (i9.94 bivny Kolínské = 2'J.20C libry Vídeské, Hivna zlata =:: 330 zla--

týob, hivna stíbra =; 21 zlalýih.



Nové podivení spsobily obecenstvu, na zprávy uralskú již pivykléimi, první

zvslyo bolialslví Kalifornie a Austrálie. A o dvou tchto nových zlatozdrojích nemáme

zpráv tak podrobných a dkladných jak o jižní Americe a Rusku, pedce i ty, které

posud máme, potvrzují, pokud úední jsou, k víe nepodobné bohatství vzdálených onch

koníin. Tak n. p. do mincovny Spojených Severních obci ve Filadelfii sešlo se od

zaátku r. 1849 (kde tžení kalifornské poalo) až do ervence 1853 zlata za 408

mil. zlatých, kdežto pedce za jisto se miižo pokládati, že znaná ást drahého kovu

i jiných sob mimo to cest nalezla. Austrálie vynesla na svtlo od polovice r. 1851

až do konce r. 1852 (dle zpráv úedních, vztahujících se jen k lomu, co ádn a spra-

vedliv vlád oznámeno) zlala asi za 100 mil., dle Phulla v Londýn však pouze

r. 1852 za 142 million — pltvrtakráte více nežli Sibi r. 1847 !

Ohromné tyto spousty zlata, valící se na veliký trh všesvtový , vzbudily, jak

sob mžeme pomysliti, z poátku živé obávání, by opt, jako nkdy v 16. století, ceny

drahých koM'iv pílišn nepadly a tudy svt obchodnický ano i penžn pomry státv

samých neutrply pohromu následkv tak rozsáhlých, že sotva lze sob jich dosti do-

konale pedstaviti. Zkušenost obávání takové nepotvrdila, jmenovit pomr mezi cenami

zlala a stíbra (1: 15) dokonce se nezmínil, a nynjší roní výtžek zlata na celé

zemi pevyšuje dvacetkráte onen za asu vybojování Ameriky (kde, jak eeno, ceny zlata

a stíbra o "/^ spadly), a množství zlata na zemi obíhajícího proli stíbru za 6 let fod

r. 1847—1853) o % vzrostlo. Pomry tylo objasniti, píiny úkazu lak znamenitého

vyložiti, nelze bez ohledu na statistiku slíbra, proež sob toho ponecháváme až k bu-

doucímu lánku o stíbe. Slušno zde jen ješt pipomenouti, že Rakousko v ad zemí

evropských co do bohatosti na zlato hned po Rusku následuje; roku 1847 obnášel

výtžek zlata státu našeho 7529 hiven Vídeských = 9014 hiven Kolínských

= 2,975,720 zlatých. Výtžek slavných nkdy dolv eských na zlato byl téhož roku

=1 O, kdežto Sedmihradsko k uvedenému potu Y,3 pisplo.

O t r i 1 o b i t e cli.

Od Jana Krejího.

Bidlinaté vrstvy v okolí Pražském náležejí k nejstarším usazeninám na povrchu

Eem a jsou vbec pvodu moského.

Druhdy poítaly se k tak nazvanému útvaru pechodnímu, který takka pechod

tvoí od prahor k novjším vrstvám ; od té doby ale, co anglití skouniatelé pechodní

útvar tento ve své vlasti proskoumali, rozeznávají se v nm dv sonslavy \rstev,

z nichž dolejší se nazvala soustavou silurskou (podle starého národu Silur,

který v té krajin bydlel, kde soustava silurská v Anglii vyvinula jest, totiž ve Walesu

a Cornwallisu), hoejší pak soustavou devonskou (podle Devonshiru v Anglii tak

pojmenovanou). V okolí Pražském jest pouze silurská soustava vyvinula a prostírá se

odtud až k oupatí prahor Šumavských, pokryta jsouc jenom na nkterých místech vrst-

vami útvaru kamenouhelnho a kídového.

Jako v každém usazeném útvaru, jsou i v silurském skamenli.ny nejilfdežitjši

znak jeho. Z povahy skamenlin jakož i z uložení vrstev dá se teprvn soudili, jaké

pomry Ichdáž panovaly, když úlvar sn Ivniil.

6*
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Pojednáme tedy díve o skamenlinách vbec, a pak leprva obrátíme zetel

k vrstvám, v nichž se nalézají. —
Jakožto první výsledek, vyplývající ze skoumání skamenlin našeho silurského

útvaru, objevuje se nám znamenitá chudoba na rozliné rody zvíat v porovnání s dneš-

ními moskými zvíaty, a zvláštní jejich ráz, který se daleko od rázu nynjšího tvorstva

odchyluje. V celém našem útvaru nenalézáme ani stopy rostlin nebo zvíat, které by

byly na pevné suché zemi žily. Celé tvorstvo žilo tehdáž v moi, jež inilo chobot

mezi prahorními krajinami nynjších ech. Od Šumavy až za Prahu, od Rakovníka až

k Píbrami prostíral se chobot tento, a bhem nepehledné ady let usazovaly se z nho

vrstvy, kteréž nyní krajinu tuto vyplují. Na jednotlivých místech tohoto chobotu vy-

vinulo se zvláštní živoišstvo, jmenovité, jak se zdá, na mlích místech, a petvoovalo

zponenáhla dle promujících se okolností svj ráz, tak že nyní jednotlivá souvrství

skamenlými zbytky tchto tvor velmi urit se naznaili a v posloupnou adu sesta-

viti dají.

Nejhlubší a tedy nejstarší vrstvy jsou^eze všech skamenlin, leprva výše ob-

jevují se první stopy jejich. Z moských rostlin vyskytují se jenom chaluhy, z mo-

ských zvíat jenom tvary hvzdnaté, totiž polypové a ostnokožci, pak rozliné mušle

a šneky, jakož i neobyejní hlavonožci, z lenovc jen podivní korejši, v dnešních

moích docela vyhynuli, z obratlovc konen jenom velmi sporé a nejisté stopy ryb*).

Pi tomto prvním vystoupení živoišstva na zemi pozorujeme vbec nižší a mén doko-

nalé druhy. Již v útvaru devonském vyskytují se tvorové pomrn vyšší, tím více

pak v novjších útvarech, k. p. v kídovém a tetihorním *').

Pedeslavše podstatné znaky s ohledem na všeobecnou živoišnou soustavu, na-

znaíme ve všeobecném obrysu hlavní výsledky zpytování tchto oddíl živoišstva,

a sice nejdíve korej šfl.

Tída korejš (Crustacea), k nimž náš rak, lak nazvané sviky, moští pavouci

a j. náležejí, tvoí jedno oddlení lánkovitých tvor , kteí s ervy zaínají a s hmy-

zem se koní.

U erv jsou ješt všechny lánky, z nichž se tlo skládá, stejné, a pohybovací

ústroje jsou jenom malými chumáky vlásk naznaeny ; u korejš jsou ale již lánky

nestejné a hýbadly v sudém potu opateny.

U nejvyšších lenovc a hmyzu (brouk, motýl, vel atd.) jsou lánky tla

') Ze skamenlin sUartkého útvara v Cechách chová Barrande ve své sbírce : Z ryb 1 druh,

z lenovc: trilobit 252 druh', Cytherin 25 — 30, jiných 4. Z mkkejš : CephalopodS

270—280, Pteropod 25—30, Gasteropod 140-150, Brachiopod 180-200, Acephal

140—150, Bryozon 28—25. Z hvzdjš : ostnokoicS 25—30 , polyp 50—60. Dohro-

mady 1129—1212 drnh.

'•) Z uvedených tíd pojednal Barrande dosaváde jenom o tech : o korejšich (Crustacea), o ra-

nenonohých mušlích (Brachiopoda) a o zvláštních, jenom v silurském útvaru nalezených per-

natých polypech (Graptolithns), a sice o prvních v uvedeném díle: Systéme silurien, o brachlo-

podech v pojednáních Haidingrových : Natnrnissenschaftliche Abhandlungen , VVien 1847;

o Graptolitech ve zvláštní monografii : Graptolites de Bohéme, v Praze 1850. Popsání ostat-

ních skamenlin, jakož i úvahy zemzpytné, budou obsaženy v 2. a 3. ásti velikého díla jeho :

Systéme silarleo.
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v Iroje oddlciií sestaveny, tvoíce hlavu, hrurf a bicho ; u vtšího dílu korejš splývá

ješt hlava a hru v jedinou óást, hrudihiavu (Cephalothoiax) , a bicho tvoi druhou

mnoholennou ást. Hrudililavu mají též pavouci, a však rozeznávají se pedce pod-

statn od korejš, a to hlavn ústroji dýchacími. Pavouci mají plíce nebo prdušní

trubice, korejší ale vždy žábra.

Hrudihlava nese nejdležitjší ústroje korejše. Jmenovité vynikají obyejné

tyry tykadla v podvojném rozdlení, z aichžto pední menší (jako n. p. u našeho obec-

ného raka) idla ichová, zadní vtší idla sluchová obsahují; mimo lo sedí na hlav

dv, z pemnohých malých oiek složené oi. Tento spisob oí jest výhradním zna-

kem všech vyšších lenovc, totiž korejš, pavouk a hmyzu, neb žádný jiný tvor jich

nemá. Obyejn sedí bezprostedn na hrudihlav, u nkterých korejš ale na pohyb-

livé násadce. V ústech jsou dv elisti, které se ale vodorovn proti sob pohybují,

nikoliv kolmo jako u obratlovc, a za nimi stojí ješt 2 až do 10 obústních ústroj

v podvojné soumrnosti, které nic jiného nejsou, nežli zvláštn promnná hýbadla

(Viz pojednání o raku. Živa 1. roník . 3) Všechny jmenované ústroje mají p-
vodn tentýž tvar, jsouce pohyblivé výbžky, takka soumrné paprsky osy tlové, která

na každé stran bu jednu nebo dv ady údv nese. Zdá se , že dvojnásobná ada

údv jest pvodní, a že jednoduchá jenom zakrnním druhé povstává. Na tykadlech

pozoruje se tento základní tvar více nebo mén zachovaný, na elistech zakrííuje jedna

polovina a pedstavuje jenom krátká makadla (palpi); ve vedlejších obústních ústrojích

dá se dvojadý tvar snadno poznati, obyejn jest ale jedna ást mnohem vtší nežli

druhá; na pohybovacích ústrojích konen jest dvojnásobná ada taktéž nápadná , ale

jenom pokud slouží hýbadla zároveii k dýchání a k plování; jsou-li ale vyvinutjší

a k lezení na suchu schopna, promuje se jedna ada v žábra a ukrývá se pod kru-

ný tla, druhá ada pedstavuje nohy. Na rozliném vyvinutí tchto pomr zakládá

se rozmanitost korejš, u nichž se tyry podtídy : kružatých, piiookých, hrotnatých

a kožnatých, rozeznati dají.

Kružati korýši (Edriophthalmia), k nimž naše tak nazvané sviky (Oniscus

murarius) náležejí, slojí pomrn na nejvyšším stupni. Hlava jest ponkud od hrudi

oddlena, tak že se již ti ásti tla, hlava, hru a bicho, rozeznati dají. Tló jest

pokryto kožnatou blánou.

Poocí korejši (Podophthalmia), jejichž vzorem náš íní rak (Astacus flu-

viatilis) býti mže, mají na hrudihlav pohyblivé oi na násadce stojící, vápnitou sko-

epinu na povrchu tla a na pedních hýbadlech klepeta.

Hrotnatí korýši (Xiphosura) obsahuje jediný rod molluckých rak (Limulus)

8 velikou štítnalou hrudihlavou, dlouhým hrotem ukonenou.

Kožnatí korýši (Entomostraca) obsahuji korejše s povrchem tenkým, kožna-

lým nebo rohovitým, tvoícím bu široký štít, bu dvojchlopenní misku; nohy jsou bez

klepet, k chápání háky a k plování šttinami opatené, nebo ve svinuté rozviliny a roz-

liné masité pívsky promnné. Tykadla mláat, jakož i mnohých dosplých, jsou

petvoeny v ústroje chápací nebo plovací. Veliká ást jejich žije cizopasn na ji-

ných zvíatech, jako ád rybích vší (Parasita); jiní dostávají v dosplém vku

nkolik skoápek a pipevují se kpd moské, jakd svijonožky CCirrhipoda) ; jiní

mají dv skoápky jako mušle a oživují mliny moské a stojaté vody, jako skoe-
patí (Ostiacoda); jiní konen vyznaují se listnatými nohami, které zái'0vei ku plo-
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váni a dýcháni co žabra slouží, a to jsou lis tóno zí korej š i (Pliyllopoda). Tilo

posledni mají vždy vlsí poot kroužk na Ilc, kteréž jest bud štítem nebo dvma
skoápkami a silnjší kži chriinCno ; na hlav sedí dv složené oi, k nimž nezídka

jedno stední jednoduché pistupuje; mimo to stojí na hlav dva páry tykadel, nkdy
podivn promnných; ústa jsou vždy ozbrojena elistmi, a za nimi stojí po každé stran

tla ady vláskovitých desek neustále S(! pohybujících. Zadní ást tla jest volná, lán-

kovitá. Pohlaví jest porzné a rozmnožování dje se vajíky, z nichž se dokonalé

zvíe leprv po nkolikerem svlíkání vyvine. ád tchto korejš jest pro nás nejdle-

žitjší, ponvadž skamenlé zbytky korejš z našeho silurského útvaru práv k nim nej-

více se pibližují*).

Sem náleží též nkolik druh malých tvor, které se i u nás v stojatých vodách

a kalužinách, asto v nesíslném množství objevují a pak zase náhle mizí. Obr. 4.

na lab. III. ukazuje nám takového listonohého korejšc, Limnadia mauritiana, který jest

zajmut v dvojchlopenní skoi'ápce ; má 4 tykadla a 18 pár ploutevních noh, které zá-

rove žábrami jsou. Jiní podobní korejši jsou žábronožky (Branchipus) , též u nás

v stojatých vodách žijící, ale bez skoápky a štítu.

Mimo tylo jmenované a nkteré jiné rody ješt, které dílem také v moi žiji

a vbec znanjší velikosti nedosahují, nenalézá se te žádných listožabrých korejš.

Podobní k nim tvorové, ovšem mnohem vtší, žili však v nesíslném množství v moi,

z nhož se silurské vrstvy usadily.

Již v pedešlém století (1770) uveejnil P. Fr. Zeno, z ádu Jesuit a professor

luathemaliky na universit Pražské, v knize „Neue physikalische Belustigung-en" zprávu

o skamcnlinách v okolí Pražském, a uvádí pod jménem Cacadu ili Káfermuschel

trilobita, jejž ovšem myln (melt jenom zadní ást) za mušli považoval.

Není pochybnosti, že již díve podobné otisky v lomech se nalézati a u píro-

douiilc známy býti musily, akoliv o tom tištných zpráv nemáme.

Když se piinním Borna a jiných pírodoskumc v té dob utvoila v Praze

pHrodnická spolenost, z nížto nynjší k. spolenost nauk povstala, obracovali mnozí po-

zornost svou k tmto pamtihodným skamenlinám, kteréž podle názvosloví Linnea En-

tomolithus paradoxus nazývali, považujíce je již vbec za korejše. Tak popsal Born

r. 1772 v knize „Abhandlungen einer Privatgesellschaft in Bóhmen" 5 nových Entomo-

lith. Hrab Kinský nalezl r. 1773 tytéž skamenliny u Jince, jakož i r. 1782 J. A. Er-

lacher, šichtmislr v Jinci; pak psali Majer, Jirásek, zvlášt pak v musejních pojednáních

hrab Kašpar Šternberk (1825) a prof. F. M. X. Zippe (1831) o témž pedmtu ;r. 1847

vydal Corda s Berounským krajským p. Havlem již obšírnou monografii, a též cizí skou-

malelé, jako Brogniart, Quendsledt, Goldfuss, Emmrich, hrab Mnster, Milné Edwards,

Burmeister jednali o tchto památných zbytcích zahynulého tvorstva. A však daleko .pevýšil

všechny jak dkladností lak i nákladnou setrvalosti Joachim Barrande, pišlý do

Prahy s vypovzeným Francouzským králem Karlem X., u ji'hož vnuka, nynjšího hra-

bte Chamborda, úad uitelský zastával. Upozornn na svých procházkách v okolí

Pražském na rozmanité skamenliny, zaal od r. 1840 celý silurský útvar v echách

v rozsáhlé míe skouraali, a proskoumav všechny vrstvy sebral pebohatou adu skame-

*) Kriticky jest pomr tento objasnn v díle : Die Organisation der Trilobiteu atis ihren lebenden

Verwandlen, entwicltelt vou Hermann Burmeister. Berlin, 1843.
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nlin, jcjicliž dmyslný popis inu jedno z prvnícli iníst mezi žijicitni zeineznalci

zjednal *).

Skamcnéli korejší z útvaru silurského, kleriž nyní vbec jmein) Trilobit *''},

luliž Irojlaloných obdrželi, zaujímají nyní v pírodopisné souslavé bez odporu ono mí-

sto, které jsme jim nahoe mezi korcjši ustanovili. Vezmouce sob za vzor jednoho

Z obyejnjších trilobit eských, Dalmanitcs socialis (.tab. III. Fig. 1.), který se

pehojn v kemenitých vrstvách na Drabov a u Veselé blíž Berouna nalézá, shledáme,

že korcjši lito jméno trojlaloných zúpliia zasluhují, nebof skuten jest tlo jejich jak

do délky (hlava, trup, ocas), lak i do šíky (osa a dv ady ploutvi) na ti patrné

(lily ili laloky rozdleno.

Všecky skamenlé zbytky trilobit ukazují nám jenom svrchní ást tla, bud je-

št se skoápkou, nebo jenom otisky její. Podle toho dá se souditi, že dolejší strana

mkká byla, jakož se také u píbuzných korejš podnes žijících nalézá.

U mnohých trilobit, zvlášt u tch, kteí se nalézají v bidlici, nezachovala se

svrchní skoápka a trilobit jest pak jenom hladkým otiskem ; u trilobit z vápence neb

kemence, jako jest na p. Dalmanites socialis (Fig. 1.), jest povrch slabou, drsnatou,

asto Jako krupinatou skoápkou potažen, která jenom ásten odstranna jest.

Obrátíme -li se nyní k jednotlivým ástem tla, shledáme, že hlava jest ukryla

v polokruhovém štítu, v nmžto jenom stední a tedy vyvýšený díl zaujímá, který se

ve spisech vdeckých glabella nazývá. asto se pozorují na této ásti píné brázdy,

jaké na Fig. 1. spatujeme. Kolem glabelly prostírá se štít náhlavní, který se u mno-

hých rod na zadním konci ve dva dlouhé ostny prodlužuje a rozlinými tekami

ii ozdobami, jako u druhu Trinucleus ornatus (Fig. 2. z bidlic u Trubína neda-

leko Berouna), nebo na kraji hebenitou adou výbžk vyznaen jest, jako u rodu

Aeidaspis mira (Fig. 3. z vápnitých erných bidlic u Lodnic).

Kraj štítu mívá ostatn silnjší obrubu, bezpochyby k upevnní obústních sval.

Dolejší náhlavní ást štítu jest málokdy zachována, jenom pední díl zrovna nad

listy (Hypostomum) bývá nkdy vidti, kterýžto pedstavuje dv chlopnité ásti, jednu

pudni a jednu zadní, mezi nimiž se snad ústa nalézala (Fig. 1. b. Dalmanites socialis).

('stroje ústní nezachovaly se.

Po obou stranách glabelly nalézají se na náhlavním štítu u vtšího dílu trilobit

složené vypouchlé oi, mající rozlinou podobu. U druhu Dalmanites sociahs (Fig. l.a)

pedstavují polokruhové pásmo, upevnné na zvláštní vypouchliu. Nejpodivnjší upevnní

oí pozoruje se u druhu Aeidaspis mira (Fig. 3.), kdežto sedí na koncích dlouhých ná-

sadek (Fig. 3.0.;

Jakožto nco zvláštního vyskytují se na hlavním štítu švy, které se u žádného

žijícího raka nepozorují, než toliko u pravého hmyzu; švy tyto jsou tedy pro trilobity

významným znakem. Náhlavní slít dlí se jimi na Ii díly, jeden stední a dva poboní.

Trup ili dik trilobit skládá se z jistého potu stejných kroužk. Barrande

vyobrazil na svých tabulích prez trilobita, jejž jsem zde odkreslili dal (Tab. III. Fig. 5.),

") JIŽ loni ohlásili jsine slivosln dílo Barraudeovo : Systéme sllurien da ceutre de la Bohéme.

1. Partie. Recherches paleontologiques. Trilobiles. Pragne 1852.

"') Jmeuo trilobit objevuje se nejdíve ve siiise „Nachriclit von selteueii Versteinerungeu vou

C. F. \\illiens. Slralsundisches Magazín. I. 1768."
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a jedné z.podiií snad mkké. Pozorujeme-li lánkovitý ocas našeho obecného raka

(Tah. III. Ficr. 6.), shledáme, že u obou tvor, u trilobita a raka, ústrojí této ásti tla

jest stejné. Pohyblivý ocas raka skládá se totiž z tvrdých kroužk, pevnou kži spo-

jených, kteráž pod tvrdými kroužky v záhyby založena jest. Po každé stran kroužk

jest upevnn ploutevní štít podoby ploské, a na konci u nkterých druh zvláštními

oslny opaten, jak vidíme u rodu Acidaspis mira (Fig. 3.). Ploutevní štíty trilobit sestavuji

po každé stran di-iku adu, která nahoe k hlav a dole k ocasnímu štítu bezprostedn

pilehá. Zdá se, že ploutve tyto byly vlastn jenom ochranou ploutevních a spolu žh-

berních noh pod nimi uschovaných, a že se samy pohybovati nemohly. Kroužkovaiiíi

osa diku byla ale u mnohých rod velmi pohyblivá. Trilobiti totiž, jimž ústrojí plou-

tevních štít a kroužk v tom nevadilo, mohli se do kotoue zatoiti, tak že mkké
dolejší ásti jejich dokonale ochránny byly, jak to na Fig. 1. c. spatujeme (Dalmani-

tes socialis z Drabova u Berouna). Bezpochyby chránili se tak ped nebezpeenstvím.

Poet kroužk jest sice u dosplého trilobita v tom samém druhu uritý, jinak

ale není ani v rozliném stupni stáí, ani u všelikých rod stejný. Nkdy se pozoruje

20 i více kroužk na díku, uritý zákon není ale v tom ohledu vyskoumán.

Ocasní štít (Pygidium) jest též pokrývkou zadní ásti tla, jako náhlavní štít

pokrývkou hlavy. Obyejn jeví se na nm ješt lánkovitost jak osy tak i ploutví, ale

nikdy tak uritá jako na díku , anyt lánky dohromady srstají. Zadní konec tohoto

štítu ukonuje se nezídka špiatým ostnem (Fig. 1.), nebo jest ozdoben rozlinými

výbžky (Fig. 3.).

Že u trilobit byl rozdíl pohlavní, totiž že byli samci a samice, mže se z ob-

doby se žijícími korejši soudili ; nyní jest ale velmi nesnadno ze skamenlých zbytk

ustanoviti, ktei-í jednotníci jsou samci a kteí samice. Nkteí skoumalelé se domý-

šlejí, že širší a plošší tvary, jmenovit se širším a tupým ocasním štítem, byly samice,

delší tvary samci, nedá se ale v tom ohledu dosaváde nic uritého ustanoviti.

Trilobiti rodili se bez odporu z vajíek, akoliv skamenlé zbytky jejich nejsou

dosaváde známy. Z tch se vyvinuly zpoátku tvory s podvinutým ocasem a malým

potem lánk, kterých zponenáhla pibývalo, až zvíe dosplosti dosáhlo. Tentýž druh

objevuje tedy v rozliném stáí rozlinou podobu, jak Barrande u druhu Sao hirsuta

(z bidlic u Skrej) dmysln dokázal. Mylné považoval Corda rozlin vyvinuté trilobity

za zvláštní druhy.

Též jenom z obdoby dá se soudili, ím se živili. Potrava jejich, záležející bez-

pochyby, jako u píbuzných žijících rod, z mkké rostlinné a živoišné látky, nezacho-

vala se s nimi zároveíi skamenlá. V sousedství jejich nalézáme sice , zvlášt ve vá-

penci, nesíslné množství mušlí , hlavonožc atd., ale málokde stopy moských rostlin,

lim mén stopy mkkých, tvrdými štíty nechránných živoich.

Ostatn žili trilobiti nejvíce spolen, a sice vbec v náramném množství. Bu-

deme míti pozdji píležitost, promluviti o jejich rozšíení v oddílech našeho silurského

útvaru, z nichžto každý, vyjmouc nejzpodnjší oddíl, má své zvláštní tvary.

Barrande popsal ve svém díle 35 rod s 252 druhy, kterýžto poet v žádném

jiném silurském útvaru dosaváde vyskoumán nebyl.
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I v ohledu na ostatní skamenlú živoišstvo našeho útvaru jest tento póCet velmi

znaný, nebof obnáší 21 procent. —
Mimo útvar silursl(ý nalézají se trilobiti ješt v útvaru duvonskéin a v moskýuli

usazeninách útvaru kainenouhelného, pak zmizí ale docela, tak že ty útvary, které se

poítají k prvohorním, jimi velmi urit se naznaují.

Ostatn se vyskytují vsilurském útvaru z tídy korejští jenom tvary zrádu sko-

e pátých (Oslracoda), obsahujíce malé ráky s dvojchlopenní skoápkou, tak že se

zevnit docela k mušlím podobají. Ve vrstvách našich objevuje se asi 30 rozliných

tvar, které se pibližují k rodu Cytherina, jenž i v nynjším moi žije a též v ji-

stých Ietihorních vrstvách se nalézá. Z tchto Cytherin zachovaly se ovšem jenom malé

skoi'ápky, které se ale nedostatkem zámku a svazu od skoápek mušlí podstatn rozeznávají-

Krátkým tímto pehledem budiž naznaen živoišný pomr pamtihodných zbytku,

o jejichž zemzpytném významu v jiném pojednání promluvíme.

Drobnosti.
Plavba na Dunaji s Blehradu srbského do ertice.

(Pokraování)-

II. Oolejí praliy.

Tímto Ifiiliera, kde mnohý ve vlnách Dunaje svj hrob nalezl a nyni tiše odpoívá, neztratila

naše lo nikdy svou rovnováhu, a my se vidli v krajin ponkud pokojnjší a tišší, eka se opt

rozšíila a na levém behu kynula nám tvrz u Svinice, na pravém vítala nás ves Milanovice, po-

ktna dle srbského knžice Milana, s malým ostrovem téhož jména. Dále spatuje se na levo ma-

lebná nedoboenina Trigulec, jejíž jedna vž posud ješt slouží za ardák. Naproti ústí eky Porce,

picházející z lahodného údolí, vidíme heben Ju, kde parolodi dol stedem mezi skalinami, nahoru

však za malé vody okolo srbského behu plouti musí. Nejvtší hloubka je zde 78', nejmenší pouze 2'

ua rakouském, a 18' až i 3' na srbském hehn. Veliká voda pohltí tento heben, ano i úskalí Kal-

DÍk pak sotvy kdy spatit. Nyní objevuje se nám jeden z nejkrásnjších obraz, veliká brána utvo-

ená v levo stnou Kazan •) a v právo 2089' vysokým Štrbcem, kteréžto ob skály tento mocný ve-

letok u Veteránské jeskyn na 87', dle nkterých až na 84° sužují. Teprv až pod Plešivcemi opt

>e Dunaj rozšiuje, kterýžto široký kotel má opt zelené behy v prelí a v nedalekém pozadí

obrovskou bránu, nad níž vysoký Strbac svým vrcholem až do bulharského Vidina zírá, což vše

poskytnje obraz pekrásn seadný. Odtud vplouti jsme do kanálu nazvaného „Vrako," kde vír

na víru tvoi plavbu malým lodím nebezpenou. Mezi Kazauem a Štrbcem, kde pro huící píboje

a divoké vlnobití lovk svého vlastního hlasu neslyší, nalézá se dotené skalisko Kalník, jehož he-

1)00 nyní za )nalé vody z eišt znamenit vynikal. Ob jeho strany tvoi postranice malé jesky-

n nazvané „Djoura Turkoli" (díra turecká), u niž Srbové vyzy chytávají, an nad hlavami jejich

pyšn poletují orlové, a sokolové zcela domácn se tu hnízdí. Strom neuí vidt nikde ua tchto

skaliskách, než všudy jeu pouhou kleíi. Bleskem jsme proplouli Vrako, a jakkoli vlny o naši lo
silné házely peeje, pedce jsme bezstarostn doplavili se dále, neb nás více nestrašily ani Izlaz ani

Ju. Dunaj je v kanálu 36" hluboký, na nkterých místech i 50°, kapitán lodi mi ekl, že v pr-

mru mže se jist 30" poítat. Tato úžlabina trvá skoro ti hodiny, a zajisté není Dunaj na

celém svém bhu asi HOD mil nikde hlubší, nežli práv tuto. Na skalách je vidt zde onde temué

štrbiny, z nichž jedna „Tanikova" nazvaná tak bývá u vnit chladná, že v ní lovku dlouho vy-

držeti nelze.

Levý beh je tu schdný, cesta je ve skále vysekána a slov „Klisnr put" (úzká cesia).

*) Kazan je slovo tatarské, znaniciiajici kolli
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kdežto na pravém zíti pozstatky Trajanské dráhy (Trajanskl pnt). Klísur put dal udlat hrab

Szechenyi, Trajanskl put, jak se vypravuje, císa Trajan.

Za tvrt hodiny pod Vrakonm rozšiuje se opt eka. Tam nachází se Veteránská jeskyn,

jíž stái, nazj^vajtce ji „Biskabora," za pevnost užívali. Jesti ona tak prostranná, že v ní 700 — 800

muž mista má, a nynjší jméno dáno jí po generálu Veteráni, který se v ní staten proti Turkm
bránil. Nyní je zde pouze stráž ponkud sesílená, a více ardák vedle sebe. \a levém behu leží

v malém chobotu vsi Dubová a Ogradiua, naproti nim na pravém jest Trajanská tabule, pod níž srbští

rybái rozdlávají své ohu. Nebyl bych ji ani vidl, kdyby mne na ni ladjárové nebyli upozornili. Za

iiialuu hodinku dorazili jsme ku pedhoi Alionskému, u jehož paty byly uherské íšské klenoty

ukryty. Dunaj se tu šií a v levo leží rakouská Ršava, za ni pak u prosted eky na ostrov tu-

recká pevnost Adakalesi ili Nová Ršava, za niž se Dunaj obracnje na jihovýchod.

Naproti Nové Ršav iní hodinu pod Starou Ršavou u Vodickho mlýna putok Bachna meze

íše Rakouské proti knižetstvi Valašskému, jak nám jehlanec s rakouským orlem zvstuje. Zde se

poínají dolejší prahy (dolnij Djerdap) s tak nazvanou železnou branou, jenž slov Turkm „Demir-

kapu." Ona leží už mimo Rakousko, dv hodiny pode Ršavou. Hned 800 "pod Novou Bšavou poíná

první zádur, za nim 290° dále druhý; „Uornja a Dolnja Belega," kteréž oba eku až na 100'

siižuji. Za malé vody vynikají tu nad hladinu ti nevysoká souskalí, mezi nimiž nalézá se mnoho

osírých zádor a zubu, tak že plavba tu vždy jest nebezpená. — Jak vypravují Srbové, pebhl

tudy jistý hajduk srbský na outku ped Turky, skákaje s jednoho na druhý, na valašskou pdu.

Mezi tmito zádory je veliká zátoioa a u prosted hradlo nazvané „Razbojuík" (loupežník), dále

uco zádor „Razkival" a pak „Pietra Kaladjera" (skála mnišská), naproti níž nás u ostrova Balmi

vitá srbská víska jménem Sip

Dolft jsme pluli stedem, pak tsn v právo okolo Kazbojuíka lízkýra kanálem. Mezi tmito

skalami hloubka proudu znamenit se stídá. Veškerá délka železné brány obnáší 1200 sáh a vody zde

bývá za asu inlkosti 10' 3", v ase však rozvodnéného Dunaje zmenšuje se spád a rovn i rychlost.

Z tchto pomr vyplývá, že je Železná brána plavb mnohem nebezpenjší, nežli hoejší

Djerdap, zvlášt pro svou rychlost a prudký i vysoký spád. Dol jsme plouli ze Ršavy parolodi

„Ludvlg" až k prahm za 20 minnt, pes prahy vlak za 2—3 minuty onch 1200 sáh délky, naež

jsme nahoru za malé vody v sekund sotva 13' urazili, neboC parostroji o síle 80 koní nebylo lze

plouli proti vod, i museli se ješt voli zapáhnouli. Nejlépe však se nám to okáže, pozorujem-li

plavbu s behu valašskélio nebo srbského. Urazi-ii parník za sekundu 1 2', zdá se nám, že '/, hodiny

neustále na jednom míst stoji. My museli nahoru od Skela Kládová až do Ršavy 2
'/i

hodiny plou-

ti, a plavba pohodlným eištm nad prahy trvala 50 minul.

Spád celého bhu Dunaje od ústí Sávy u Zemnn až do valašského Oernee je velezajímavý.

V Zenvn leží eišt Dunaje 203' 1" 7'" nad moskou hladinou, ústí Moravy srbské 190' 10" 8'",

Golubec 183' 10" 7'", Drenkova 173' 6" 6"', Svinica 131', Stará Ršava 123', poátek prah Že-

lezné brány 118' a konec prah n Skela Kládová aneb n (Sernce pouze 105'. Obsahuje tedy ceiý

spád od ústi Sávy až do Oernee 198' 1'' 7''': ode hranic však u Pasová až do Staré Ršavy, celým

svým bhem v Rakouském mocnáství, asi 733' ili 122°. Co se však týe beh, dlužno podotknou-

ti, že se od Drenkovy až do Nové Ršavy všecky nábežn výšky, tvoíce eišt Dunaje mnohdy

dosti úzké, z 11 mených vrchol po obou stranách na levém behu na stední výšku 800' a na

pravém na výšku 1500' srovnati daji, totiž*):

1.) Na levém behu mezi Golubcem a Veteránskou jeskyní: 798', 394', 1086', 780', 1266',

582', 654'. (Jest to Vídeská mira a výška poítána od hladiny Dunaje).

2} Xa levém behu mezi Veteránskou jeskyní a Novou Ršavou: 71, 1212', 750', 540'.

3.) Na pravém behu: 1152', 1884', 1386', 2184', 1926, 852', 1728', 1608', 1170', 1026', 882'.

(Dokonení.)

•) Jali ujávú ve své esle Dr. Gricsbacli

.
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Umlé rozmnoziovdni strom.

Od Frant. Špatného.

Dokavad lovk se svou rodiiion v prvotnim stavu žil u prosted pírody, byly pokrm i ostatní

poteby jeho velmi jednoduché, on požív.il toho, co mu rostlinstvo a živoisstvo k pokrmu poskyto-

valo. Lov zve (myslivost) a rybáství bylo jeho hlavním zamstnáním. Když již nebylo s dostatek

uvoce, zve a ryb, zaal chytati plachá zvíata, krotil a ošetoval je a požíval jejich mléka.

Vzniklo chování dobytka, a poal život pastýský, vyšší a duchovnjší, (-'lovk sveepý tímto živo-

bytím krotil se sám, zstal u svého stáda, a jednotlivé rodiny se spolovaly. Se stádem svým zdržel

se tak dloulio na jednom míst, dokud se tam nacházel dostatek pastvy, odebral se ale na jiná

místa, když byla vypasena. Bylt to toulavý, koující život, lovk poznal ta v pírod všelijaké

užitené rostliny pro svou vlastní potebu i pro domácí zvíata, i zaal je pstovati, zašíval jejich

semena do píhodn zem, a dával jí úpravu, aby mohla v ni klíiti a vyrS.stati v rostliny. V potu

(vae své vzdlával role, rolnictví vznikalo, on ml stálejší bydlo a majetnost, spolenost se šíila

v obce a národy. Nedaleko svého sídla vysazoval lovk ovocné stromy a pstoval je pro svou po-

tebu, tak povstávaly stromové sady, sadaství vznikalo. Aby ovocným sadm domácí zvíata škodili

nemohla, zahrazoval je sada plotem a nazýval takové sady zahradami, držitele zahrad zahradníkem

a umní jeho zahradnictvím.

Plaíiky ovocné, které z lesa neb kroviu vysadil do lepší pdy sadu svého, pstováním a pí-

hodnjším úinkováním slunce a povtí na lepším stanovišti nesly pknjší ovoce uež v šírém lese

neb koví. Nové odrdy ovocných strom zponenáhla povstávaly. Za píinou výmny své polní

a zahradní úrody za jiné vci, neb pozdji za píinou jich prodeje za peníze, byl zahradník nucen

cesty vykonávali do jiných vzdálenjších obcí neb zemí, a pi té píležitosti poznal v jiných kraji-

nách mnohé výborné druhy ovocného stromoví, které si opatil a do své zahrady vysadil. V ješt

vtší míe se na tento spsob jeho zahrada ušlechtilejším ovocem vyznamenávala , když plavba ua

ekách a na moi poala, a když válenou mocí vtrhnul do cizí zem k vydobytí koisti, neb aby

potrestal nepítele svého, asto se pihodilo, že cizozemský stromek na svém novém stanovišti špat-

njší ovoce nesl, než v té zemi odkud pinesen byl. Špatnjší pda a zmna podnebí na tak úin-

kovala, že se jeho ovoce zvrhlo. Tak povstal nejvtší poet ovocních odrd.

Stromy, které ušlechtilé ovoce nesly, snažil se lovk rozmnožovati zašíváním jejich semcu do

úrodné zem. Z toho semena vyrostlé stromy nenesly ale tak pkné a chutné ovoce, jako bylo to,

z kterého rzal semena k setí. Tak se opt nové odrdy vyvinuly.

Od pírody se lovk nauil lepšímu spsobu rozmnožování dobrého ovoce. V lese spatil

a nkterých vedle sebe stojících stromu srostlé vtv
,

jak to píležíci obr. 1. ukazuje Když

vitr foukal, tely se vtve o kru kmen, a tam

kde se kižovaly, míza vyrážela, zhoustla, a pi uti-

šení vtru lehce chytly vtve a po ase srostly do-

hromady. To jej snad pivedlo na myšlénku, že

vtviku stromu špatné ovoce nesoucího spojil s vt-

vikou blízko nho se nacházejícího stromu , který

ml ušlechtilejší ovoce. Aby vtviky k sob lépe

pilehaly, ziznul je trochu na té stran , kde je

k sob piložil , a pevn je slámou neb lýím do-

hromady svázal (obr. 2).

Jeho radost musela býti veliká, když vtviky

v krátkém ase srostly. Pak pirostlou vtviku

trSlechtilejšiho stromku peíznul, a aby stromeek

špatnjší ovoce nesoucí koruuku dostal , uíznul

vršek a ostatní vtviky, a pirostlou vtviku vzhru zdvihnul ) aby pak rovné rosila, opatil stro-

(Obr. I.)
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lObr. 2 )

-=^

(Obr. 3.)

mcek kolíkem, ka kterému ji pivázal. Když sfroinck

vyrostl, nesla pirostlí vtvika to samé ovoce jako

stromek, z kterého pocházela.

Pozdji snad ostrovtipný zahradník tento jpúsob

šlechtní ovocných strom zdokonalil. Piíznul ua

jae, dokavad stromky nepuely, tenonnký kmínek plá-

nte šikmo zdSU nahoru asi ua palec délky : a tak

též zíznnl vtviku stromu ušlechtilé ovoce nesoucího,

která mla stejnou tlouitku s kmínkem plánte. Oba
šikmé ezy položil na sebe, tak aby kra na kru
a devo na devo pilehalo a žádné dutiny nebyly.

Levou rukou ezy pevn držel dohromady, aby se

vysmeknouti nemohly, a pravou rukou je pevn obvázal slámou neb lýím. Možuá že také ezy
hlínou zamazal, aby tuze nevyschly. Za krátký as ezy srostly, a když stromek vyrostl, nesl to

samé ovoce jako strom (otec), z kterého pirostlá vtvika pocházela.

Tento spsob šlechtní strom nazval družení (spojováni, kopulování, obr. 3). Po-
nvadž se mu ale družení silných strom dobe nedailo, protož silnjší peií pláky vodo-

rovn pllznul a nožem sted stržn (jádra) trochu rozštípnul. Do rozštpu zastril leto-

rostku, na tlustším konci klinovit piíznntou, kterou nazval roub, tak že na stran
rozštpu (rozkolu) kra a devo roubu pilehalo na kru a devo plánte. Pak rozštp
hliuou zamazal anebo mechem a slámou pikryl nebo lýím zavázal. Tento spsob šlech-

tni nazval štpováním neb roubováním do rozštpu neb do rozkolu, a ten zahradník,

který tu práci vykonával, jmenoval se štpa. Roubovaný strom nazval štpným, štpova-
ným, roubovaným stromem neb krátce štpem

,
jelio ovoce štpným, a zahradu, kde se

štpy nacházely, štpnicí (obr. 4). Po ase štpai jiným držitelm planých zahrad za

odmeuu pláky štpovali anebo štípky prodávali, i nazvali tu obživu štpaením neb št-
parstvím. Stepování pod kru snad v pozdjší dob vynalezeno jest. asto se štpai pi-
hodilo, ze se roub pi družení neb štpování plánk nechytil. Než zase nový prnt z pa-
hejlu plánky vyrostl, aby se na dotený spsob mohl šlechtiti, uplynulo nkolik let. Aby
tedy stepar na zacelení rány a zmlazení kmínku tak dlouho ekati nemusel, vynalezl lepši spsob
šlechtni pláiíat. Na jae když melo plán mízu, vyloupnul z vtviky štpného stromu (Obr. 4.)

jedno oko i s krou, rozíznul dle jeho délky kru pláiíky, a podvlikl pod ni oko,
•by pak kura plánte dohe na oko pilehla, ztuha zavázal ez slámou neb lýím.

Když z oka chyceného štpný proutek vyrostl , uíznul šlepar planý vršek a ostatní

vtviky.

Tento spsob šlechtni stromk pojmenoval štpa okováním (obr. 5). Ze štp-

ného chyceného oka mu vyrostl svršek, který takové ovoce nesl jako štp, z kterého

bylo oko vyloupnutu. Okování vykonával štpa bu na jae pi první mize anebo

v let pi druhé, a ponvadž oko pi jarním okování téhož roku vyhánlo, v kterém

podvleeno bylo, protož nazýval to okování s bdícím (puícím, ženoucím) okem. Letní

okováni jmenoval okováni se spícím okem
,
ponvadž pes zimu odpoívalo jakoby

spalo, a teprv na jae vyhnalo.

Tento spsob šlechtní si štpa velmi oblíbil
,

ponvadž , když se mu štpné

oko na pláni nechytilo, rána se brzo zacelila a on zase v krátkém ase okováni

opakovati mohl. V pozdjší snad dob piíznul štpný roub na tlustším konci šikmo jako pi

druženi, a udlal ua jae, když mlo plán mízu, ez na ten spsob jako pi okováni; na obou

stranách ezu kru odhrnul a do ezu roub zasadil, tak že z nho jako vtvika nl. Pak obvá-

zal ez lýím neb slámou, a když roub pirostl, sejmul obvazek a pivázal vtriliu, aby ji
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ritr nestrhl. Plitlho roka všecbnjr

ostatní vtrlky odíznul , abj mla

štpná vtrika hojnost potravy. Tentu

spnsob šlechtní plánk nazval štpa

vtvení.

Do plotu u zahrady náhodou

snad štpa zarazil na jae erstvý vr-

bový kúl, neb zastrkal vrbové erstvé

vtviky tlustším koncem do zem osetého

záhonu, aby drbež semeno vyhrabati

nemohla. Za nkolik dui nalezl, že dolený kl a vrbové vtvi puelo a v zemi se ujmulo. Tím po-

uen klestil štpa vtvi strom a ke a zarážel neb strkal Je do zem a tak je rozmnožoval.

Vtviky do zem pohížené nazval híience neb raateníky. Mnohý druh strom, n. p. vrba, topol,

trnovník (akát) atd., a mnohý druh ke, n. p. meruzally (rybíz), srstky (angrešt), vino atd. se na

dotený spsob dobe rozmnožovaly. Též i pi rozmnožování kvtin hlženci dobe se daUi.

Otká, kterou dle povsti Pemysl orá, praotec jasného rodu Pemyslovc, do zem odružil,

jak o tom Dalemil ve své kronice vypravuje, na ten samý spsob, snad pozdji, vypustila „pt pra-

neoÓT, z nich prokvite pt oechóv." V mnohých však stroma nedail se tento spsob rozmnožo-

váni. Za tou piiuou vykopal štpa na jae blízku u štpného ovocného stromku dlek, sehnul

vtviku, zahákoval ji, aby se vymrštiti nemohla, položil ji do dlku a vykopanou zemí ji pikryl,

tak aby její konec ze zem nl. Taková vtvika, kterou rozvod neb potápnec nazval, pustila

v zemi koínky a ujmula se. Pak ji pe- (Obr. 6.)

iznnl, a na ten ipsub vyrušila mu samo-

statná sazenlka. Kozmuožováuí vinných ke
dje se až posud prostedkem rozvod (obr. 6).

Nkolik století snad uplynulo, než vynalezl

lovk dotené spsoby šlechtní strom a jich

rozmnožování. Nemže »e také za pravé ji- ^iitijliilJ

atili, zdali jej naped podotknuté náhledy

a píiny k tomu vedly, neb zdali v tum sa-

mém poádku ku pedu kráel. Zatím pochod v šlechtni ovocných strom a jich rozmnožováni dle

doteného spsobu a poádku jest pirozený, a snad se neodchyluje daleko od pravdy, proež ne-

aatýcháme se toto ivé zdáni o té vci uveejniti.

(Pokraováni.)

Píspévek ku pirodiiímu kalendái Praiského okoli.

B f e i e n.

„V beznu vítr ostrý z bízy fouká" praví starobylé písloví : že pravdivé jest, dosvduje

teplomr, udávaje nám na týž msíc v prmru jen + 2", 93 R. Než život tém každé zjevno-

iBoabné rostliny má tvera dob, v nichžto jí nelze obejíti se bez zvýšené teploty uvnit. K takovým

dvbam piítáme patrné úkazy vyvinování se zárodk, listí, kvtu a dozrání plodu. A však od 21.

února teplo prmrn vyniká nad — O" B. V nkterých rostlinách se tedy v beznu tolik tepla

zásobí, že jejich život jest probuzen. Již se objevuji Jednotlivé zvstovatelky dokonaného zimního

•pánku. Mezi prvními vítáme vbec na poátku bezna v našem okoli lísku obecnou s nacho-

vými nlkaml nžn pibalenými, kterých, když se nkdy mimoádn v lednu objeví, mráz nešetrné

(e dotkne a je upálí.

O nkolik dní pozdji nastupuje kvtena uarcisovitých a kosatcovitých svou vládu.

Okolo 6. bezna vyzváni bližici se Vesnu jen ídce v našem okolí kvetoucí bílý zvonek s n i-
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ženky lepé {Galaiithus nlvalis) a blednnky jaruí (Leiícojuin venii\m). kteréž pak ob asto

sníh až pes korunky zav/vá.

Opomíjim zde cizokrajuých kvtin, které v ten as (15. bezna) v našich zaliradách se stá-

vají ozdobou záhon, jako: šafrán jarní (Crocus vernus) , k ocúnu podobný kobzolec (Trl-

chonenia bulbocodium), pak jasn modrá cibule sibiská (Scylla sibirica), kdežto mezi tím za

našimi okny hojnost pestrých hyacinth a tulipán, bílé a kadeavé narcisky, pak vzácná Amaryllis

Tormosissima šetrnou rukon pstovány se skvjí.

Na tyto ídké, však tím více vítané dary Vesny následuji ke zeleným listím se ozdobující

:

zimolez kozí list a zimolez tatarský (Lonicera caprifolium et tartarica, 23. liuora

a 22. bezna), bez erný a hroznatý (Sambncus nigra et racemosa, 23. a 27. bezna), pak

srstka obecná a ervená (Ribes grossularia et rubrum, 23. a 30. bezna). Podivu hoduo

jest, že práv v tu ješt dosti mrazivou dobu nkteré rostliny, podobn jako líska obecná, asnji

kvt a pozdji listy vyvinují, zvlášt bezovité stromy: olše lepká a lípa líska (Alnus gluti-

nosa et incana, 22. bezna), pak vrbóvité ; topol osyka (27. beznem), vrba erveníce
a ohebná, posvátná vrba jíva 128. bezna^ <• nkdy (mezi 17— 26. beznem) žlutokvtý dín
obecný (Cornos mascnla). Na vyšší, osluane mezi modrá se již útlý kvt trojího rozrazila (Ve-

rouiea), pod kovím i v lesíku u sv. Prokopa a v Šárce podliška trojušetná (Hepatica tri-

loba), pedchdkyn voiavé fialky, a na skalách vápenných seslerka modravá; všude na lu-

zích a v zahradách blá se skromná sedmikrása: na stráních neúrodných objevuje se na vý-

sluní v tráv, jako rosikou blavou postíknuté, hladovnka jarní (Draba vrna, 28. bezna),

kokoška pospolitá (Capsella bursa pastoris), a nkdy u veliké hojnosti plevel okolinatý
(Holosteum unibellatum). Holé behy potoka Botického obrubuje žlutý kvt dvtsilu (Tusilago

farfara), a v Kri blíže luk na mokin honosí se podbél (Tussilago petasites) bled ržovým hroz-

uovitým kvtem, naež obé rostliny pozdji celou pdu svým okrouhlo-širokym
,

povrchu zeleným

a zezpod bílým listím hust pokrývají, ku podivu mnohým, kteí ješt nikdy jejich asného kvtu si

nepovšimli. Zde onde na polích a nevzdlaných záhonech ervená se hluchavka krvavá

a pumpava bolehlavovitá i apíusek (Erodium cicutarium), a nedaleko od nich žloutne ki-
vatec rolni (Gagea arvensis) ; z pryskynik vykvtá na písité ornici myšenka nejmenší

(Myosnrns minimus) a pak pryskynlk srpovltý (Ceratocephalus falcatus), v okolí Pražském jen ídce

na polních mezích zde onde se objevující Ud rostlin bude se nám nyní obrátiti k hmyzu.

Hmyzu podobn jako rostlinám nelze vbec k životu opt probuzenu býti bez tepla. Za tou

píinou vidí se nám každé hojnjší objevování se hmyzu v našem okolí od poátku prosince až ku

konci února jen k mimoádným úkazm pináležeti. V našich ped mrazem ochránných bytech ob-

jevuje se nám ovšem i za poasí zimního rod brouk rušníkovitých (Ptintis fur et latro), kteí hry-

zením devu a sbírkám botanickým, podobn rod kožíjed (Dermestidae), kteí sbírkám živoišným,

masné potrav a kožešin velmi škodívají. Takových však, kteréž , jako Desoria glacialis a Po-

dura nivalis z eledi skokulík v Alpách, pak Trichocera a Boreus hiemalis i Cautharis fusca (Ba-

der) v našich krajinách pes zimu a na snhu vytrvají, jen poídku u nás poítáme. Ba i v beznu

objevují se z hmyzu jen nkteré druhy, a to v té míe, v které píroda .sluneními paprsky okívá

a pokud v rostlinstvu alespo ástený pokrok se stal, ponvadž probuzeným živoichm nelze se

obejíti bez potravy.

První navracují se k živobytí dvojkidlí, naše dotíravé svtoobanky : moucha do-

mácí a masaka, které z poátku pitom a ospale, záhy však slunením paprskem zotaveny

dosti drze sob poínají k omrzení lidí. Z polokidlých pokrývají celá hejna ervenavých
stinek lípovných (Lygaeus apterus) stromy a stny, naež mravenec ervený svj ilý bh

nastupuje, setkávaje se s prvními výlety vel, spánku zimnímu nepodvrženjch. Ze z lomen o-

kí d I ý ch zapoiná adu v našem okolí ele brouk hmyzo-i masožravých, jimžto píroda blíže
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jejich útulk zimních polravu pipravila. V prvuim voji vidti jest tém nejetnjší a nejodvážli-

vJM dravce — ele k r á tito l( í d lý ch ili drábík, dle štíhlého tla ke škvorm po-

dobných. Ukrývajíce .se v mrv, pod kamením, ve vlhké ke, uvnit hub i v mrtvolách žlvois-

ných, živí se tém všickui lupem. Pepadajíce mnohem vtší hmyz, a tím .škodlivému jeho roz-

množeni pítrž iníce , mohou býti piteni k užiteným živoichm. ObjevujK se nejhojnji

dvakráte za rok. Prvni doba sáhá vbec od bezna až ku konci ervence , druhá od srpna

až k listopadu. Nejasnji (9. inora) bývá u nás spaten Philonutus aeneus, uco pozdji

{2Í. února) nejvšednjší drábíci Staphylinus caesareus a murlnns, kteí ani svých ne-

šetí, jak mile s uimi zaveni bývají: Ucypus slmllis (33. února), úhlavní nepítel stovek i

žížal, jehož boj s nimi jest podivu hoden: v písku vlhkém blíže potok a pod koeny stromovými

nalézá se (27. února) z rodu rychlan Paederus litoralis a stilicus, a velmi obecný útlý

brouek šedoerný, úženec (Sihenus, 10 bezna), ervenými nohami vyznaený; asto s mravenci

v sousedství žije pod kameny Myrmedouia cauiculata (28. února); zrodu rychlouík ukrývá

se v mechu a v honbách Tachyporus hypnuram (26. linora).

V ten as vystupují v našem okolí nkteré eledi býložravc : ele ku laty ch brouk
a nosatc, od kterých pak pejdeme k eledi sluneek.

Ke kulatým a vsak nejmenším broukm, od listí se živícím, pináležejí drepici ili blechy

zemní. Na mladistvém osení, na zelenin, na epce, a vbec na bylinách eichovitých lípln listy

ožírají. Zastoupeni jsouce etnými druhy, z nichž Haltica lepidii nejasnjší a nejvšednjší

jest, objevují se po celý rok od února až do listopadu, rozplcmeiiujíce se nejhojnji v kvtnu

a v srpnu. Spolené s nimi, ale mén škodliv, psobí v íši rostlinné rod štít nicek (Cassida),

kteréž dle tvaru svého k želvám se podobajíce, trusem strávené potravy se zahalují, a jako ele

mandelinek (Chrysomelidae) na listech žijící, velmi zvolna se pohybují, z nichž nejobecnjší jest

hrysomela sanguinolenta, erná skrvorudým okrajem, ele sluneek zvstuje, podobn

jako snženka lepá, mládeži vnady a rozkoše blížícího se jara. Sluneka ili bedruky boží (vaches

a Dieu) živí se mšicemi a j.son tím rostlinám užitené. Objevuje se jich v msíci beznu u nás ze

tvera rod: Scymnus froutaiis (19. února), foccinella conu;lobata (23. února), Micraspis I2punctata

(2. bezna), pak Exochomus 4pustulatus (7. bezna). Nad všechny podotknuté eledi vyniká etností

druhu, zvlášt ale svým škodlivým psobením na polích, v zahradách a v lesích ele nosatcovi-

tých brouk, kterých lze nám poznati dle hlavy v nosec i sesák prodloužené. Skodívají zvlášt

provrtáním a ohryzením útlých ástek na bylinách. Nejasnji objevuje se v našem okolí rod Cio-

Dus ili komatuie (9. února), kterýžto pozdji vlnu a kži z rostlin ohryzuje. Tém nejet-

njší ze všech jest rod Sitones (23. února), zvlášt Sitones lineatus a medicaginis, kteí vbec

mladému jeteli škodí, pehryzujíce pozdji útlé stopky a listy hrachu a bobu. Jiných druh též e-

Udi : Omias (19. února), Doritomus (26. února) a Kleonus (10. bezna) zde opomíjíme.

Hmyzo- ili masožravých brouk objevuje se v našem okolí ele stevíc (Carabida).

Stevíci, dravjší ješt nad drábíky, zastupují místo vlk mezi brouky. S kterýmkoliv hmyzem se

potkají, bu co bu, housenka, knkla, brouk, ba i hlemcjž a mladé žáby, všecko se jim dostane

lupem; z ehož vysvitá, že by zasluhovali více ušeleui. Nejhojnjší jich objevování se bývá pozoro-

váno prvníkrále v msících dubnu a kvtnu, podruhé v srpnu a v záí. Za jarního poasí prohání

se nejdíve (24 února) u nás v písku na liezich potok a blíže Vltavy z rodu úžsuek Bern bi-

dlm celere, stejné velikosti se zemni blechou, pak (27. února) z rodu mokromil Notio-

philus aqualicus a paluslris, a z rodu širokohlavc Eiaphrus uliijinosus (9. bezna). Podobn
na vlhkých místech a pod kamením bylujíce objevují se nejhojnji na polích a všude pi cestách

z rodu tcmín llarpalus distinguendus (21. února), a z ožírání koínk a pozdji obilných klas
podezelý rod Amara (Amara cousulari.s ct familiaris, 27. února).

Ponechávajíce obecných rod Calnthus i Ferouia (3. bezna) a Poecilus (10. bezna) pozdj-
šímu poasí, setkáváme se (27. února) s vbec praslulýuii illostelci (Brachiuus crepitans i'(

L'\ploí)c;Ms), s nimiž spolen pod kaineníru bytuje Auchoraenus prasinus. X kry stromové
líní nii.ie;:il\ rod b ha v c (Itromius, 21. února), a pestrobarevných spch ave (Lebia, 10. bezna^.
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Však nad jiué ilý a velmi oliecuý ua rolích, v zahradách, a všade pi stezkách z rodu slevlcfi
jest stevlík zrnitý (Carabus granniatus, 7. bezna), plž, housenek a poiidrav lovec neustalý.

Souasn s podotknutou eledí vysílá píroda, istoty milovuá, takové rody, jimžto úlohou
jest, aby nejen po ukonené zim cídlly, nébrž i po celý rok odklízely všecko, co oku cuduéma
bývá ua urážka. Ped jinými spatuje se ele ch r o b á ko vi tý ch, z nichž se kal o val (Apho-
dius inquinatns et melastouicns , 20. února) v mrvé, chrobák modrý (27. února) v koských
orttruscích, a nosorožec v zahradnických paištích a v tísle nalézá; pozdji ele komolcíi
(Histeridae), v zahradní prsti a kravském hnoji trvající, živi se jako ele mrš niku (Silphidae)
trávením hnijících látek živoišných a housenek.

Na pastvištích a mezích oljjevuje se za prvního jara (26. února) v prsti mrazem sypké vždy
poprášený a k smutníku podobný brouk z rodu prachosíi (Opatrum sabuiinum), který nikoliv žl-

voišnon látkou se neživí, nébrž pi tráv puící klí ožírá.

Ve vod i vzduchu, všade se poíná život nové probuzený pohybovati. Na rybnících,

T kalužinácta i v potocích prohání se voln ele potápníkovitých brouku, živicích se

vodními zvíátky.

I motýlové podávají nkdy, za píznivého povtí, k jarním prvotinám hmyzu již v beznu
svj píspvek. Z podadí motýl denních polétávají žlutý motýl citrónový ili uhlák (Colias

rhamni, 3. bezna) a motýl bílý (Vanessa C. album, 3. bezna), o nco pozdji motýl jil-
mový (Vanessa polychlorus, 8. bezna), vy vinul-li se ponkud kvt takových rostlinek , ze kterých
dotení motýlové ssaji šfávu k své výživ.

Než všecky tyto a jiué výjevy, a dosti etné, nejsou s to, aby v tvánosti okolí našeho tak

píznivou spúsobily promnu, aby dodávala beznu puvabnosti. Rostliny, jsouce ješt ídké a oku
nepatrné, pak stromy a kee, zde onde zeleným lisli.ii aneb kvtem vší barvitosti prostým jen

tence se pokrývající, nemohou prázdnota v pírod vyplnili, aniž odstranili z obrazu všecken stín

jakési pustoty zimou zstavené. V tídách vyšších pírodního života, jmenovité v ptactvu, hnulo se

ovšem sthování jednotlivých rodfi, od jihu k nám i od nás k severu táhnoucích, snad i ledíiák,
severní tento kolibri, u nás na behu nkterého Vltavského ostrova, a kos obecný v blízkém

lesíku hnízdo pro svou budoucí rodinu již vybudovali. Nicmén ješl všude v pírod pevaha jeduo-
tvárnost, jsouc udržována náhlým pevratem v povtrnosti, který dosti asto vegetaci i hmyz opt
v bílé zimní roncho, a na krátkou dobu, zahaluje. Prokop Dcorský.

Zpráva o schmce prodnivkého odboru eského Musea dne 14. února.

Pan Dr. Stank ukazoval i vykládal voskové preparáty o budov lidského vlasu, nové panem
Prem. Zieglerem pro fysiologický universitní ústav zhotovené. Pedbžn vyložil píslušnými výkresy

budovu kže po jejích vrstvách, totiž pokožky , vrstvy Malpigovy, škáry a plsti tun i položeni

v nich koene vlasn ; pak popisoval i kreslil jeho vznikáni, tvoení a zrst pvodní ; konen uka-

zoval na nmle zhotoveném 300krát zvtšeném vzoru voskovém jednotlivé, jen drobnohledem rozezna-

telné ástky, totiž zárodek opatený nervy a krevuicemi , novou vlasovinou, zrnitou látkou koene
obklíený, pak pošvu vnitní a zevnitní, a prut vlasu s deném jeho i korou. pak dv žláz tuko-

vých, do prchodu vlasového mastnotu vycezujících. 'líný, podobn zvtšený preparát pedstavoval

kousek kže tvání s míšky lojovými a vlásky v nich se nalézajícími , též zmínil se Dr. Stank
o cizopásnících (Simonea, Demode.\ folliculoram), nezídka tam pebývajících.

Pan prof. Dr. Prkyn vyložil pomocí modelu Dr. Hueta, jenž pedstavuje koule oní v tech

kruzích mosazných podle vzoru oka živého pohyblivých, hlavní výjevy a spsoby pohybu oka lidského.

Jako úvodem šíil se po všelikých tvarech nástroj zení nepohyblivých i pohyblivých, jako se nacházejí

u hvézdnatc, mkkejšú, láukovltých, a konen u patenatc. Déle se pozastavil u výkladu oka

hlemejžd a hmyzu. Konen vysvtlil prostedkem vlastního modelu, koule v tech osách toitelné,

geometrickou theorii pohyb jejích, a jak píroda jí použila k vytvoeni ústrojí oka lidského.

Potom pedložil pítomným pan Jan Krejí, kustos musejní, znamenitý, 2', lib. tžký
kaval jantaru, o nmž ve pedešlé schzce zpráva podána byla.

Konen si vyprosil pan pedseda prof, Dr. Purkyn od oud odboru plnomocenství k vy-

jednávání s pomocí ješt jednoho z oudu s pedsedaielstvem pírodovdeckého spolku „Lotos" o vstou-

pení jeho do musejního odboru píruduického, od kteréhož spojení blahodárné zvýšeni a rozšíení innosti

jeho nadíti se možná.

Obsah.
Chemické lislij. Sepsal Uackenberger. — O koceck. Sepsal Vojtch Šafaík. — O trilobitech. Od

Jana Krejího. — llrubuusU : Plaxiha iia Dunaji 5 Blehradu srbského do ^ Cernce. Od

Jana Vaclika. Pokraování. — Umété roiinnoíocáHÍ strom. Od Franiiška Špatného- —
PHsfiveh ku piirodnimu kalendái Praíského oholí. Od Prokopa Dvorského. — Zpráva

o schice pirodnického odboru eského Musea dne i 4 . února k. r. — K tomu Tab. 3.

Tiskem Bedicha Rohlíka v Praze 1854.
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Vycbázi msín pu dvou arších. Cena pro údy Matice olmášl ron 1 zl. 30 kr. st., pro od-

bratele ostatul ron 3 zl. st. Pedplaceni pijímá se v kancelái p. J. V. D. Jos. Prye, v Jin-

dišské nlici . 900 — II., pak n domovníka v musejním dom, kdežto se ísla vydávají. Zasílá se

také poštou. Poštovné obnáší ron 36 kr. st.

Elektrinost tením zbuzená.

Vzájemné pitahování náleží k nejzajímavjším výjevm v pírod ; kam se ohlíd-

neme , setkáváme se s tímto výjevem. Akoliv jest výjev vždy tentýž, pedce má

rozliCný pvod , an závisí od rozliných okolností a vychází od všelijakých hmot. P-
vod tento, jehož píina nám neznáma jest, nazýváme silou, ímž se ovšem píina ne-

vysvtluje, nýbrž jenom neurité vci jméno dává. —
Tak se pohybuje každá hmota k naší zemi, což jest výjev pitažlivosti její ili

lize; všeliké hmoty lnou k stnám jiné hmoty, což jest výjev pilínavosti ; nemén
v každé hmot jedna ástice druhou k sob váže, což jest výjev spojitosti, na níž se

pevnost hmoty zakládá.

Docela zvláštní svým spsobem jest pitahování magnetu, a též docela jiné jest

pitahování, jenž se jeví u nkterých hmot, když se trou.

Výjev tento byl již starým ekm znám, o emž svdí samo pojmenování jeho,

an podnes elektrickým výjevem slov. Pozorovalit staí, že jantar CýXfxzQov) na-

bývá tením vlastnosti, rozliné lehké vci pitahovati, a odtud práv obdržela síla zde

se jevící jméno elektiny. Tím pojmenováním obmezili Rekové sílu tuto pouze na

jantar, a pi skrovných positivních vdomostech starého svta nemžeme se diviti, že

Thales z Milotu (600 p. Kr.) jantar za hmotu oživenou považoval. Vždyt až > 17.

století obmezovala se sila elektrická vždy jenom na jantar, až teprva anglický léka

Gilbert ukázal, že nejenom jantar, nýbrž i jiné hmoty tením tutéž pitahující moc ob-

držují. Teprv tímto vynálezem staly se základní výjevy elektiiny vbec známjšími

a shledalo se, že nejenom jantar, nýbrž pryskynaté látky vbec, jako smola, šelak, ko-

lofonium, vosk poetní, ba i síra, vosk velí ald., když se vlnnou látkou, suknem neb

ílanelem trou, malé lehké vci pitahují a zase odpuzují. Nejlépe pozorujeme tento

úkaz na pitahování prachu, chloupk, vlásk, papírk, kuliek z bezové duše, pilin

korkových atd.

I suché sklo, nkolika korky podepeno, jeví tu samu vlastnost, zvlášt Ic-li se

hedbávnou látkou nebo amalgamovým polštáem.

7
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til Otto tJueiZnámost taklo rozšíenou ziiauunit oboliatir Otto tJuericke (r. 1670) scslave-

nim elektrického stroje ili tak nazvané elektriky. Bylaf to v první své podob jen

koule ze síry, která se jednou rukou pomocí kliky otáeti a druhou rukou títi mohla,

pi emž objevil se pod troucí rukou svtlý pruh. ZponenáhJa stal su podotknutý stroj

nejvydatnjším pramenem elektiny, zvlášt když se místo sirné koule sklenná kouI(>

vzala a pozdji sklenný válec dosadil, aby tená plolia vtší rozmr mla, a spolu

tení samo polštái amalgamem napuštnými se vyvádlo.

Nicmén byl elektrický stroj i pi tomto zízení ješt dosti nedokonalý. Ná-

lezem anglického fysika Graye pokroila vc ale zase velmi patrn. Vyvádje r. 1727

zkoušky se sklennou trubicí, aby vidl, bude-li elektrická, když otvory její ucpp.

shledal brzo, že i korek, jímž trubici ucpal, dále i drát do korku strený stal se elek-

trickým. Shledal, že i délka drátu rozdílu pi tom nedlá, nobof když jej prodloužil

a po všech poschodích vedl, ukázal se mu pi každé délce a na všech místech elek-

trickým. Tím pišel na rozlinou vodivost elektiny v rozliných hmotách. Od tchlo

dob teprva dlá se rozdíl pi vodivosti, tak že kovy, tekutiny atd. jakožto dobí vodii

elektinu rychle pevádjí, naproti tomu jiné hmoty, k. p. pryskyice, sklo, jakožto špatni

vodii, elektinu nepropouštjí nebo jenom nedokonale vedou, a že jenom na jednotli-

vých místech elektrickými se státi a naopak jenom na jednotlivých místech elektiny

pozbyti mohou.

Ješt dále pivedl celou vc r. 1733 Dufay, ukázav, že nejenom podotknutí špatní

vodii , nýbrž i dobí vodii, ba každá hmola tením se zelektrizuje, je-li jenom

osamotntlá, totiž špatnými vodii od svého okolí oddlena. Ted bylo teprva palmo,

pro se elektrinost jenom na nkterých hmoíách tením vyvinuje a ne na všech, když

na dobrých, neosamotnlých vodiích rychle na všechny strany se rozplývá a tedy v ta-

kovém rnnožství nahromaditi se nemže, aby patrnou se státi mohla. Z toho vysvitaUi

zárove i to, že nejenom tená, nýbrž i troucí látka elektrickou se státi musí, pon-

vadž se o každé íci dá, že se te o druhou. Ponvadž ale po vyvedeném tení ob
látky opt elektrinosli pozbývají, jak mile se jedna druhé dotkne, vysvitá z toho, že

elektrinost jedné ruší elektrinost druhé a že tedy ti-eiiím dv docela prolivné clek-

trinosti se vyvinují. To samé vysvitá ješt z jiných výjev, jako když se bezová kulika,

na hedbávné nitce zavšená a tenou pryskyicí zelektrizovaná, teným sklem pitahuje,

a naopak teným sklem zelektrizovaná zase ti-enou pryskyicí. Jeví se tedy elektri-

nost dvojího spsobu, jiná na teném skle, jiná na tené pryskyici, a u všech látek

vyvinuje se tením jedna nebo druhá. Hned zpoátku rozeznávala se skuten elek-

trinost skla a elektrinost pryskyice, brzo ale uvedlo se algebraické poznamenání

+ a — k vyznaení elektrické protivy, ehož se dosavad užívá. Rozumí se samo sebou,

že se kterákoliv elektrinost jakožto positivní (+) bráti mže, neb druhá jest pak tim

samým negativní (— ) ; zvykem se ale stalo, že se elektrinost skla co positivní bére.

Tímto chodem ve svých zkouškách a úsudcích rozšíil a uspoádal Dufay

všechny do té doby známé zkušenosti v oboru elektrinosli. Protož mohl s jakousi

jistotou souditi dále, že hmota, mající elektrinosti obojího druhu v stejném množ-

ství, ve svém pirozeném stavu se nachází, a že tení není nic jiného, než

prostedek, jímž se tento pirozený stav hmot ruší , elektrinost ze svého spojení

pe vyluuje a každý druh její sám o sob se jevili poíná. Z toho vyplývá , že

;
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stav elektrický jest slav nepirozený, hmot násiln vnucený; jakož sknten, když

Icní pestane, napnutí elektrické s vtší neb menší rychlostí ochabuje, a piro-

zený, neelektrický slav hmoty vždy zase sám sebou se vrací. Tmito nálezy velice pi-

spl Dufay k zdokonalení elektriky, tak že se (1744) jiskry tak veliké vyvinovati daly, až

lioavé látky jimi se zapalovati a malá zvíata usmrcovali mohla. Zkouškou, jížto i z tla

lidského jiskru vydobýval, když je na pdu osamotnlou postavil aneb jinak osamotnil,

povzbudil Dufay pozornost a obdivování celého vzdlanjšíiio svta. Brzo na to po-

.^lstilo se Cuneusovi v Lcydenu, vyrialezti známé leydenské láhve (1746), -ímž se na-

pnutí elektrické na veliký stupe pivedlo; vyrovnáním elektiny jevila se jiskra tak

silná, že zapalovala líh a pryskyici, tavila kovové dráty, drtila devné desky, usmrco-

\ala zvíata atd. Tento nález zaujímal mysl obecenstva nemén než onen, když Dufay

(ibdržel jiskru z tla lidského. Tímto spsobem picházelo se zponenáhla k té my-

šlénce, že by snad blesk a elektrická jiskra totožné býti mohly.

A nyní, když ve již vbec povdomá jest, zdáti by se mohlo, že se to ani

jinak mysliti nedalo, pedce bylo tenkráte pi nedostatené známosti elektiny samé

a pi pedsudcích, ježto s lovenstvem ddin se zachovávají, velmi nesnadno, na-

byti jakéhosi pevného domnní o této vci, tím mén, pokud se ješt žádných zkoušek

s elektriností povtrní bylo neudlalo. Z toho jest již patrno, že podivná a velmi

rozliná zdání o tomto pedmtu na jevo vycházela. Pirozená byla domnnka, že ta-

kový velikolepý a zárove strašný výjev pírody nikde jinde, než bezprostedn v rukou

božích, nacházeti se nemže, a že ecký Joviš sám jediný blesky kuje a dle libosti

a rozhorlenosli své na pokolení lidské metá.

Aristoteles ml za to, že blesk jest zapálení se rozliných výpar, které se ve

vzduchu vznášejí; i v pozdjších asech byli pírodoskumci vynalezením stelního

I prachu k podobnému domnní vedeni, že totiž, jako u prachu, síra a rozliné soli,

v povtí smíchány a zapáleny, taskot a jiné výjevy blesku a hromu za následek m^í.

Domnnka, že by to bylo totéž co jiskra na jantaru, vyskytovala se poátkem 17. století ješt

jen velmi poidku a neodvodnna, teprv po vynalezení elektrik zaalo se obecné do-

I

mnní k tomu více blížiti; s jakou však nejistotou se ta vc díti musela, mžeme již

z toho seznati, co Nollet o tom praví, totiž že by rád vidl, kdyby nkdo tvrditi chtl,

' že hrom v rukou pírody asi to samé jest, co elektina v našich, a že oblak pi tom

zastupuje místo vodie elektriky naší. Známé již výjevy a rychlost zapalovájií a roz-

I

ptylování clektrinosli potvrzovaly dostaten domnní loto. Úplné však rozluštní há-

danky té podal Benjamin Franklin. Tento dmyslný americký záltonodárce a pirodo-

\
zpytcc nabyl svými zkouškami, které s elektinou po více let v polovici pedešlého sto-

letí dlal, toho pesvdení, že hmoty špicemi nejsnáze elektinu vypouštjí a do sebe

pijímají, a tím pišel na myšlénku, že by snad elektrinost i v povtí tímto spsobem

se vyhledati a dol svésti dala. Jak z list jeho vysvitá, byl myšlénkou touto zcela

zaujat a pravdivostí její takka nadchnut; byste sledoval totiž podobnost výjev blesku

se zúámými výjevy elektriky — pi obou objevuje se totiž klikatá jiskra a chýlí se

vždy k vyšším a zašpiatlým pedmtm, volí si mezi tmito vždy vodie lepší, totiž

kovy, tekutiny a vbec vlhí hmoty, f)n obou výjevech laví, drtí a zapaluje prudce

vyniklá jiskra, oslepuje i usmrcuje zvíiali. ruší niairrielickou silu, pcvracuje piily, ano

i železo magnclisuje.
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Porovnáním lchto okolností vymyslil koneín prostedek, jak by eleklricnosl po-

vÉlrní skoumati mohl. Mla to zpoíátku býti špiatá tyka pryskyicí osamotnltí.

z níž by se na vži neb njakém vysokém míst v as bouky aneb na blízku mraen
jiskry vyluzovati daly, anaf se tyka rozkladem povtrní elektrinosti vždy zelektrizovati

musí. Toužebn ekal na vystavní vže ve Filadelfii, jíž k tomu použili chtl; nedo-

kavost však pivedla jej na myšlénku, že by snad k tomu dtské hraky, totiž letavélm

draka, použiti mohl.

V ervnu 1752 napnul na dv devné kížem peložené tyky hedvábný šátek

a opatil stroj tento železnou špicí a šrou. Za boulivého dne dal si tak upraveného

draka z msta od svého synáka vynésti, aby v pípadu , kdyby se mu zkouška zdaili

nemla, vysmán nebyl. Jedno mrano odešlo bez výsledku; brzo se však zapoal;i

vlákna šrky ježiti a Franklin z klíe na še upevnného dostal jiskru; to si:

opakovalo i dále ješt a ve vtší míe, když šra navlhnutím více vodivosti nabyla.

Mezi tím, co Franklin na vystavní vže ekal, aby zkoušky initi mohl, dlalv

se dle jeho návodu ve Francii a Anglii zkoušky u veliké míe. Ve Francii obracely na

se takovou pozornost, že i král sám zkouškám pítomen býval. Delon postavil 99'

dlouhou tyku a dostal jiskry i z oblak, na nichž žádného blýskání pozorovati nebylo

Pak se ukázalo, že i lidé smolou osamotnní stali se elektrickými, když drželi asi 18'

dlouhé a drátem ovinuté devné tyky.

Taktéž v Anglii konaly se podobné zkoušky, jimiž se i nalezlo, že nkterá mrana

mají positivní, jiná negativní elektrinost.

V záí dlal Franklin zkoušky již v bytu svém ; vedl osamotnlé železné lyo

do svtnice, opatil je zvoneky, tak aby tím spsobem vždy upozornn byl, že jsou

elektrické, a tím též nalezl, že elektrický oblak brzo jest + brzo —

.

Tímto spsobem se zkoušky ustavin a vždy u vtší míe opakovaly; de Roiíms

v Paíži ovinul šru draka svého drátem, a dostával tak místo jisker celé ohnivé pru'iy

až 9—10' dlouhé a 1" široké, a taskot byl jako rána z pistole, a sice 40 ran z;i

hodinu.

Podobné velikolepé zkoušky co dkazy nálezu Franklinova zaplatil prof. Rich-

mann v Petrohrad nešfastnou smrtí. Usiloval zkouškami seznati sílu elektrickou v celé

velikosti její, a postavil k tomu úelu železnou ty na svj dm, odkudž vedl osa-

motnílé dráty do svtnice, kdežto konec jejich byl osamotnn zvláštním sklenným

koflíkem, tak aby se zde povtrní elektrinost nahromaditi mohla.

Na drátu a pipojeném kvadrantu visela kulika, aby se odstrkováním jejím ve-

likost elektrinosti objevila. Bylof to podniknutí nebezpené, což i Richmann sám po-

znával, akoliv beze strachu z lásky k vd od zapoatých zkoušek neustoupil. Když

6. íjna r. 1753 v dáli poalo hmíti, spchal s rytcem svým Sokolovým k stroji do

svtnice. Když se však blíže konce drátu hlavou k Sokolovu nahnul, vjel u vzdálí as

1' stopy blesk do hlavy jeho v podob svtle modré koule, vrhl jej k zemi a zane-

chal mu na ele krví nabhlé místo. Dále nebylo na tle znáti nieho krom nkolika

pouze do kže vpálených skvrn a jedné pimodralé na levé noze, kdež i stevíc roztr-

žen byl, punocha však neporušena zstala. Vnit v tle vstoupla mu krev do chtánu

a plic, a nkteré žilky byly krvi nabhlé. Tlo takto usmrcené již v 48 hodinách poalo

nákazu jeviti. Sokolov omráen padl na zem, a na šatu ml vpálené pruhy z rozdr-

ceného žhavého drátuj taktéž koflík sklenný byl rozdrcen, a vše naplnno pajou
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a zápachem po síe. Taskot byl pi tom náramn veliký, a mimo to bylo i více slou-

žících omráeno.

OvSem by se mohlo vytýkat Richmannovi, že z neopatrnosti vše uinil, aby elek-

trinost osamotil, nic však, aby ji dále svádti mohl, a však, jakkoliv to byl výjev dosti

mulný a truchlivý, byl pro vdu tím více užitený, an od té doby žádný více o to-

tožnosti blesku a elektrinosti nepochyboval, a Franklinova myšlénka, nalezši v hromo-

svodu dokonalého vyvedeni, tím znamenité dležitosti pro život lidský nabyla.

V krátkém ase rozšíila se již všeobecn známost tohoto úkazu, a na veejných

tržištích náležely zkoušky elektrické k nejoblíbenjšímu vyražení.

Zárove s Frankliiiem a Richmannem obíral se podobnými zkouškami krajan náš

Prokop Diviš, prcmonslrák a fará v Prendicích na Morav. I on tušil totožnost blesku

a jiskry elektrické, a hlavní snaha jeho byla obrácena k tomu, kterak by se toho po-

užiti dalo k odvrácení škod od strašných bouek tropených. Zkušenosti, že kovové

špice pitahují látku elektrickou, použil nejprve v menší míe ku provození žertu s ue-

ným Jesuitou FVancem, který se též obíral zkouškami s elektrinosti. Nastrkal si totiž

do vlásenky pes dvacet železných velmi špiatých roubíkií, tak že jich nebylo pozo-

rovali, a pak naklonil se hlavou k elektrisovanému tlesu, jímž Franc experimentoval,

i vtáhl tak do sebe celou eleklrinost, následkem ehož byla zkouška Francova naisto

zmaena k nemalému jeho podivení, an sob píinu toho neuml vysvtliti. Zdaení se

loho žertu vedlo Diviše na myšlénku, zdali by podobným spsobem nedala se vytaho-

vati eleklrinost z boulivých mraen. V tu samu dobu rozhlásila se zpráva o zkou-

škách Richmannových, a brzo na to také zpráva o jeho nešfastném osudu. Tím povzbu-

zen napsal Diviš zvláštní pojednání, v nmž ukazoval nepraktinost Richmannova stroje,

a spolu spsob udával, kterak by bez nebezpeenství elektrický paprsek s oblak do

zem se dal svésti. Pojednání to poslal Diviš do Berlina Eulerovi, aby co direktor

akademie pedložil je této ku posouzení, což však se nestalo a Diviš ani odpovdi ne-

obdržel.

Nedbaje na to pikroil sám k vyvedeni dávného svého pedsevzetí, a 15. ervna

1754 postavil nedaleko svého obydlí stroj k tomu cíli vynalezený. Na dlouhé železné

lyce upevnny byly uprosted dv jiné píní tyky, tak že tyry ramena psobily. Na

každém tom ramenu upevnna byla zase jiná píní tyka, a na konci každého toho

ramene nalézal se truhlík s pilinami, do jehož píklopu zastrkáno bylo množství želez-

ných roubík, které zpodním koncem dotýkaly se pilin. Tento stroj postavil na silný

devný podstavek osmi, pozdji pak dvanácti sáh zvýší, a železnými etzí se

zemí jej spojil*). Toho samého dne ješl, co Diviš nadeený stroj postavil, ml
pihežitost pozorovati jeho ouinek. O dvou hodinách po polední blížila se od plnoci

boulivá mrana, jak mile však pišla ke stroji, vidti bylo bílé tenké pruhy k nmu
se táhnoucí. Po nkolika minulách položil se nad stroj bílý oblak, a bouka patrn

jsouc seslabena obrátila se k východu. Podobné úkazy pozoroval pokaždé, kdykoli

bouka nad krajinou se vznášela.

Stroj Divišv tím lišil se od podobných stroj pedešlých zkoušc, Franklina,

Daliborda, Delora a Richmtnna, že spojen byl se zemí, kdežto onyno, sloužíce jen

>) Vyobrazeni toho stroje viz v 3. dda Pelclových „.\bbildungeD bóhmisclier nnd málirUcher

Gelebrlen."
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k osvdíení toho, že látka elektrická skuten se dá z oblak vytáhnouti, látku tuto

osamotíiovaly. Stroje takové sloužily pouze k dotvrzení theorie, kdežto náš Diviš ihned

praktickou stránku jejího ueni pochopil a k užitku lovenstva ji obrátil. Teprv jeho

Stroj právem nazvati se mže hromosvodem. Za jeho píkladem potom spojovány jsou

železné tyky, jakých díve již k podobnému ouelu na domy stavno, se zemí, ímž
teprv dosáhly toho ouinku, jaký má pívodi pi elektrickém stroji, že pochycený

z mraen blesk neškodn do zem odvádly.

Tak hle ukázal duch lidský skvlým spsobem svou vládu i nad silami, které j(.'j

druhdy hrzou naplovaly.

*2/*.

Velryb.
Od Emanuela Purkyn.

(Dokonení.)

>,')'[ Jednali jsme v prvním ísle toho roníku Živy o koste, svalech a smyslodi

velryba, slovem o vlastnostech ssavce tohoto, kterými se hlavn od jiných liší. Poku-

sili jsme se vyjasnili, jak z oné jednoduché stavby kostry, k níž toliko málo sval jest

pipojeno, které ale zn to tím silnjší jsou, jisté smry pohyb vysledují. Ynitnosli

zvíete, které nám ješt zbývá popisovati, slouží k lomu, aby pi síle udržovaly smysly

pohyby ídící, jakož i ony ástky tla, které pohyby vyvádjí. Veškeré pohybováni

a všecky výkony smysl unavují a kazí svaly a nervy k tomu sloužící. Zvíe bylo by

v krátce bez citu a bez pohybování t. j. mrtvé, kdyby ztráta ona se poade nenahra-

zovala. To se stává pokrmem, o nmž každý ví, jak rychle kleslé síly kísí. Pokrm

ale neouinkuje na nervy a svaly bezprostedn, nýbrž v krev se promniv tenkými

žilami, ve všech fáslcch tla rozvtvenými, smysly a pohybující stroje oživuje. Pro ne-

dostatek místa nemžeme tu obh krve popisovali, který jako u jiných ssavc jest

uspoádán. Snad pi popisování jiné eledi ssavectva zevi'ubnji o nm jednati budeme.

Jen tím liší se velryb ponkud od nejvtší ásti ssavc, že veliké kotoue žil mezi

žebry pod kží bišní i okolo pátei-e jsou položeny, což krom toho, a to v menši míe,

jenom u vydry, tulen a bobra se nachází. Práv uvádné píklady ukazují na to,

že tyto zásoby krve bezpochyby s životem ve vod souvisí , zdali ale slouží k tomu,

by tlo pi náležité teploi udržely, anebo, jak jiní se domýšlejí, aby pi dlouhém potá-

pní onch zvíat, kdežto dýchati nemohou, oudy erstvou, v onch kotouích nasbí-

ranou krví opatovaly, až posud s jistotou se uriti nemže. Tolik jest jisté, že velry-

bovi, jakož i všem jeho píbuzným, tyto zásoby vedoucí žíly jsou nebezpeným darem

pírody. Ponvadž totiž, jak u velikých velrybu tak i u delfín a u moského jedno-

roha, ony v kotouích zavilé žíly mnohem mén se mohou sužovali a tak ránu zavírati

nežli žíly ostatních zvíat, tedy pi tebas nepatrné rán , ani do vnitností neproni-

kající , musejí se tito moští velikáni zakrváceti. Ostatn rnitní ásti velryba jsou

tytéž jako u jiných ssavc. Prsa vyplují ohromné plíce a srdce, ježto asi ptkráte jest

vtši nežli srdce koské. Žila vyvá<ici (aorta) má stevíc v prmru. Bišní dutinu

naplují steva a žlázy k oišování krve sloužící, jakož jsou játra a ledviny. Jen huba

a nozdry, které steva a plíce picí a povtím k dýchání zaopatují, valn se liší od

rozliných tlam všech ostatních ssavc. Již z toho, že relryb ve vod žije a vzduch
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dýchá, uzavírati lze, že cesty vzdušni (do plic) a potravní (du hlenu) více od sebe se

musejí uchylovati nežli u zvíat na zemi žijícícli, by voda do plic nepišla a plavce ne-

udusila. Již v pední ásti huby, kde u jiných zvíat bývají umístny zuby, nachází se

u velryba ústroj, jenž zvíata k potrav mu sloužící zndržuje na spsob ešeta, vodu

ale odtýkati nechává. Jsou to pláty z rohové látky, tak nazvané rybí kosti neb ko-

slice, které ve dvou dlouhých adách v hoejší elisti spoívají. Fig. 3. na Tab. I. uka-

zuje prez hoejší elisti s kostinými pláty. Každá z nich tvoí dlouhý, na spsob

kosy ohnutý trojhran, jehož dlouhé strany jsou ve vlákna tenkosti slámy roztepeny.

Krátká podstava (basis) pi-irostlá jcsl k elisti, dlouhé strany vystávají trochu z huby,

a ponvadž se rozdlují v rozcuchaná vlákna, která všelijak s vlákny pedních plát se

kižují, tvoi dosti husle síto. Z onoho roztepení lze poznati, že rybí kostice nic ji-

ného vlastn není než v pláty srostlé žín; i rohy vol a koz podobn jsou utvo-

eny. Na dn dolejší elisti leží ohromný, jen málo k zadu pohyblivý jazyk, který na-

hoe práv do oné brázdy sáhá, kterou dv ady plát kosticových mezi sebou nechá-

vají. Za jazykem se nachází chtán klapkou chránný, tak že pi polykáni žádná voda

se do plic nedostane. Mimo to sáhá chtán ješt vysoko do nozderní trouby. Za chtá-

nem jest ouzký jícen. Máf on u nejvtšího velryba asi pt palc v prmru, proež

lato ohromná zvíata jen od malých moských hlemcjžJ, rák a rybiek se živiti mo-

hou. Naj(le-li velryb místo v moi , kde se tato zvíátka v hojnosti nacházejí , tedy

oteve tlamu svou a nabere si vody jimi nnplnné. Pi zavírání huby odtýká zbytená

voda ski-ze kostice k obma stranám ; zvíátka pak zstávají v hub a s nimi jen tolik

vody, kclik dostaí ke spláchnutí jich do hlenu. Jazyk se pi tom k zadu pohybuje,

a potrava ve dvou proudech okolo chtánu k hlenu tee, jenž ji polyká. Nozdry vel-

ryba slouží k dýchání. U vnit jsou opateny silnými svaly, které se zoužiti a vodu

vysoko <lo povtí stíkati mohou. Tento výjev se vždy ukazuje , když velryb dlouho

pod vodou istal. Voda mu tee nozdrami do huby, chtán klapkou zavený zabrauje

vstup její do plic. Pijdc-li velryb zase na povrch vody a chce-li znova povtí dý-

chati, ledy vjžene díve vodu z nozder a z dutiny podnební. Dlá pitom pohyby po-

lykání pi zavienéra jícnu, a voda místo do jícnu žene se do nozder, odkudž svaly

nozderními ven se vyslíká.

Ukoniv 'ím anatomii zvíete pekroím k popisu života a lovu jeho, o emž bliž-

ších zpráv erpal jsem z cestopis Mertensa a Scoresby-a. Velryb grónský, který nej-

více jest pronáslelován pro svj tuk a svou kostici, žije v onch severních krajinách,

kdo i v ervnu vít- mrazový vje a ledové kry jako hory nakupené se neroztají. Ne-

zídka se stává, žt ledi, pekavše krátké tak nazvané léto onch krajin , kde totiž

led jen v moi spljvá, zamrznou ve krách a celou hroznou zimu tam vytrvali musí.

Mertens, léka- na lodi, která r. 167i z Hamburku do Spicberk ua velrybí lov

byla vyslána, byl prvií, jenž tyto zvíata náležit popsal. Dne 15. dubna vyjeli z Kuxha-

venu, kamž se 31. sqna zase navrátili. Na celé cest zabili pt velrybu, mnoho již ran-

ných skrylo se pod lelovými skalami, a tak jim ušli. Jasné severní noci, v nichž slunce

uezachází, lov valn polporovaly. Po svdomitém vypsání všech píhod výpravy dle piln

vedeného denníku pislipuje Mertens k popisování velryba samého, z ehož dležitjší

vci vyjmeme. Velrybovt u Spicberk bývají 50—60 stevíc dlouzí a dávají 70 i mno-

hem více sud tuku. leden velryb, kterého na výprav té ulovili, byl 53 stevíc

dlouliý a dal 73 sud tulu; ocas jeho byl 3Vj sáhu široký. Druhý velryb, který nebyl
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delší, dal 130 sud tuku. Na štstí pro lovce dají se tlustší velrybové snadnji ulovili.

Kže jest na palec tlustá, ale nehodí se k žádné poteb, ponvadž usušena velmi se

láme. Když lod do ledového moe vplují, pichystají lodníci luny, ve kterých 6—7
mužv sedti mže, a vloží do nich harpuny (oštp s koncem na spsob udice zahnu-
tým, tak že pevn v mase utkne), provazy a emeny, ku kterým se harpuay pivážou,

a dlouhé kopí. Jak mile se ukáže velryb, volá se v lodi „fall, fall", lovci skoí do
lun a veslují za velrybem. Tato zvíata bojí se lovka, a není píkladu, že by kdy

velryb šel lunm vstíc, akoliv je asto na kusy roztíská máchnutím ocasu. Nkdy
pro husté mlhy v onch krajinách není velryba vidti, i poznává se tenkráte jen z hro-

zného hmotu a foukání, když z nozder vodu vystikuje. luny v tom pádu velmi

opatrn se piblíží k onomu místu, odkud stíkání jest slyšeti. Provazy k harpunám

pivázané jsou 80—100 sáh dlouhé, a ve velikých kotouích v luny položeny, ahy

se nezamotaly. Druhý konec provazu jest pipevnn k lunu. Háze stojí v pedu
lunu s harpunou v ruce a vyhodí ji, jak mile se loJka asi na ticet krok k velry-

bovi piblíží. Ranné zvíe hned pod vodu utíká a táhne za sebou provaz tak rychb,

že se kraj lunu, o který se provaz te, asto zapálí, proež se provaz vždy vodou po-

lévá. Když provaz všechen jest vytažen, táhne velryb loku za sebou tak stelhlit,

že lodníkm ped oima se ervená a v uších jim šumí, sotva že dýchati mohou. Jak

mile zvíe ve svém bhu se zastavíc na povrch vody vychází, zatáhnou lovci provaz

zase do lunu, až se k velrybovi piblíží, naež ho dlouhými kopími zapíchají. Ne

vždycky ale se lov tak daí, asto harpuna z masa se vytrhne, zvlášt když velryb do

hlavy jest rann, kdo pod. kží kost leží a harpuna tedy hluboce vniknouti nemže.
Nkteí velrybové neponoí se a plovou na povrchu vody mnohem rychleji nežli nej-

rychlejší loJ. Pi tom vystikuji ustavin vodu z nozder, což jindy neiní, le by

dlouho pod vodou byli trvali. Pi outku ale rychlým dýcháním poade jim voda do

huby se proudí, ponvadž ji zpedu nemohou dokonale zavíti. Když se však velryb

unaví, nevystikuje více vodu, nýbrž slyší se jen silné žblukání, jako když prázdný

žbán obrácen do vody stríme. Je-li blízko nozder anebo do plic rann, vystikuje

samou krev, tak že lodníci v pibližujících se lunech asto od hlavy do paty krví bý-

vají zbroceni. Ranou od kopí velryb brzo se usmrcuje
,

jest však pi tom dosti ne-

bezpeenství, proto že v zoufalství ocasem okolo sebe máchá. Udeen ocasem stává

se s takovou silou a rychlostí, že nkdy vesla zlomí, aniž mužové je v rukou držící

nejmenšího zatesení ucítí. Taktéž prkna lunu tak rychle rozbije , že loka se pi

tom ani nepohybuje, jako kdyby koule dlová do ní byla vrazila. Hrtvý velryb, je-li

tuný, zstává na povrchu vody, suchý padá na dno, jak mile SJ plíce vodou na-

plní. Teprv po nkolika dnech zase na povrch pichází, napucllý hnitím, a asto

puká s hrozným bouchnutím a smradem, od ehož lodníci zapálení oí dostávají. Maso

bývá potom plno erv jako žížaly velikých. Jak se vlastn Uo ervi do velryba

dostávají, až posud není jasno. Moští ervi žijí více u beh, i také zub tak sil-

ných nemají , aby se skrze tlustou kži vehybovu do masa važrati mohli, mimo to

i povrch shnilého velryba bývá hladký a neukazuje žádné stopy že by se ervi po ní

byli do vnit tla dostali. Namítá se tu myšlénka, že se hnitín masa samého utvoí,

myšlénka to od mnohých pírodozpytc pstovaná, ponvadž ve mnohých pádech nelze

nenuceným spsobem vysvtliti
,

jak do vody a do tl jiný;h zvíat najednou nízcí

živoichové v potu práv nesíslném se dostávají.
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Zabitému velrybovi naped se ocas useká, proto že lunm pi veslování pekáží.

Práce ta jest dosti obtížná, proto že šlachy ocasních sval, mimo tuhá šlachová vlákna,

jaká se v šlachách všech ssavc nacházejí, i mnoho pružných vláken v sob chovají, které

u jiných ssavc, zvlášt, u dlouhokrkých, koní, vol a koz, jen na zadní stran krku ve

vazu, od hlavy k zádm se pnou, k rovnému držení tžké hlavy pispívajíce. Jsouf pak

ocasní šlachy u velryba tak pružné, že lodníci veliké kusy si z nich vyezávají, s nimiž

jako s míi kauukovými si hrají. Tato jejich pružnost velmi užitená jest zvíeti, které

pomocí její ocas bez unavení rovn drží a pohyby jeho urychliti mže. Po odstranní

ocasních ploutví pipevují se prostedkem hák silné provazy do kže zadního tla,

a tvero nebo pt lun vlee velryba k lodi, ku které se piváže. Dva tukoezci skoí

mu na záda, kteí, aby na slizké kži nevyklouzli, mají na podešvech špiaté hebíky,

a vyezají široký kus kže i s tukovou vrstvou pod ní položenou za oima kolem ob-

jemu hlavy. Do toho kusu udlá se díra, skrz niž protáhne se provaz a piváže

k stžni, dílem aby zvíe nad vodou se drželo, ježto, když se mu již mnoho tuku

vyezalo, který je hlavn nad vodou udržuje, potápti se zaíná, dílem aby so koist

podle libosti obrátiti mohla. Tento kus kže sáhá u velikých velrybu od povrchu vody

až do prosted stžn. Podle délky jeho mí se tlouštka velryba. Na to vysekají tu-

koezci z tla zvíete okrouhlé kusy, které se na žejbrovakách do lodi táhnou. Když

tuk na jedné stran docela jest vyezán, nebof pivázáním k stžni leží zvíe na jedné

stran, pak vyezají tukoezci ješl kostice té strany. Tlama otvírá se sama, protože

velryb žádných silných sval k zavírání jí' nemá, a silným trámem drží se elisti od

sebe, lak že vyezání kostice snadno se vykoná. Nejdelší pláty, které stojí u prosted

ady, bývají deset až dvanáct stevíc dlouhé, a tíže této ady jest tak veliká, že nkdy

vSickni lodníci zapáhnouli se musejí, aby ji do lodi vytáhli. Pak se velryb obrátí,

a ta samá práce na druhé stran se koná. Trup se penechává ptákm moským, kteí

s náramným kikem se na nm shromažují. asto i bílí medvdi k nmu piplovou,

a kdyby práv v ten as nemli špatné kožichy, mohli by lodníci zabíjením jich mnoho

získati. Nyní se kže od tuku odezá a tento do sud se složí. Francouzové již na lodích

trán z nho vypekají, pi emž ale nezídka lodi shoí. Nmci jej vyvarují teprv doma ve

velikých kollech. Rozpuštný tuk leje se do velikých ešet, pod nimiž nádoby s vodou

stojí. Kousky kže a jiné zneišující lálky zstanou v ešetu, krev padá na dno, a trán

plove nad vodou, odkud struhou do jiné nádoby s vodou lee , kde se ješl více vy-

istí ; tak se pelívá nkolikráte i jedné do druhé pes Ctyry dni.

Skoresby, anglický velrybolovec a velmi vzdlaný muž, popsal svoje cesty v se-

verních moích, na kterých 322 velrybu ulovil. Zvlášt zevrubn podal míry rozliných

ástí tla u onch velikán. Díve z náklonnosti k podivnému ,
pi emž lidem nic

nebývá dosti veliké, mluvívalo se o velrybách 80—100 stevíc dlouhých, ano tvrdilo

se, íe za starších dob, když mén se jich zabíjelo, i na 200 stevíc dlouzí se nachá-

zeli. Skoresby z valného potu velrybu , který sám pochytal, žádného nevidl, jenž

by pes 60 stevíc byl ml; nejvtší mil 58. U Spicberk ale, jak slyšel, byl prý

chycen velryb 70 stevíc dlouhý, jehož kostice byly 15 stevíc dlouhé. Že ani ped

dvma neb temi sty lety vtších velrybu nebylo , vysvitá patrn z toho, že tehdejším

lovcm kostice 10—12 stevíc dlouhá byla již vzácností. Staré bajky Norvéžan zmi-

ují se o velrybech tak velikých, že nelze je bylo pehlédnouti a lodníci za ostrovy je

mli. Jednou prý si lodníci na takovémto domnlém ostrovu chalupy vystavli chtli
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a již koly do nho vráželi, když velryb najednou se pohybovati a ponoovati zaal, tak

že sotva mli asu na lotf se vrátili.

Velryb 60' dlouhý má hlavu 20' dlouhou a 12' širokou. Za pedními ploutvemi

má 30—40' v objemu. Oteviená tlama jest 1,5—16' dlouhá, 9' široká a 10—12'

vysoká. Z pedu vyhlíží zavená huba jako U, se strany jako S. Ploutve se nacházejí

dva stevíce za koutky ústními, jsou 7-9' dlouhé, 4—5' široké. Oi, ne vtší nežli

volské, leží stevíc za koutky ústními, jen že trochu výše. Ocasní ploutev jest 18—24'

široká a v podob msíce vykrojena. Nozdry leží 16' za tlamou na nejvyšším míst hlavy.

Akoli vodu jen tenkráte vystikuji , když z hloubi moe na povrch picházejí, pedce

v onch studených krajinách dech vždy jako silný sloup páry z nich vystupuje, tak že

mnozí toho domnní byli, jakoby neustále vodu vyslikovaly. Cestující v moích pod

rovníkem mezi Amerikou a Afrikou, kde taktéž mnoho veli^b bývá a kde pro horko

dechu vidti není, dosvdili, že jen nkdy vodu vystikuji , nejvíce ale bez vystiko-

vání dýchají, Kostiní pláty bývají 10— 11' dlouhé a 12' široké. V každé ad stoji

300 plát, které dohromady nkdy až Iidcet conlnýíi váží. Vemena stojí vzadu dva

stevíce od sebe vzdálena. Barva celého zvíete jest Imavošedivá. Hbet a hoejší elist

jsou leskle erné, pední ást pysk a bicho bílé. Mládata bývají modrošedivá. Pod

povrchní kiiží, která jest tenká jako pergamen, leží asi na palec tlustá vrstva slizové

kže, mající barvu eivenou jako maso tososí. Pod touto kozí teprva leží luk, vlastn

tetí ili tuková vrstva kže. Tuk tento leží mezi šlachovitými vlákny, která rozlin

protkána tukovou vrstvu tvot'i. Trán vaením z oné šlachovité sít vyleká, sám od sebe

pak vykape, jak mile kže hniti pone. Vrstva luková bývá 8—20" tlustá. Pysky skoro jen

samý luk jsou, a každý dává 1—2 sudy Iránu. Taktéž jazyk jest velmi tuný; nejmén

tuku jest na ocase. Maso pod lukem ležící bývá u mladých ervené a má chuf hov-

zího masa, u starých jesl skoro erné a velmi tvrdé. Ze šlach ocasních vaí se v Hol-

landsku dobrý klíh. Kojeálko velryba jest 19' dlouhé, má li' v objemu a kostici jen

12 palc dlouhou, docela hladkou bez vláken, v nichž u starých moská zvíata v-
zeli zstávají, proež jimi jcšl potravu chytali nemže a lak dlouho kojeno býti musí,

až kostice na krajích ve vlákna se rozdlí. Hmotu a ki-iku v povtí neslyší velryb,

proto že jeho ucho vždy pod vodou bývá, nejmenší žblukání vody ale ho straší. Jest

tedy nejleheji se k nim piblížili, když okolo ledových skal svou potravu si hledají,

nebol lam hrozný píboj vln lak velice je ohlušuje, že pibližujících se lunu nepozo-

rují. Taktéž vidí pod vodou lépe než nad hladinou.

Pi vší veUkosli tla velrybího pedce pohyby zvíete tuho nikoliv nejsou ne-

obratné, v 5—6 sekundách jest daleko od svých pronásledovníkú. Rann utíká velryb

jako stela. To však jsou nadobyejná namáhání. Není-li stíhán, neupluje více nežli

míli ve dvou hodinách. Nkdy vyskoí z vody ven s hlavou vzhry, nkdy zas obrá-

cené do vody se ponoí a ocasem na povrch vody bije, tak že šumot na míli jest sly-

šeli. Píliš hluboko nejde pod vodu, le by byl porann, kdežto asto s takovou silou

na dno vráží, až si elisti roztíští. V poslední polovici lela páí se velrybové, a první

mláattt spatují se ku konci dubna, tedy po devíti anebo desíti msících. Mají jenom

jedno, nejvýše dv mláata délky 10— 14'. Mlád následuje matku celý rok až do

ukoneného rstu kostice, kdežto pak samo se mže uživili. Ped narozením má velryb,

v obou elistech malé zuby v podob oek. Tyto zuby jsou z kostné látky a spoí-

vají svobodné v mase elisti, le již krátký as ped narozením zmizí. Plály, kleré^



107

pes celé živobytí místo jejich zastupují, vyvinují se z káže hoejší elisti v tlam,

podobn jako vlasy a nehty na povrchní kži jiných zvíat. Pi kojeni položí se matka

na stranu anebo na záda, a drží hlavu do výšky, aby dýchali mohla. Nkdy nosívá také

mlád na ooasc, jejž vysoko nad vodu zdvihá. Akoli velrybové vbec velmi tupí

jsou, mén slyší a vidí než jiní ssavci, a tím, že hlasu žádného nevydávají, k rybám se

podobají, pedce valn se liší od zvíat nižších tíd tím, že velikou lásku k svým mlá-

dalin projevují. Proto i lodníci chytají mladé, aby matku pilákali. Ta i hned ran-

nému kojeátku na pomoc pispíší, ponoí se s ním a brzo zase na povrch Je vyvede,

proto že nemže ješt tak dlouho bez dýcháni pod vodou zstati jako matka. Aby

mlád pi outku podporovala, brává je pod pední ploutev. Také nkdy, když chtjí

mlád zachrániti, prosto na luny se ženou, což jindy nikdy neiní. Honba na takovou

zuivou samici jest velmi nebezpená, ale jistjší nežli na jiné, proto že neutíká, by

i nkolikráte poranna byla, a mlád své neopustí. ACkoUv nkdy mnoho velrybu po-

hromad bývá, pedce se íci nemže, že by v tlupách žili ; nebot nejvíce nalézají se

jenom porznu anebo po dvou. Jen hojné žrádlo a píznivá poloha ledu pivádí jich

více na jedno místo. Velrybové, jak již v prvním ísle eeno bylo
,

jsou pro ony

kraje, kde lidé ani dobytka ani polí nemají, nejdležitjšími zvíaty. Gronové jedí jejich

maso a pijí trán, ze šlach si dlají nit, ze stev sušených a na rámce vypnutých okna.

Ostatní druhy velrybv, které te v krátce popíšeme, podobným spsobem slouží náro-

dm námoním ku potrav a k jiným úelm. Kostí vtších druh užívá se co trám

k stavb chalup. Menši druhové, zvlášt delfíni, mají zase chutnjší maso. Jest

to skoro jediná eled zvíat, z kterých se všecko mže potebovati a která

k tomu i hojn ve všech moích se nacházejí, zvlášt v severních, kde nejvíce jsou

lidem užitená.

Velryb, o kterém Skoresby a Merlens píši, grónský velryb (Balaena mystice-

tusj, žije v celém ledovém moi, mezi Evropou a Amerikou, též nad Sibií a mezi

Asií a Amerikou. Ve vtším rejdišti se nachází podobný k nmu jižní velryb (Balaena

australis). Tento velryb nachází se všude blíže beh v jižních moích, okolo pedhoí

Dobré nadje. Nové HoUandie a jižní Ameriky. Také asto na sever pluje, až k Japanu

a stední Africe. On nedosahuje vehkosti grónského velryba, a hlava, která u tohoto

tetí díl tla obnáší, tvoí u jižního jenom tvrtý díl celého tla. Má mnohem kratší

kostice, delší pední ploutve, a jest docela erný. Akoliv mén Iránu dává než grónský,

pedce se led více loví od Anglian, ponvadž onen již pomalu mizeti zaíná, kdežto

jižní u velikém množství, a k lomu ješt pod píznivjším nebem se nachází. Spsob

honby na jest docela len samý jako na severního velryba.— Jest ješt více rod vel-

rybu, jichžto hlavní znaky krátce popíšeme. Celá eleJ velrybu rozdluje se v maso-

žrouly a rostlinožroiity. Masožrouti se rozdlují v pravé velryby, mající v hub ko-

sliní pláty, jimiž, jak popsáno, menší moská zvíata chytají, jež pak nerozkousaná

polykají, — a v delfíny špiatými zuby ozbrojené, jimiž jako dravci koist svou rozkusují.

Pravých velrybu rozeznávají se dva rody.- velryb (Balaena) a ploulevník (Balaenoptera,

Finnfisch). Velryb, k nmuž náleží grónský a jižní, má velikou okrouhlou hlavu, dlouhé

kostice pední a ocasní ploutve. Ploutevníci mají mnohem štíhlejší tla a v pomri^

menší hlavy. Kostice jejich jsou velmi krátké, jícen ale širší, lak že již dosti veliké

ryby polykati mohou; co je ale vlastn od rodu velryba liší, jest zadní ploutev z tuku,

kterou, jako ryby, mimo ploutve pední a ploutev ocasní na zádech nosí. Obraz k prv-
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nímu íslu piložený pedstavuje kostru a obrys ploutevnika zobákovitého (Balaeno-

ptera rostrala). Kostra a svaly tohoto zvíete jsou ostatné ty samé jako u velryba

a jako u delfína, proež popsání jejich v prvním ísle vlastn pro celou eled platí.

Jen lebka zubatých velrybu odchyluje se trochu v skladbg své od lebky kosticovitých.

Krom ploutve zadní liší se ješt ploutevníci (Balaenoptera) od velrybu (Balaena) tím,

že u nich od zpodní Celisli až k ocasu bží v kži etné hluboké brázdy. Dlouhoruký

ploutevník (Balaenoptera longimana) liší se ode všech velrybu svými pedními ploutvemi,

které tvrtý díl délky celého tla mají. Ostatn svou dosti tlustou postavou blíží se

k velrybm. Nejvtší posud vymený dlouhoruký ploutevník mi 88 stevíc délky,

ploutev pední byla 26 stevíc dlouhá. Barva jeho jest na zádech erná, pední ploutve

a bicho šedivé. On se nachází v moích obou polokoulí a ve všech šíkách, a neustále

cestuje od jihu k severu. Na jaro pibližuje se ku behm, v zim se oddaluje do

oteveného moe. Jiný druh toho rodu (Balaenoptera boops) nachází se jenom v sever-

ních moích spolu s grónským velrybem. On jest nejvtší ze všech zvíat, a mívá vždy

pes 80 stevíc délky, nkdy i ÍOO— 105 stevíc, spolu jest i nejštíhlejší ze všech

velrybu. Ploutve má mnohem kratší nežli pedešlý. Oi jeho jsou krásn tmavohndé

jako oi volské (u ostatních velrybu bývají modré anebo šedivé)
,

proež mu dáno

ecké jméno boops, volooký. Hbet jeho jest leskuav erný, bicho bílé, brázdy bišní

šedivé. Nejmenší ploutevník jest ploutevník zobatý (Balaenoptera rostrala) , který díve

jen za mlád ploutevnika volookého držán byl. Dosahuje jen 30 stevíc délky. Kostice

jeho jsou žluté a velmi malé, hlen jeho ale tak veliký, že ryby velikosti kapra pohltiti

mže. Hlava jeho jest v pomru delší a špiatjší než u ostatních ploutevník, barva

tmavošedivá, s bílým bichem a bílými pedními ploutvemi. On obývá taktéž v severní

ásti oceánu i v ledovém moi. Ploutevníci také se loví, ale ponvadž jsou mnohem

i^chlejši nežli velrybové, k tomu i mén tuku dávají (jejich kostice se nedá potebo-

vali), pronásledují je lovci jen tenkráte, když již nadje není na jiné velryby a zima

lod nutí na zpátení cestu se vydati.

Delfinoidi ili pliskavice, jak již praveno, liší se od velrybu pravých hlavn svými

špiatými zuby. Menší rody tohoto podadí nacházejí se ve všech moích, kdežto vel-

rybové jen zídka Veliký oceán opouštjí a do Baltického anebo Sledomoe picházejí

;

velrybové také jen v as páení po dvou se ukiizují. Podoba Ila jest ta samá jako

u pravých vehyb, jen že ploutve pední a ocasní v pomru menší bývají než u tchto,

taktéž i hlava. Výmínku v tom iní vorva velkohlavý (Physeter maenocephalus), vlastní

rod delfinoid, který se velikostí svou a pede vším hlavou, jenž tetí díl tla tvoí,

od ostatních zvíat tohoto podadí uchyluje a více ku pravým velrybm pibližuje. On

bývá v prmru 60 stevíc dlouhý, a však nacházejí se i samci 70 st. dlouzí. Sa-

miky bývají menší, 30—35 st. dlouhé. Postava tla jeho podobá se k velrybovi, jen

že na zádech má ploutev z hrb se skládající, která jako pohoí od hbetu až k ocasu

sáhá. Pední ploutve jsou malé. Barva celého zvíete jest tmavošedivá. Hlava, jíž se

vorva od ostatních velryb liší, jest velmi neforemná. Zpodní elist, která má dlouhé

špiaté zuby, jest tenká a ku pedu špiatá, hoejší, akoli v koste se píliš neodchy-

luje od velrybí lebky, má jen malé zuby; nad ní spoívá ohromný spermacetní mch,

který hlav dává podobu ruCniní hlavn. Spermaceti (Wallrath) jest stearin, který

v šlachovitém mchu pod kží v hlav vorvan leží, mimo to nachází se pod kži nad

páteí od hlavy až k ocasu i sem tam v menších miskách mezi svaly. Mimo spermaceti
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chová vorva ješt v raoíním mchýi ambru v koulích, která tedy vlastn jest tím, co

moO^iií kameny u jiných zvíat i u lovka. Ambra so podobá ku pryskyici a má velmi

píjeninou vni. Tuku mají mén než ostatní velrybové, a lov na n více se dje pro

ambru a spermaceli. Díve než chemie vynalezla spsob z loje stearin hotovili, byly

spermacetovó svíky jediné , které místo nynjších stearinových zastupovaly. Že ale

tato látka jest ídká
,

již lakové svíky se nedlají. Spermaceti i v lékaství se pote-

buje, a však led již málo se používá. Ambra jesl oblíbené vonidlo v lékaství, kdežto

se jí podobn jako pižma užívalo ; nyní však též z obyeje vyšla. Honba na vorvan

zdá se ledy, že v králce pestane, anaf ke všemu tomu ješt velmi nebezpená jesl.

Vorvani žijí v stádech po 40—50, vedeni jsouce od samc. Priblíží-li se jiné

stádo, pone hrozný boj. Také se žraloky a jinými šelmami moskými bojuji vorvani.

Potrava jejich jsou hlavn ryby, ježto stellibilým honem chytají a strašnými zuby

svými uchopují, Nejradji zdržují se v hlubokém moi, a pibližují se jen ku píkrým

behm. Nejsilnjší lov na n jest na západní stran Ameriky a ve Velikém Oceánu.

Loví se podobn jako velrybové harpunami a kopím, což ale s nemalým nebezpeenstvím

jest spojeno, ponvadž vorvani netoliko jenom se brání, nýbrž i asto sami zuiv na

lod dorážejí. Spermaceti v živém zvíeti jest tekuté jak olej, ale brzo se srazí, jak

mile na povtí pijde. Ambra se již nachází tvrdá v puchýi mocním, mimo lo i asto

v moi se nachází, a též od vln na beh vyvrhována bývá jako jantar, proež i mnozí

myslili, že lo jest pryskyice njakého stromu, který nkde v neznámé zemi u behu

roste. Teprva v pedešlém století se vynašla ambra ve verváních, až do toho asu

jen pípadkem byla nalézána.

Delfínoidi praví mají štíhlejší postavu než až posud popsaná zvíata, a rozd-

luji se v lakové, kteí mají tlustou, a lakové, klcii mají špiatou hlavu. Všickni mají

v obou elistech dlouhé a špiaté zuby. Nejvtší z nich jesl Phocaena globiceps, pli-

skavice kulatohlavá (u severních Germán Grind). Její délka bývá 20 — 22 stevíc,

hlava jest malá s kulatým elem, barva celého z\íicte erná, mezi ploutvemi pedními

bílá, zadní ploutev malá. Proto že nmoho tuku dávají, asto se loví, ale na jiný sp-
sob než velrybové. Žijí v stádech 40—200 kus silných, z nichž žádný stádo ne-

opustí. Toho lovci používají k svému prospchu. Jak mile se loliž takové stádo blíže

behu ukáže, vypluji lovci na lunech, a obklopíce je v kruhu ženou je voláním a há-

zením kamen do mlké zátoky. Zde brzo vdcové stáda, vždy s pedu plovoucí,

vrazí na beh a nemohou zpátky, ostatní jich následují, ani se neobrátíce k moi, když

již sedláci od behu s bosýma nohama mezi nimi se brodí a kopími je zabíjejí. Ze

zadu vraždí je lovci v lunech, tak že moe daleko široko krví bývá obarveno. Hned

po usmrcení vytahají je na beh a vykuchají je. Ledviny erstvé se jedí, mají prý

výbornou chuf. Též maso jesl velmi dobré. Pliskavice kulatohlavá živí se sepiemi

a nachází se v severním oceánu a v Tichém moi okolo Kamatky. asto se chytají

u Novoi žemli a Islandu. Nkdy, a však zídka, piblíží se též k francouzským be-
hm. K léto pliskavici podobná jest orka (Phocaena orca), jsouc stejné velikosti s ní,

jen že u ní elo tak nevystupuje. Zdaleka poznává se po veliké zadní ploutvi , která

jako polomsíc jest ohnuta. Nachází se v tch samých krajinách jako ped tím popsané

zvíe, a bývá jich vždy pt pohromad, které v jedné ad za sebou plovou. Orka

-jesl velmi smlá šelma, žere ryby a bojuje so všemi moskými zvíaty. I s nejvtšími

velryby se potýká a vykousává z nich veliké kusy masa, až se zakrvácejí. Takový
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boj jest strašlivý. Velryb máchá ocasem okolo sebe, až se voda pní a stíká, ne-

moha se jinak brániti proti obratnjšímu nepíteli, až mu koneCn sil ubývá, voda se

krví ervená a obr umíraje na stranu klesá.

Jiná pliskavice (Phocaena communis), která nemá tak vypuchlé elo , nachází se

ve všech moích evropských, a k ní podobné i v asiatských a amerických moích, tak

že Phocaeny ili pliskavice s tupou hubou pes celou zem jsou rozšíeny. Pravé pli-

skavice (Delphinus), které mají prodloužené elisti, jako zobák malými zuby opatené,

taktéž ve všech moích žijí, ba i v Kaspickém. Jest jich mnoho druh, které se nej-

více rozlinou délkou elisti liší. Nejznámjší jest obecná pliskavice (Delphinus Del-

phis), která se v Stedozemním i v severních moích nachází. Ona byla již starým

ímanm a ekm známa a asto nachází se vytesána na vodotryskách, zvlášt co

altribut Neptuna a Nymf. Pliskavice se lovka nebojí a pibližuje se asto ku behm,

proež co velmi lidumilovné zvíe od starých ctna bývala. Dva rody pliskavic s velmi

dlouhými elistmi, které jim podobu krokodil dávají, žijí v ekách : Platanista gangetica

v Gangesu a Suia amazonica v ekách jižní Ameriky.

Zvláštní podadí velrybu masožrout tvoi ješt jednorožec moský (Monodon mono-

ceras). Co do formy jest velmi podoben k pliskavicím, jen že má kratší hlavu a zuby kou-

sací mu scházejí. Za to m* dva zuby v hoejší elisti , z kterých jeden nevyvinutý

zstává, druhý jako dlouhý pímý roh skrze kži vyrstá. Zub ten jest stoen a hývá

nkdy až na 10 stevíc dlouhý. Délka zvíete bývá 16 — 20 stevíc. Pro hojný tuk

loví se od Groan. Zuby jeho nacházejí se ve všech pírodnických sbírkách, i v e-
ském Museum jest jich nkolik. Rostlinožrout jsou jen ti druhy. Liší se od ostatních

velryb hlavn tím, že jako tuleni hustou srsf mají, zuby v elisti podobají se ku kravským,

sloužíce k rozetení moských rostlin ; mimo to mají též velmi silné pední zuby k utr-

hání tuhých moských bilyn. Hoejší elist jejich jest dol ohnuta
,
proež tvá docela

jinou podobu má než u velrybu a pliskavic, a více se podobá k tvái tulení. Nozdry,

jako u velrybu, leží více vzadu, i vyslikují z nich též vodu. Nejvtší zvíe tohoto pod-

adí (Rytin Stelleri) žilo okolo Kamatky, nyní však jest již vyhubeno. Délka jeho

obnášela 20 stevíc, zuby, a mly podobu kravích, skládaly se jen z rohoviny jako ko-

stice velrybu. Šest stevíc dlouhý Manatus žije v moích a v ústích ek jižní Ameriky

a stední Afriky. Mát on, jako též Dugong (Halicore indica) v Indickém moi žijící,

pravé zuby z kostné látky. Dugongova lebka vulini se podobá k lebce vymelého

Dinotheria, proež i pírodozpytci ono obrovské zvíe do velrybu vadili. Ponvadž se

ale v Abtsdorfu na Morav ostatní kosti tohoto zvíete našly, k slonovým kostem po-

dobné, a co zvlášt dležité, i kosti zadních konetin, jichž Dugong jako všickni vel-

rybové nemá : tedy žádným spsobem k velrybm náležeti nemže, akohv se s jistotou

ješt nevyskoumalo , zdali Dinotherium k slonm anebo k hrochm anebo snad více

k tapirm náleží.

Kapradí.
Od Jnlia Saxa.

V poslední své rozprav o meších naznail jsem je co nejnižší tídu v ad
pohlavních rostlin; poznali jsme, že nejpodstatnjší ústroje vyšších rostlin u nich sice

docela vyvinuly nejsou, ale pedce již v stopách se vyskytují, nebo aspo první zá-

klady jejich v sob obsahují. Obracujícc nyní pozornost svon ke kapradí vstupujeme
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f!o oboru nových tvar, jejichž píbuznost s mechy teprva v posledních dvou desítiletích

oilkryla byla, a pi zevnili-ní rozdíhiosti mcoh od kapradin nemalého podivení zaslu-

Imje. Nikde nejeví se tak jasn jako zde, že se celé ústrojí a všechny zábyvy rostlin

/.náli musí, aby se o píbuznosti jejich souditi mohlo. Pokusím se doleji o to, abych

vyložil, jak jisté zárodky ústroj, které jsme ponejprve u mech spatili, n kapradin

hned svého nejvtšího vyvinutí dosahují, jiné zárodky ústroj ale nevyvinuté zstávají.

Di-ive však musím ctné tenástvo se všeobecným tvarem kapradin seznámiti.

Kapradí, tak jako tídy, o nichž ped tím jsme jednali, náleží k velikému odd-

lení rostlin, které se nerozmnožují semením, nýbrž semenními bukami (výtrusy ili

spory) a tedy jakožto výlrusní rostliny naproti semenním postaviti se mohou. Kdežto

ale asy, houby, lišejníci a mechy z veliké ásti drobnohledné bylinky obsahují, zahr-

nuje tída kapradin již ouhlednjší rostliny, které nejenom svým tvarem a vnitním

ústrojím, nýbrž také znanjší velikostí se vyznamenávají a k okrase krajin pispívají.

Nalezli jsme sice již mezi mechy jednotlivé tvary, které lepou rostlinnou ozdobností se

honosí, ale velikost jejich dosahuje nanejvýše dva stevíce. U kapradin však sdružuje

se jistá velikolepost s nejjemnjší podrobnou okrasou, tak že náležejí k nejpvabnjším

ditkám Kvteny. Již v našich krajinách bývají zvýší vyrostlého lovka, akoliv jenom

vjíe (k listm podobné ásti) nad zem se vyzdvihují, sestavujíce ve vlhkých lesích

a na skalách malebné popedí, ve vlhkých krajinách horkého pásma ale vypínají se n-
které rody co stromy k ouhledné výšce a pevyšují ztepilým zrstem a pekrásnou

zpeenou korunou všechny tvary bujného tropického rostlinstva. I doba jejich života

jest mnohem delší, nežli u tíd pedešlých. Jedno z našich obyejných kapradí (Aspi-

dium Filix mas) , kteréž jsem v lesících okolo Mladé Boleslavi až na šest stevíc vy-

soké nalezl, má tu zvláštnost, že ron z hlavního kmene, který se pod zemí plazí,

jediný vjí vyhání; vykopá-li se takový kmen a oistí-li se, spatíme stopy pedešlých

vjí dosti zeteln, lak že se stáí celé byliny vypoísti mže, kteréž nezídka nko-
lik desítiletí dosahuje. Zrovna pi-ed vjíem vybíhá kmen v lupy kotíce, na nmž se

poátek vjíe poznati mže, jenž v píštím roku nad zem se vyzdvihne. Málo ka-

pradin má však tak dlouhý kmen, obyejn jest tento krátký a kolkolem násadkami

odemelých vjí obsloupen, a jen pední konec jeho nese erstvé, vyvinuté vjíe.

Vytrhne-li se lakové kapradí ze zem, spati se nejmladší vjíe uprosted, a sice do

kotoue svinulé, a kolem nich starší, již natažené a zpíma stojící.

Akoli však kapradiny pvabností svých vjí k nejkrásmyším rostlinám se pi-
družují, a mnohé z nich v sklenicích a zahivárnách s obUbou se pstují, chybí jim

pedcc jedna ozdoba, která mnohé jiné nepatrnjší rostliny jednou do roka nebo aspo
jednou za živobytí ncjušlechlilejším šperkem zdobí, schází jim toliž patrný kvt. Vedle

modrých a ervených, žlutých a bílých kvítk, jež Vesna z pupen bylin loudí, vyna-

kládá kapradí zdánliv všechnu svou sílu k vytvoení bujné zpeeného vjíe, nedo-

spívajíc nikdy k jasnému, lib páchnoucímu kvtu a umlé vytvoenému plodu. Ka-
pradí nekvte ; nepotebujef k svému rozmnoženi této pípravy, nýbrž hromadí bez-

prostedn a v nesíslném množství na ploše vjí své scmenní buky. Ba mnohé
•kapradí ztrácí práv tím svou pvabnou podobu ; nebof když všechna životní šfáva

k vytvoeni scmenních bunk se potebuje, nedostává se potravy pro zelený vjí,
tento chiadnc, uschne a zahyne, anyf jiné byliny práv pi-i vyvinování semen 'nejkrá-

snjším odí'\em pestrého kvtu se skvjí. . •
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Semenní baky kapradin nejsou obecn známy, nebof sedí v malých tobolkách,

nahromadných na rubu listu, a zdají se neznale! spíše ímkoli jiným, jenom ne se-

menem býti. Pozornému tenái neujde snad odpor, v njž zde rozprava naše zaplé-

tati se poíná. Zpoátku pidružili jsme kapradí k pohlavním rostlinám, a nyní nalé-

záme semenní buky bezprostedn na rubu vjí; právem mže se tedy namítnouti,

že by ped vytvoením jejich pedce jistý spsob plodídel objeviti se ml. Tomu ovšem

skuten tak jest ; než plození a pvod kapradin jsou provázeny tak podivnými a uta-

jenými okolnostmi, že se teprva zvláštním oslrovtipem souvislost všech úkaz vynajíti

a obdobnost jejich s úkazy jiných rostlin seznati mže. Teprva v posledních letech

poštstilo se, odestíti roušku z úkaz tchto, a dosaváde jest zde mnoho polotajných,

dokonale neosvtlených stran. Chci tedy k bližšímu porozumní místo theorelického

výkladu radji zponenáhlý vývin kapradí ve všeobecných obrysech vylíiti. —
Jak již podotknuto, nalézají se semenní buky kapra-

din na rubu vjí, na jejichž žebrech se v jistých dobách,

obyejn v podzimku, malé skupeniny tmavohndého prášku

spatují (obr. 1). Skupeniny tyto jsou bud podlouhlé a jem-

nou blánkou pokryty, nebo okrouhlé a blánitým kotoukem,

tak nazvanou ostrkou (indusium) potaženy. Zrnika, pod

touto rouškou nahromadná a pouhým okem viditelná, nejsou

ale semení samé, nýbrž malé tobolky, v nichž každé veliké

množství semenních bunk jest ukryto. Pi suchém poasí pu-

kají tobolky a vypouštjí drobounký prášek, totiž semenní buky. Tyto mají tvar tyr-

stnný a skládají se z dvou blánck se objímajících ; zevnitní bláuka jest silná, pevná

a hndá, nepravidelnými nerovnostmi pokryta, vnitní blánka jest jemná a obsahuje ze-

lené mchýky a malá prvotní zrnka. Padrie-li takový výtrus na zem, vssaje po nja-

kém ase do sebe vláhu a pone se khiti. Jako u všech semenních bunk a u všech

skutených semen, slouží zevnitní blánka jenom k ochran útlého kliku, dokavad k sa-

mostatnému životu se neprobudí
; pi tom má ale tu zvláštnost, že vláhu propouští,

anof by jinak klíeni nemožné bylo. Pijatou vláhou živí se vnitní jemná blánka a celé

semeno nabubi. Také zelené mchýky u vnit se roz- (Obr. 2.)

množí a zvtší, až konen povrchní blánka pukne. Nyní

tlaí se ven malý vak (obr. 2.), prodloužení to vnitní oullé

blánky, tento vak se prodlužuje a tvoí první koenní

vlákno kapradiho klíku. Vlákno toto jest naplnno irou

tekutinou a neobsahuje žádných zelených mchýk. Mezi

tím, co koenní vlákno se prodlužuje, rozšiuje se také

ást vnitní blánky, která v semen zstala, vystoupí ko-

nen také ven v podob širokého, okrouhlého vaku a jest

množstvím malých zelených mchýk naplnna. Roztr-

žená zevnitní blánka zstane ješt dlouho pi klíku vi-

seti, nemá ale žádného zábyvu více. Klíek skládá se

tedy nyní z dvou podstatných díl, totiž z koenního vlákna, které se pouze prodlu-

žuje a vssáníra tekutiny výživu obstarává, pak z tlustšího, pozdji vystouplého vaku,

z nhož se klíek sám vyvinuje. Vak tento dlí se totiž nkolikkráte na pi, a pední

tak povstalé buky rozmnožují se také dle šíky, až konen klíek podobu srdcovité
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plochy obdrží, u jejíhož konce první koenní vlákno a zbytek zevnitní blánky se na-

lézá. Širší íást kliku jest napi^ed vykrojena a má tam nejmladší buky, zrovna jako

listnatá plocha Marchantie. Nkdy se klíek lak daleko nezmže, aby se z nho ka-

pradí vyvinulo, a pak vyroste tento dil samostatn a promní se v rostlinku, která ku

kapradí v niem není podobna, ale jak svou podobou, tak i svým zriistem docela

k Marchantiím se pibližuje. Z tch a jiných píin, jež pozdji uvedu, miiže se tedy

klíek kapradí za obdobu nižších jaterných mech považovati, kteréžto mínní sice ve

vd ješt pijato není, ale pozornost rostlinoznalc zasluhuje, ponvadž se z nho vý-

vin kapradí vysvtluje. Vbec náleží klíek kapradí k nejzajímavjším úkazm v rost-

linstvu, anof jak u rostlin , tak i u zvíat se oekává, že se ze semena hned tvor vy-

vine, který již všeobecné obrysy tvaru své matky má; kapradí klíek nemá ale pra-

žádné podoby k dosplé kapradí rostlin. Zahradníci, kteí se v zahívárnách psto-

váním kapradin zabývají, považují obyejn tyto klíky za mladé Marchantie, ale jak

jsme vidli, docela myln.

Již dávno byly tyto zvláštní kliky známy, ale nevdlo se, jak se kapradí z nich

vyvinuje. Teprva r. 1844 nalezl N á g e 1 i (botanik švýcarský), že se na dolejší stran

srdcovité plochy blízko u špiky samí plodidia vyvinují. Jesti vru podivno, že toto

odkrytí lak pozd bylo uinno ; nebof sebere-li se v zahíváme nkolik kapradích

klík a skoumají-li se na dolejší stran teba jen slabým drobnohledem, pozoruje se

mezi elnými koenními vlásky množství kulatých hlaviek, které práv nic jiného nejsou

nežli mužská plodidia

(obr. 3. a), tak nazvaná (Obr. 3.)

antheridia. Ústroje tyto

povstávají tím, že je-

dnotlivé buiky na do-

lejší stran kliku vy-

stoupí a dlením v bu-

nnou hlaviku se pro-

mní, v jejímžto stedu

veliká buka leží, ko-

lem které šest jiných

stoji, v stední buce

vytvoí se pak množ-

ství velmi malých m-
chýk, v nichžto kaž-

dém kotouové vlákno

svinuto jest. Podaí-li

se roztlaiti pod silným

drobnohledem zralé an-

theridium, vystoupí tyto

rachýky ven a vypustí

ze sebe kotouové nitky (obr. 3. A), kteréž se ve vod rychle pohybují a odplovou.

Každé vlákno má tlustou hlaviku, pohyblivými brvy porostlou, a dlouhý, špiatý ocásek.

Pohyblivé nilky tyto jsou semenní vlákna, jakáž jsme již u jaterných mech poznali

a která se u všech bezkvtých pohlavních rostlin nalézají.

živa 1851. 8



114

Samicí ústroje nalezl teprva v posledních lelech dmyslný Polák , hrab L e s z-

czijc-Sumiiíski, a ukázal též, jak se z nich kapradí vyvinuje. Vynálezy své uve-

ejnil v krásné monografii: Zu Entwickluugfsgeschichte der Farren, Berlin 1848. Nyní,

když véc Uto již známa jest, mže každý snadno na kapradich klíkách (v zaliívár-

nách sebraných) tylo samicí ústroje drobnohledem nalezli, kteréž na dolejší stran

srdcovitého klíku blíže u výkrojku sedí (obr. 3. aj. Ústroje tylo jsou asi tikráte vtší

nežli anlheridia; Hoffmeister nazývá je, jako u jiných bezekvtých pohlavních rost-

lin, archegonia fprvoklíky). V celku jsou archegonia kapradin k samicím ústrojm

mech docela podobna ; samicí ústroj (obr. 3, B) obsahuje totiž jemný prchod, jehož

stny z bunk se skládají. Jako u mech, leží také zde na dn prchodu veliká

buka, z níž se po zúrodnní kapradina vyvine, tak jako se u mech z podobné buky
plodní buka s násadkou vytvoí. Kdo pojednání a vyobrazení moje ojalerných meších

s tímto vyvinutím porovná, pozná znamenitou podobnost mezi vjíem jaterných mech
a klíkem kapradím.

V té dob, když samí ústroje dozrají a puknutím semenní nitky vypouštjí

otevrou se také samici ústroje. Ponvadž oba ústroje na dolejší stran klíku pohro-

mad stojí, dostaí pi malikosti jejich jediná kapka vody, aby se semenní nitky do

samicích ústroj dostaly. Leszczijc-Sumiski a zevrubný badatel Hoffmeister pozorovali

tyto nitky uvnit v samicím ústrojí, mimo n ale nepoštstilo se žádnému jinému,

tento zajímavý údaj pozorovati. Tolik zdá se však býti jisto, že jenom vniknutím se -

menních nitek do samiího ústroje nová rostlinka se vytvoiti mže, smí-li se ostatn

nov povstalá ást samostatnou rosthnkou

nazvati. Z vtší buky na dn samiího (Uui. 4.)

ústroje vytvouje se totiž brzo po zúrodnni

dlením a rozmnožením kulaté bunné
tlo (obr. 4. a}, jak jsme to také v sami-

cích ústrojích mech vidli. Ponvadž

jsme v klíku kapradím obdobu vjíe ja-

terných mech poznali, nemže to, co ze

samiího ústroje kapradin povstane, nic jiného býti, nežli obdoba plodní tobolky,

která u mech semenní buky obsahuje. Pi tom objevují se ale znamenité rozlinosti.

Bunné tleso na dn samiího ústroje kapradin nepromní se totiž jako u mech

v plodní tobolku, nýbrž vyvine jako samostatná rostlina svj zvláštní kmen a vjí,

a na tom teprva semenní buky ; zkrátka mechy vyvinují ze svých samicích ústroj

jednoduché plodní tleso, kapradiny ale celé rostlinné tleso urené pro dlouholetý život.

Tento rozdíl obou tíd, který díve znám nebyl, ml za následek mylný výklad jednotli-

vých ástí mech a kapradí, kterýž dosaváde v rostlinopisech odstrann není. Kmen

a vjí kapradí považoval se totiž podle pohledu za obdobu vjíe nebo listnatých áslí f

jaterných a pravých mech, semenní tobolky, na rubu kapradich vjí nahromadné,

pokládaly se za obdobu mechových plod; nyní však, kdežto u kapradí samí a samicí

ústroje jsou nalezeny, ztratila tato obdoba všechnu podstatu, a o pomrech mechu ku

kapradí vystavuji se nejasné domnnky. Povážime-li ale to, na jsem již díve po-

ukázal, a sledujeme-li v obou tídách vyvinutí rostlin od prvních poátk až do konce,

objeví se nám následující výsledky. i

Klíek kapradin jest dle svého bezprostedního pfivodu ze semenní buky, dle'
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svého zrstu, dle vyvinutí plodidel obdobou vjíových ploch jaterných mech; u mech

povstává ze sainiéího ústroje bezprostedn plod, u kapradin ale rostlinný kmen s v-
jíem, na nmž teprva semenní buky se vyvinou. Vysoký kapradí strom v horkých

krajinách, jakož i znan vysoké vjíe kapradí u nás mají týž pvod, jako útlé pldky

mechu, a týž úkon jako tyto], totiž rozmnožování rostliny. Jedin tento výklad jest

pirozený, a mu zevnitní podoba odporuje. Obdobnost ústroj neposuzuje se ale dle

zevnitní podoby, nýbrž dle úkonu a dle vzájemného pomru ástí mezi sebou.

Vyplývá z toho, že život mech a kapradin dv hlavní doby poítá. Z výtrus

vyvine se ústrojí, které jako dokonalá rostlina samostatn roste, plodidla vyvinuje, ale

rozmnožení rostliny ncobstarává. V této první dob vyvine se u mech mech sám,

u kapradí ale klíek; rostlinu v tom stavu mžeme nazvati pohlavní rostlinou.

V druhé dob vyvine se z pohlavní rostliny teprva ta ást, kteráž k rozmnožení slouží,

u mech totiž plodní tobolka, u kapradin ale vlastní kapradí rostlina s kmenem a v-
jíem, na nmž semenní tobolky povstávají. Rostlinu v lom stavu mžeme nazvati

rostlinou plodní.

Z výkladu lakového vyplyne nám nejenom náhled v souhlasnost obou tíd , které

se jinak nespojitelné býti zdají, nýbrž rozdíly obou obdrží tím jasný výraz. Kdežto

u mech totiž pohlavní rostlina, hlavní ástí jest a bohatou adu tvar vyvinuje, od je-

dnoduchého vjíe Marchantie a tvar jaterných mech až k nejrozmanitji vyvinutým

listnatým mechm, jest u kapradin pohlavní roslhna docela nepatrná bez kmenu a list,

plodní rostlina ale jest znamenit vyvinuta. Doby života u mech stoji ledy v obráceném

poipru k dobám života kapradin.

Mohli bychom ješt mnoho zajímavého o vzájemném pomru mech a kapradin

íci, než obrame se již radji zase k dalšímu vyvinutí klíku kapradího.

ObrátiU jsme se od zárodku ili klíku kapradího, když byl ješt okrouhlým bu-

nným tlesem, ukrytým na dn samiího ústroje. Z tohoto bunného tlesa vyvi-

nují se potora ústroje budoucí rostUny; onot se nejdíve

prodlouží, na jedné stran jeho vyzdvihne se bradavka, z níž

dalším zrstem první vjí se vytvoí. Pod tímto prvním v-
jíem vyráží na té samé stran bunného tlesa (embrio)

první koínek, a sice vedlejší, akoli vláskovilý koínek.

U všech pedešlých rostlin nalezli jsme jenom vláskovité

koeny, t. j. jednoduché bunné vaky, které na neuritých

místech rostliny vyrážejí ; také u kapradího klíku vidli

jsme totéž. Teprv embrio kapradí rostliny obdržuje pravé

koeny. Mladá rostlinka, která nyní z pvodního podlou-

hlého bunného tlesa (hlavní osy), z vjíe (obr. 5. a)

ješt nevyvinutého a vedlejšího koene (obr. 5. 6; se skládá,

prorazí ted samicí ústroj, jímž jest dosaváde obstoupena,

koínek obrátí se dol a vjí nahoru. V tomto stavu jsou

'pomry obou životních dob této rostliny nejzetelnjší;

inebof ješt je zárodek (doba pohlavní, obr. 6. aj živý

I

a. souvisí s kapradí rostlinou, již znatnou (obr. 6. 6^ ,
ja-

kožto tak nazvaná dloha. Díve totiž, když vyvinutí ka-

pradin nebylo ješt známo, myslilo se, že dvojchlopenný,

(Obr,
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Od té doby obmezuje se

vjíe a koínky z konce

srdcovitý klíek bezprostedn náleží k tlu kapradí rostliny a že jest obdobou scmon-
ních list ili dloh (Cotyledones) scmenních rostlin. V zahívárnách mohou se fasto

takové mladé kapradiny, na nichž ješt klíní plocliy visí, (Obr. 6.)

pozorovati.

První vjí a první koínek zvtšují se siln, bu-

nné tleso ale, z nhož povstaly, zstane malé, tak že

se zdá, jakoby vjí a koínek bezprostedné souvisely.

Brzo povstanou na tom samém míst nové vjíe a s kaž-

dým zárove nový koínek, tak že z poátku tolik ko-

ínk se pozoruje, kolik vjí jest. Dole pod prvním

vjíem, ale ješt ped druhým, povstane malá bradavka,

která u kapradin s krátkým kmenem krátká zstává,

u kapradin s dlouhým kmenem ale se prodlužuje. Tato

bradavka jest špikou budoucího kmene, buky její ne-

ustále se rozmnožují, a všechny nov povstávající buky
vyvinují se pi dolejšku této bradavky (Vegetalionspunkt).

všechna životní innost rostliny na to, aby se vždy nové

kmenu neustále se prodlužujícího vyvinovaly. Vjíe nejdíve vyvinuté zstávají u všech

druh malé, a mají obyejn jinou a sice jednodušší podobu, nežli vjíe pozdjší

;

nebot i u kapradin panuje zákon postupního tvoení (Metamorphosis), podle nhož stejné

ústroje, které po sob na ose (kmenu) povstávají, vždy od sebe ponkud se liší, tak

že i stejné ústroje adu tvar pedstavují, která od jednoduchého k složitjšímu pokra-

uje. — Vynasnažil jsem se ped tím ukázati, v jakém spsobu kapradiny s mechy sou-

hlasí, budet nyní naše úloha, vyskoumati, pro které znaky se kapradiny k vyšším rost-

linám poítají nežli mechy. V tom ohledu musí se hlavn ohled bráti na ústrojí vlast-

ních koen a na zvláštní vnitní budovu kapradí rostliny (rostliny plodní), v níž se

nejvíce zvláštnosti objevuje. Jak již podotknuto, nemají tídy pedešlé žádných pravých

koen, nýbrž jenom koenní vlásky. Pravý koen objeví se ale v rostlinstvu co ústroj

docela nový, takka aby rostlin dvojí obor žití zjednal. Nebof, jak u nižších rostlin ko-

enní vlásky na všech možných místech povstávají a rostlin odevšad potravu pivádjí,

ztrácíse tím takka stedišt životní innosti, a jednotlivé ústroje zstávají všudy stejné;

tak u vyšších rostlin povstává pravý koen jenom na uritém míst a stojí v uritém pomru

ke kmenu a listm
; pravý koen rozeznává se svým ústrojím podstatn od kmenu a list

a tvoí pro sebe samostatný celek. Rozdíl zrstu kmenu a koenu, v posledních letech

teprva od Hoffmeistra ustanovený, záleží hlavn ve zvláštním rozmnožování bunk v obou

tchto ústrojích. Již u mech pozorovali jsme, že kmen tím roste, že nejhoejší buka,

která vždy nejmladšími lístky obalena jest, kosmými stnami neustále se dlí, pi emž
nejhoejší buka vždy ve dv za sebou stojící buky se rozpadává a kmen prodlužuje,

dolejší ale v mnohé buky se dlí a tím kmen sesiluje. U pravých koen není ale

ohnisko zrstu zrovna na nejposlednjším konci, nýbrž mimo poslední buku rozmno-

žují se kolem ní i sousední buky a vytvoují na konci koenu zvláštní skupeninu

bunk, tak nazvanou epiku ili houbu koenní. Zevnitní vrstva bunk jest na této

houb vždy nejstarší, a od vnitku picházejí vždy nové vrstvy, asi tak ,
jako na

kre strom. Spsobem tím musila by se bunná houba na konci koenu vždy

prodlužovati, kdyby na povrchu v té míe neodmírala, v jaké jí pibývá. P.
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jom zarývá se koen vždy hloubji do zem, poslrkávaje nové bunné vrstvy vždy

ped sebou a svlékaje se ze starých vrstev; houba koenní není proto nikdy

veliká a nalézá se jenom na nejtenších koncích koínk. Pi jisté opatrnosti, když se

od koenu pivislá zem pozorné odstraní, mže se již pouhým okem pozorovati. Ped

nkolika desítiletími pipisovala se tmto houbovitým konekm koen zvláštní dleži-

tost pro rostlinu, myslilo se, že slouží nejenom k ochran outlých koínk, nýbrž

i k výživ rostliny, že totiž ze zem jenom ty látky ssají, kteréž rostUn píhodné

jsou. To jest ale náhled nedvodný a nepotvrzený, nebot vssání tekutých látek pozo-

ruje se nejenom u bunk této houby, nýbrž u všech bunk blíž povrchu, a vybíravost

zvláštní potravy jost domnnka nyní docela vyvrácená. Pírodoskum nesmí vbec s ta-

kového úelného stanovišt vykládali výjevy, nebot ústroje nepovstávají k vli jistým

výkonm, nýbrž jsou následkem fysikálnich zákon, pod jejichž vlivem stojí. Pátrá-li pí-

rodozpytcc po píin njakého úkazu, nesmi se ptáti, k emu jest, nýbrž pro jest.

Druhý znak, pro který se kapradiny na vyšší místo kladou nežli mechy, jest

vnitní budova jejich. Akoliv pohlavní rostlina kapradí mnohem jednodušší ústrojí má,

nežli obdobná ást mecli, jost plodní rostlina kapradí, která tvoi obdobu mechové

tobolky s násadkou, In dokonalejší. U mech poznali jsme jenom velmi nedokonalé

stopy cévních svazk, kteréž pak ani z pravých cev, nýbrž z bunk blních (Cambium-

zellen) se skládají; u kapradin nalézáme v tom ohledu ale takovou vyvinutóst, že jj

v celém ostatním rostlinstvu marn hledáme. Již v prvních mladých vjíích a koe-

nech, jakož i v prvních poátcích kmenu pozoruje se stední svazek 'protáhlých bunk,

na nichž se brzo spiráln sesílená místa objeví a kteréž soustavu vzájemn souvislých

cévních svazk vytvoí. Prodlouží-li a sesílí-li se kmen, rozmnožují se i tyto cévní

svazky a ústrojí jejich stane se složitjším. Cévní svazky v kapradích kmenech jsou

nejvtší v rostlinstvu. V jiných rostlinách, ba i v stromech, jsou jednotlivé svazky

velmi tenké, u stromovitých kapradin mají i palec v prmru a objevují na píném
ezu nejrozmanitjší podobu ; také u našich vtších kapradin jsou nkolik árek

tlusté a tak silné, že se od kry a deni odtrhnouti a osamotiti dají. Na píném
ezu kmenu tvoí tyto cévy ozdobnou soustavu, anyt se svazky cev v jednom nebo

nkolika kruzích v Ikanivu kmenovém roztroušené pozorují

(obr. 7.) a svtlejší barvou vyznaují; pochva zdevnallých (Obr. 7.)

hndých bunk denních (Markzellen) objímá je kolem do kola.

Cévní svazky kapradí mžeme si pedstaviti jakožto

rozvtvenou soustavu žil v lidském tle ; hlavní svazek bží

kmenem, tenší svazky odbíhají do vjí , kdežto se opt

rozvtvují. Ve své starší ásti, totiž blíže u koene, skládá

se cévní svazek z protáhlých bunk s tenkou stnou, jenom

uprosted svazku táhne se skupení vtších a tlustších cev,

kteréž se zárove se zrstem kapradin prodlužují a do všech

nov povstávajících díl vnikají. Všechny cévní svazky objímají se spolen tka-

nivem (Parenchym) kmenu, a sice tak, že buky blíže cev jsou hndé a zdev-

natlé a zvláštní pochvu kolem každého svazku tvoí, ale vlvem jeho chybí. A-
koliv ccvní svazky dle velikosti své a dlé významu pro kapradí rostlinu nejzajíma-

vjší v celém rostlinstvu jsou, má pedce složivo jejich takovou dokonalost, jako slo-

živo cevnÍL-h svazk u semenních rostlin; nebot složivo cévních svazk u tchto jest

rozmanitjší a obsahuje jisté tvary cev a bunk, kteréž u kapradin se pohešují.
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Cévy, jaké se v kapradinách objevují, nalczáme u vyšších rostlin v ncjprvnéjšíin

Stavu jejích, jsou lo totiž spirální a schodové cévy; mimo tyto vyvinují se ale u vyš-

ších rostlin ješt jiné, které kapradinám povždy chybí. I v tom zstávají cévní svaiky

kapradin pozadu za cévami strom a ke, že nesesiluji kmen a nevytvorují devní

buky, jako tyto; kmen kapradí má tedy od dolejška (vyjmouc nejprvnjší mládí) až

nahoru všude stejnou llouštku. Nápadné jeví se to u stromovitých kapradin, kdežto

našich lesních strom každoron jak do výšky tak i do llouštky pibývá.

Použili jsme nahoe nkolikkráte výrazu vjí, ímž jsme listnatou ást kapra-

din naznaili. Mohlo by se namítnouti, pro jsme pro tuto ást jména list neužili,

kdežto se skuten k listm vyšších rostlin podobá. Pi bližším seznáni ale pe-

svdíme se snadno, že se musí zvláštním jménem naznaiti, ponvadž v mnohých

vcech s pravými listy nesouhlasí. Kapradí vjíe jsou totiž v jistém ohledu pechod

od lista ku kmenu, jakéžto ústroje jsme již u jaterných mech poznali, jenom že ka-

pradí vjíe mnohem vyvinutjší jsou, nežli vjíe jaterných mech. Kapradí vjí po-

vstává sice jako pravý list z bunného kužele, který se pod špikou kmenu vyzd\i-

huje, a taktéž souhlasí podoba jeho s podobou lista ; ale ponvadž vjí teprva pravé

listy a zárove také plody nese, nemže se za pravý list považovati. Pravé kapradí

Ušty jsou malé, nepatrné blanité plochy, které na stopkách a žebrech vjí stojí , ale

brzo zvadnou a odpadnou, kdežto vjí sám ješt dlouho zelený a erstvý zstává.

Akoli však podle toho vjí listem nazvati se nemže , nemže se predce za vtev

nebo lodyhu považovati, nebof zrst jeho jest i pi vtší délce, nežli u list, pedcc

obmezený; pravá vtev zstává však na konci vždy mladá, a odeme-li pro jiné píiny,

zstanou vedlejší vtre živé, také neodpadává od hlavního kmenu, jako vjí kapradí,

který po jistém ase dosáhnuv své dosplosti zvadne a odpadne. V tom ohledu ne-

chovají se ale tšechny kapradiny stejn. U našich domácích a mnohých jižních ka-

pradin uschne stopka vjíe a nejdolejší ást její zstane na kmenu sedti, z ehož

tento kostrbatý povrch dostává ; u stromovitého kapradí odloupnou se ale vjíe

zrovna u kmenii a zanechávají na nm jizvy, v nichž se ješt ceVni svazky, díve do

vjíe se táhnuvší, dobe rozeznati dají. Tyto jizvy stojí zhusta Vedle sebe ve spirál-

ních arách a tvoí zvláštní znak kapradího kmenu, tak že u skam-enlých kapradích

kmen hlavn k ustanovení se jich používá. Píklad toho nalezne tená Živy v 1. ísle

roníku 1853, kdežto se skamenló kapradí kmeny, v kídovém útvaru u Kounic blíž

eského Brodu nalezené, vyobrazuji a popisují.

Podoba kapradích vjí jest rozmanitá, raní se od jednoduchého jazykového

tvaru až k mnohozpeenéraU. Není zde ani místa ani píležitosti, abychom se do ze-

vrubného popisu rozliných tvar vjí pustili. Na nkterých vjíích sedí listnaté

plochy bezprostedn na hlavní stopce vjíe, u jiných vybíhají z hlavního svazku teprv

poboní žebra, a sice dle pravidla u jednotlivých rod velmi uritého. Proto použil

eský rostlinopisec Karel Boivoj Prtsl tohoto znaku, jakož i prezu kapradích stopek

s dmyslem a znaným pospchera k ustanovení nejenom živých, nýbrž i skamenlých

kapradin, z ilichžto asto nic jiného není zachováno, nežli otisk hst nebo jizvy po

listu pozstalé.

Druhý znak, jímžto se kapradí vjíe od pravých list rozeznávají, leží v tom, že

nesou plody, což se na pravých listech nikdy nepozoruje. Ovšem nenalézají se na všech

vjíích plody, anyf nejprvnjší zstávají neplodné a teprva pozdji plodné vjíe se vy-
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(Obr. 8.)

vinují. V lélo okolnosti spoívá jeden z hlavních rozdíl mezi mechy a kapradím, ne-

bo u mech se vyzdvihuje ze samiího ústroje hned ona ást, která sice jako kapra-

dina s rostlinou pohlavní v bezprostedním spojení není, ale pro svou nevelikou rozsáhlost

jakožto díl mechu samého se považuje. U kapradin ale vyvine se ze samiího ústroje

množství jiných díl a povstane samostatná rostlina s vjíem, koenem a kmenem,

díve nežli plody se objeví. Plody mech jsou v porovnání s celou rostlinou dosti ve-

liké, plody kapradí ale velmi malé, tak že stží ješt pouhým okem poznati se dají.

Podotkli jsme již díve, že stoji v hromadách na rubu kapradích vjí, vyložíme

nyní ješt nco o jejich pvodu a ústrojí. Listnaté plochy vjí skládají se u vtšího

dílu kapradin z nidvolika vrstev bunk. Buky u hoejší strany stojí blíže u sebe, do-

lejší ale tvoí houbovitou bukovinu, která jest pokožkou potažená, v níž se otvory

dýchací nalézají. Poslednjší vodou do mezer houbovité skupeniny bunk. Pripravuje-li

se vjí k vytvoení plod , vyzdvihnou se nejdíve na

jistých místech podél žeber malé tenounké blánky, oby-

ejn barvy hndé a 1 — 2 árky široké (obr. 8. 1.).

U kapradin, jejichž vjíe nejsou zpeené, nýbrž

jazykovité, vytvouje se jenom málo takových proužk,

tyto ale zaujímají nezídka délku celého vjíe. Tyto

proužky nakloní se k rubní stran kapradího listu pod

ostrým úhlem, aby pokryly mladé pldky povstávající

v kout, jejž proužky s kapradím listem tvoi. Z tchto

koutk vyrážejí totiž nejdíve bunné vaky, z nichž se

násadky plodních tobolek vytvoi'í
;

poslední buka každé

násadky promní se v okrouhlou bunnou hlaviku, bu-

doucí to plodní tobolku. Tato bunéná hlavika skládá

se ze stední buky, obstoupené vrstvou menších bunk, z nichž se kraj tobolky vy-

tvoí. Stední buka ale rozpadne se v množství malých bunk, z nichž teprva se-

menní buky (Spory) povstávají, anat se konen ješt každá ve tyry malé buky
rozpadne, které teprva sporami jsou. Tyto spory ili výti'usy mají mimo bunnou
blánku ješt silný neprhledný obal, o emž ostatn již nahoe pi prvním vyvinování

se kapradin promluveno bylo. Ostatn nemají všechny kapradiny podotknuté chránící

blánky ili ostrky, u mnohých vyvinují se plody bez takové pokrývky; také jest po-

doba ostérky rozliná, u jednch podlouhlá, u druhých okrouhlá, u jednch vyvinují se

pldky jenom na jedné stran, u jiných na obou stranách ostrky, v kteréžj pí-

padnosli ostérka zvláštní štit (obr. 8. 2.) tvoí, pod nímž pldky leží. Také tobolky

plodní jsou rozliné a slouží co znaky kapradích eledí. U vtšího dílu kapradin objímá

tobolku kruh bunný
,

jehož stažením se pi suchém povtí tobolka roztrhuje

;

u jednch jest tento kroužek podél buky umístn, a tobolky se pukají napí, u ji-

uých jest napi upevnn a tobolky pukají se podél, jiné konen nemají žádného

kroužku a tobolka se otvírá na temen. U vtšího dílu kapradin nerozeznávají se plodo-

nosné vjíe niím od planých , u jiných ale nevyvinuje se v plodonosných vjíích
žádná mezibunní látka (Parenchym), nýbrž jenom rozvtvení svazk cévních, na nichž

plody bezprostedn sedí.

Pomry vjí a plod jsou velmi rozmanité a s prospchem se na nich založiti mže
rozdlení celé tídy.
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Kapradiny samy dají se následovn naznaiti : Kapradiny jsou cévnaté výlrusni

rostliny, z jejichž semennich bunk samostatný kliek, koennimi vlásky a pohlacnimi

ústroji na své dolejší stran opatený, povstává. Ze iúrodnného samiiho ústroje

kliku vyvine se plodonosná rostlina, na jejími kmenu v uritých vzdálenostech od sebe

vjíe povsldcaji, a zárove s nimi pod každým vjiem pravý koen. Vjíe jsou k U-

slm podobné vtve ukoneného zrstu, nesou šupinaté listy a plodní tobolky.

Podle tohoto obmezení obsahuje tida kapradin následující eledi (dle Willkomina),

aC se poadím jejich postoupné zdokonalení kapradin nenaznauje.

1. ele. Hy ra enop hy llaceae (Presl). Neetné rody (k. p. Hymeno-

phyllum Sw., Trichomanes L.), které sem náležejí, jsou malé, ozdobné kapradiny

s plazivým, vláknitým kmenem, a vjíi jenom z jedné bunné vrstvy složenými, bez

prdušných otvor; vjíe jsou tedy velmi útlé a prhledné, pitahují vláhu a upomínaji

na Jungermanie. Žebra vjí prodlužují se daleko pes Parenohym a nesou plodní tobolky

s píným kroužkem. Plody objímá kornoutovitý obal, z Parenchymu vytvoený. Kapra-

diny tyto rostou v studeném, mírném a podobratníkovém pásmu obou polokoulí, zvlášt

v jižní polokouli za obratníkem kozorožce. Tab. 4. Fig. 1. Trichomanes emarginatum.

2. ele. Polypodiaceae (EndUcher). Tato ele jest nejbohatší na rody

a obsahuje znaky kapradí v nejvtší dokonalosti, tak že se za vzor celé tídy považo-

vali mže. Rody této eledi mají rozlinou velikost, kmen jejich jest bu podzemní,

vzadu odmírající, bu stromovitý se sáhodlouhými vjíi, a má pak pohled palem. Vjíe

skládají se vždy z nkolika bunných vrstev a nesou plody na rubu. Plody mají po-

délní kruh a pukají napí. Kapradiny tyto jsou po celé zemi rozšíeny , daí se

ale nejlépe na ostrovech a pobežích v horkém pásmu. Vtší díl skamenlého kapradí

sem náleží, jak se o tom již v pojednání o kamenném uhlí zmínka uinila. Z našich

domácích kapradin náležejí sera mnohé rostoucí v skulinách skalních, na zdích, u potok

a v lesích, jako rody Polypodium, Aspidium, Asplenium, Pteris; v sklennících se pstují

zvlášt rody Adiantum, Pteris, Scolopendrium. Sem náleží také Novo-Zeiandský kapradí

strom Cyathea medullaris s jedlou dení. Nkteré druhy rodu Pteris mají také jedlé

vjíe. Tab. 4. Fig. 2. Polypodium vulgare. 3. Aspidium fragrans. 4. Asplenium rúta muraria.

3. ele. Gleicheniaceae CLink). Neetné rody sem náležející mají plazivý

kmen, z nhož v jistých vzdálenostech vjíe vynikají ; vjíe samy dlí se vidlinat

;

plody sedí voln v skupeninách na rubu a nemají žádné ostrky; kroužek plodu jest

píný a plody pukají na délku. Nyní se nalézají hlavn na jižní polokouli, v jižní Ame-

rice a Novém HoUandu; dva rody objevují se ale také skamenlé v kamenném uhlí. Tab-

4. Fig. 5. Mertensia dichotoma.

4. ele. Schizaeaceae (Endlicher). Plody této eledi mají též píný kruh

a pukají na délku, mají ale také ostrku. Rody sem náležející nalézají se v tropické

Asii a Americe a v mírném pásmu jižní polokoule. Nkteré rody mají pnoucí se lodyhu.

5. ele. Osmundaceae (Endlicher). Kroužek plodu jest nedokonalý, tobolka

puká u temena. Plody pokryté ostrkou sedí bu na rubu vjí, nebo na zvlášt-

ních vjíích bez Parenchymu; vjíe jsou dvojnásobn zpeené. Nalézají se v Japanu,

v sev. Americe, v Novém HoUandu, Novém Islandu, na Predhoí dobré nadje; u nás

vyskytuje se jenom jeden druh : Osmunda regalis. Tab. 4. Fig. 6. Osmunda cinnamomea.

6. ele. Marrattiaceae (Link). Sem náležejí pouze tropické kapradiny,
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z ásti stromovité. Plody nemají kroužk. Také v kemen promnné kmeny (Psaroniiis)

v echách, u Nové Paky asto nalezené, sem náležejí.

7. ele. Ophioglosseae (Robert Brown). Tato cele uchyluje se v mnohem

od pedešlých; kapradiny jsou nejvíce malé, plody ale nejvtší v celé tíd; jsou to

kulaté kožnaté tobolky, bez kruhu
,

pukající ve dv chlopn a sedící na zvláštních

vjíích, které nemají látky mezibunné (Parenchym). Plodonosný vjí má tedy

zvláštní pohled. Pamtihodný jest rod Botrychium tvoením svých pupen. Na vytrvalém

podzemním kmenu vyvinují se totiž každoron dva vjíe, z nichž jeden jest lupenatý,

druhý plodonosný; vjíe tyto jsou dole srostlé a mají spolenou násadku, z velmi

jemného Parenchymu složenou a dvma cévními svazky protaženou. Na dn této ná-

sadky, a sice uvnit, vyvinují se poátky obou vjí pro píští rok. Pupeny tyto, na

nichž se již lupenitý a plodonosný vjí rozeznati dá, obsahují v dolejší své ásti druhý

pupen pro druhý rok, tento zase tetí, ješt v podob bunného kužele. V celém

rostlinstvu nepozoruje se nic podobného. Tab. 4. Fig. 7. Botrychium lunaria.

O postavení slunení soustavy v prostoru svtovém.

Od Dr. Vojtcha Knneše.

4.

K tlesm nebeským, nám v prostoru svtovém nejbližším, náležejí krom slunce

také planety. Tato nebeská tlesa tvoí takoka osamotlou kupu, k níž i my sami ná-

ležíme a se kterou tedy pede vším seznámiti se musíme. Co za prostorem této kup
vykázaným se nalézá, jest od nás tak vzdáleno, že nejspíše ješt po dlouhý as z-
stane zcela nevyzpylováno. Planety rozeznávají se od ostatních hvzd vlastním podivným

pohybováním, mdlejším svtlem, a mnohé z nich i znaným prmrem kruhovité své

podoby, 00 zatím stálice i skrze nejlepší dalekohledy objevují se jenom co nemni-

telné teky.

Pedn uvádíme, že krom pohybu denního všem nebeským tlesm spoleného,

který však jenom zdánlivý jest, pocházejíc od denního otáení se zem okolo své osy,

mají planety ješt zvláštní pohyb mezi stálicemi od západu k východu. Toto však po-

hybování se planet nezdá se býti pravidelné , aniž má vždy stejný smr k východu,

jsouc také nkdy k západu obráceno ; ba nkdy zdají se tato tlesa nepohnut státi,

nepromujíce své stanovišt na nebi po delší as. Tyto úkazy jsou s nepodstatnými vý-

minkami tytéž pi všech planetách. Že by však toto neustálé ku pedu postupováni a na-

zpt kráení, toto asté pibývání a ubýváni rychlosti mlo byli pravou dráhou planet,

jest nanejvýše nepodobné ku pravd, povážíme-li, že píroda skoro všude, kde nám

píležitost dána byla, hloubji v tajemnosti její vniknouti, nejjednodušší pohyby jeví.

Budeme tedy nuceni pijmouti, že tyto nepravidelnosti a zápletky, které pozorujeme pi

bhu planet, jsou toliko zdánlivé.

est nejprvnjšího pravého pojmuti všech tchto úkaz náleží Mikuláši Koper-

nikovi, narozenému v Toruni v Polšt r. 1473. Dle uení jeho není naše zem stedem

pohyb nebeských tles, následn také žádným pimeným stanovištm ku pozorování

tchto pohyb; nýbrž uprosted oboru planet nalézá se slunce, okolo nhož obíhají

v kruzích vždy vtších nejprve Merkur, pak Venuše, potom Zem atd., a to ve smru
od západu k východu.
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Toto uení jest tak jedrioduclié, že potebí jenom je slyšeti, aby se mu i hned

porozumlo
; jest však rovnCž lak pravé, ponvadž pomocí jeho nejzevrubnji dají se

vysvtlili všecky pozorované výjevy.

Nakreslíme-Ii totiž okolo bodu, vyznaujícího stanovisko slunce, v uritých vzdále-

nostech, o nichž pi jednotlivých planetách mluviti budeme, kruhy, a na obvodu jejich

naznaíme stanoviska planet a zem dle obžních jejich as : snadno se pesvdíme,
pro Merkur a Venuše vždy jenom na blízku slunce zstávají, a pro nám tyto pla-

nety ukazují promny svtla, docela podobné k tm, jaké spatujeme pi stídavých po-

dobách msíce. Vbec vysvtlí se tím všecky ony tak nápadné zvláštnosti planetár-

ních pohyb, všecky promny jak velikosti tak i rychlosti spsobem nejvíce pirozeným

a jednoduchým.

Kdežto pi jiných vysvtlováních ped Kopernikem se vzrstající ostrostí in-
ných pozorování obtíže se množily, soustava Kopernikova každým novým pozorováním,

každým novým odkrytím vždy více a více se potvrzovala. Dle ní nepohybují se planety

okolo naší zem, nýbrž zárove s ní okolo slunce. Pozdjší hvzdáové ukázati sice,

že pohybování planet nedje se v kruzích, nýbrž v elipsích, zásadu však, že slunce jest

stedním tlesem celé soustavy planetární, podrželi.

Pozdji pi popisu jednotlivých tles nebeských astjší píležitost se nám na-

skytne ukázati na to, kterak poadatel všehoraíra úmysl ml netoliko vbec pohyb ud-
lili planetám, nýbrž také urité dráhy jim vykázati. Pravda sice, že by skoro ve všech po-

mrech vzdáleností, rychlostí a velikostí planet daly se myslili znamenité zmny bez

perušení trvalosti soustavy : nicmén pi bedlivjším pozorování celku shledáváme co zá-

klad jakousi zákonnost, která nikterak nedá se oekávati pi libovolném neb pouze ná-

hodném sestavení.

Dejme torna, že by Saturn byl znamenit bud slunci bližší anebo od nho vzdá-

lenjší, mohlt by vždy pi tom bh svj bez pekážky konati, ovšem že s jinou rychlostí.

Podobným spsobem mohli bychom si Marsa neb Urana desetkrát tak veliké mysliti,

a pedce neutrpla by zízenost planetární soustavy žádné podstatné promny. Totéž

platí o potu planet, který by znamenité mohl býti zvtšen beze všeho podstatného

rušení celku.

Nicmén oznamují se nám pomry, jimž základem byl oumysl zajisté velemoudrý.

Tak vidíme, že veškeré planety tém v té samé rovin okolo slunce obcházejí a že

všecky v témž smru, od západu k východu, se pohybuji. Také co se týe hutnosti

planet, neshledává se nikoliv rozdílnost laková, jaká by se dala oekávati pi libovolném

anebo náhodném sestavení; nýbrž všecky planety vnitního skupení jsou tém stejné

hutnosti, což i pi zevnitním skupení se srovnává, kdežto všecky jeho planety, aspo

pokud se domnívati mžeme, mají hutnost mnohem menší sice, mezi sebou však stejnou.

Ješt pamtihodnjším jeví se rozpostavení planet v prostoe, které jest spsobu lako-

vého, že každá planla od ncjblíž následující vzdálená jest dvakrát tak daleko, jako od

nejblíž pedcházející. V následujícím pehledu sestaveny jsou dle zákonu toho vypo-

llié vzdálenosti planet od slunce spolu s úchylkami od skutených jejich vzdáleností.

4 = 4 Merkur, o '/jjVÍce.

4 + 3 = 7 Venuše, o '^j mén.

4 + 3X2 =10 Zem (za zSWad vzata).

4 + 3X2X2 =16 Mars, o '/jo více.
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4 + 3X2X2X2 =» 28 Asteroidy.

4 + 3x2X2X2X2 == 52 Jupiter, o V, -„o mén.

4 + 3X2X2X2X2X3. . . • = 100 Saturn, o
'/.o vice.

4 + 3X2X2X2X2X2X2 . . = 196 Uranus, o /,„ „

4 + 3X2X2X2X2x2X2X2 =. 388 Neptun, o % ,

Srovnalost lalf zevrubnou nelze pipsati náhotlS. Z tchto málo poukázek vším

právem souditi mžeme, že pi sestavování systému planetárnílio mly vyplnny býti

jisté výminky, které v.«ak doposavad všemu hvzdáskému pozorování ušly.

Nejenom však základ soustavy planetární, také rozsáhlost její jest doposavad ne-

známa ; aspo není píiny domnívati se, že by již všecky planety byly objeveny. ím
bedlivji nebe se pozoruje, tím více rozmnožuje se poet planet, a podobného výsledku

oekávali lze s jistotou od každého dalšího pátrání.

Pejdeme-li od tchto nám tak tajemných vztah planet k jejich obhu okolo

slunce, sama sebou naskytiije se nám otázka na píinu tohoto pohybu. Co pohání pla-

nety okolo slunce a msíce okolo hlavních planet ? Aby odpovdli na tuto, jakož i jiné

podobné otázky na bh planet se vztahující, pijímají hvzdái, že všem nebeským tle-

sflln vlastní jest pitažlivá síla, rostoucí a ubývající v pímém pomru hmoty a v obrá-

fceíiém tvereném pomru vzdálenosti. ím vtší tedy hmota, tím vtší jest i síla,

ím vtší ale vzdálenost, tím menší síla.

Tato pílažUvá síla, kdyby samojediná ouinkovala nebo kdyby zaátek pohybu

planety byl vyšel ze stavu nepohnutosti, vedla by planetu v pímé áe a s rychlostí vždy

rostoucí ke slunci. Že se to ale nedje, nuceni jsme pijmouti, že na zaátku pohybu

ouinkovala jgšt druhá síla, vyšlá z postrku, jejž obdržela planeta bud rukou všemo-

houcnosti anebo od njakého tlesa, které jí tenkráte na blízku bylo. Obé tyto síly

dokonale postaují, aby se jimi vysvtlily nejrozmanitjší pohyby jakož i vzájemné po-

ruchy planet.

Prvním oním popudem obdržela planeta na zaátku svého pohybu jistou rychlost

dle smru, který nešel ke slunci. V tom samébi ale okamžení byla též od slunce pi-

tažena, i nejde tedy ani ve smru obdrženého popudu , ani ve smru pitažlivosti

k slunci, nýbrž v diag-onali onoho paralellogramu, jehož strany pedstavují velikost

á felnr obou sil. Ponvadž ale pitažlivost slunce neustále jest inná, a planeta dle

zákonu lenivosti s rychlostí vždy stejnou pohybovati se musí k oné krajin nebes, ku

které se pohybovala v dob práv minulé : protož piJsobením obou tchto sil bude muset

initi kivou áru. S tím výkladem úpln srovnává se zkušenost, a poet ukazuje, že

pouze pomr mocnosti prvního popudu k velikosti slunení pitažlivosti o tom rozho-

duje, má-li tato kivka býti elipsa, parabole nebo hyperbole. Také vtší neb menší roz-

táhlost elipsy závisí od téhož pomru.

U všech planet byla mocnost popudu rozliná, vždy ale volen jest takový její

potnr ku pitažlivosti slunení, že planeta choditi musela v elipse jen málo od kruhu

rozdílné. Tato líchylka od kruhu jest skuten tak malá, že sotva dá se znan nakresliti-

Rozebravše takto všeobecné pomry planet k sob a k slunci, pejdeme nyní ku

planetám jednotlivým.
*

5.

Merkur.

Ze všech planet jest slunci nejbližší Merkur (Dobropán). Skrovná jeho velikost, znamenitá
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vzdálenost od nás, a konen veliká blízkost u slunce, jehož svtlo siln jej ozauje,

nedopouští nám jej zevrubnji poznali. Vtší ást toho, co o jeho fysických vlastnostech

víme, vyskoumal hvzdá Schruler, který jej se svým silným zrcadelním dalekohledem

co nejbedlivji sledoval. Poznáváf se tato planeta po své jasné bílé barv a silném

svtle, které skrze dobré dalekohledy vidné oi naše zaslepuje, proež silnými tele-

skopy toliko skrze slab barvená skla jej pozorovali lze, aby se jeho kraje osteji ob-

jevily. Nikdy nevzdaluje se daleko od slunce, proež jenom ráno krátce ped slunce

východem na východním nebi blízko obzoru se spatuje, když ped sluncem vychází, anebo

brzo po slunce západu na západním nebi, když po slunci zachází. Prostým okem tedy

možná jej pozorovati vždy jenom v soumraku a blízko obzoru.

Bh svj okolo slunce, od nhož v prmru toliko 8 milion mil vzdálen jest,

vykonává bezmála v 88 dnech. Rok jeho iní tedy jenom asi tvrtinu našeho, a stí-

dání se roních poasí jest tam mnohem rychlejší nežli u nás , an každé ze ty
poasí trvá jenom asi Ii nedle, kdežto u nás trvá 91 dní. Možná, že tato rychlá

promna teploty na povrchu Merkura spsobuje jakousi ustavinou jarní povtrnost, ne-

vyvozuje-li snad slunce za dne pro velikou blízkost svou píliš veliké parno, které od

následující na to noci nemže býti zase úpln ochlazeno. V prmru posílá slunce

Merkurovi sedmkrát tak veliké horko, jako panuje v našem horkém pásmu. Z toho

však nesmíme hned uzavírati, že na této planet 'skuten panuje tak vysoká teplota,

nebof píina teplo zplozující jesl nám posaváde píliš málo známa, abychom z toho

bezprostedn takové závrky inili mohli.

Dni na Merkuru jsou velmi nestejn osvtleny, nebot dráha jeho mezi dráhami

všech planet nejvíce uchyluje se od kruhu, proež v jedné ásti dráhy své jest slunci

mnohem bližší nežli v druhé, a následkem toho obdržuje od slunce svtlo v míe velmi

nestejné, totiž llkrát více nežli zem, když jesl slunci nejbližší, a toliko 5krát tolik,

když jest od nho nejvzdálenjší. Z té samé píiny vidí slunce jednou llkrát a jindy

jen 5krát tak veliké, jako my na zemi.

Mimo to, že Merkur jest ze všech planet nejbližší slunci, jest také ze všech nej-

menší (nepoítajíc Asteroidy), nebof má v prmru jenom 671 mil ; za to ale jest velmi

hutný, devtkrát tak hutný, jako voda, v emž pibližuje se k mdi. Pád tlesa njakého

na jeho povrchu obnáší v první sekund toliko 7'.6. Také tíže tles obnáší na nm
toliko poloviku co na zemi, proež co u nás váží 100 liber, váží na Merkuru asi

jenom 51 liber.

Nejvtší vzdálenost Merkura od zem obnáší 30 milion mil, nejmenší li milion.

Zatmní žádného utrpti nemže, ponvadž nemá žádného msíce, také nemže

žádnou planetu vidt mezi sluncem a sebou procházeti, neobíhá-h snad njaká nám

ješt neznámá planeta uvnit jeho dráhy. Všecky ostatní planety jsou k nmu v pro-

tistání. Venuši spatuje toliko o málo vtší než my, ale mnohem skvlejší, tak že mu

i z ásti nedostatek msíce nahraditi mže. Také zem jeví se mu veliká a jasná,

a msíc její tak jasný jako Mars, jehož svtlo tam mnohem slabší se objevuje nežli

nám. V ohledu na ostatní planety nejsou tamjší pomry podstatn rozdílné od našich.

Okolo své osy otáí se skoro ve 24 hodinách jako zem, proež zdánlivé denní

pohybování se planet a stálin má tam tém stejnou rychlost jako na zemi.

Nalezá-li se Merkur stejnou dobou v onom míst, kde dráha jeho s ekliptikou

se kižuje (kteréžto místo jmenuje se uzlem;, a zárove mezi zemí a sluncem, pak
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pejde pí-es kruh sluneni, pi íemž zakryje nám ástku slunce, akoliv jen velmi

malou. Prostým okem nelze pozorovati tolio úkazu, proež také staí o takovém pr-

chodu Mcrkura nieho nevdéli. První prchod jeho pozorován byl r. 1631. Pi tchto

prchodech jeví se Merkur jakožto úplné pravidelný, oste ohraniený erný kruh beze

vší stopy njakého obalu. V každém století bývá v prmru 13 takových prchod,

jejichž prostední trvání obnáší 5 hodin, prochází-li Merkur blízko prosledu slunce;

jinak obnáší mén. Nejbližší pechody udají se 11. listopadu 1861, 4. listopadu 1868

a 6. máje 1878.

6.

Venuše.

Venuše (Krasopaní) jest nejkrásnjší ze všech hvzd, od ehož také jméno své

obdržela. Jako Merkur ukazuje se brzo ráno brzo u veer, i nazýváme ji dennicí neb

veernicí dle toho, je-li ped slunce východem anebo po slunce západu viditelná. Též

ona nikdy daleko se od slunce nevzdaluje.

Akoliv mezi všemi planetami jest zemi nejbližší a píhodnému ji pozorování

žádné podobné obtíže nepekážejí jako pi Merkuru : pedce se ješt nepodailo, vy-

šetiti nco bližšího o spsobu jejího povrchu. Zdá se, že povrch její bud sám v sob

jest hrub stejnotvárný, anebo že obklopena jest velmi stejnotvárným parním obalem.

Jenom dvakráte pozorovány jsou na jejím povrchu velmi slabé skvrny, z jejichžto po-

hybování soudilo se na 24hodinné otáení se této planety okolo své osy. Proto jeví

se jí denní pohyb hvzd tak rychlý jako nám. Jenom Merkur mže procházeti mezi

ní a sluncem, a úkaz tento spatuje se tam mnohem astji nežli u nás, pi emž
Merkur patrn vtším se jeví.

Zem jest pro Venuši nejskvlejší ze všech hvzd na noním jejím nebi, jasnost

její o plnoci pevyšuje osmkrát jasnost onu, jaké mže Venuše pro nás dosáhnouti.

Žádnému jinému nebeskému tlesu, vyjmouc jediný msíc, neukazuje se zem v la-

kové jasnot. Také náš msíc jeví se Venuši v jasnjším svtle nežli nám Mars, který

ostatn Venuši mdlejším se okazuje nežli nám. Zatmní našeho msíce spatuje se na

Venuši velmi zeteln.

Venuše má v prmru 1710 mil, pibližujíc se velikostí svou k zemi. Hutnost

její jest o nco vtší nežli hutnost zem, nebot jest šestkrát tak tžká jako voda, rov-

najíc se v tom bezmála k zinku. Tleso, které váží na zemi libru, váží na Venuši

nco pes 28 lotu. Prostední vzdálenost její od zem obnáší 13 milion mil. Zatím

však žádná z planet nepichází k zemi tak blízko jako Venuše, která se k nám nkdy
až na 5 milion mil piblíží, jindy však zase až na 36 milion mil od nás se vzdálí.

Proto jeví se její zdánlivý prmr tak rozliný, a proto nabývá nkdy takové jasnoty,

že i za dne prostým okem ji uhlídati lze, což o žádné jiné hvzd známo není. V as
novoluní, jak známo, okazuje se též od slunce odvrácená strana msíce v slabém

osvtlení, tak že dobe jest rozeznati celý kruh. To samé i nkolikráte pi Venuši

se pozorovalo. Vyložení úkazu toho potkává se pi Venuši se znamenitými obtížemi,

nebot svtlo zemní, které v uvedeném pípadu zastínnou stranu msíce velmi slab

osvcuje, stává se 1700krát slabším nežli dojde až k Venuši, proež nemže spsobiti

žádného patrného osvícení, i kdybychom pijmouti chtli, že Venuše všecko obdržené

svtlo odráží. Všeobecná domnnka jest, že úkaz ten pochází od fosforového svtél-

kování, které snad povrchu Venuše i jiných planet vlastní jest.
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Venuše vzdálena jest od slunce asi 15 milion mil a vzdálenost tuto jen velmi

málo mní, ponvadž dráha její mezi všemi planetami nejvíce se pibližuje ku kruhu.

Obh svlij dokonává Venuše ve 224 dnech, a ponvadž dráha její obejmuta jest oJ

dráhy zem, jeví též podobné úkazy, jaké jsme poznali pi Merkurovi. Též ona pro-

chází sluncem, jen že úkaz tento udává se mnohem ideji nežli pi Meríurovi. Nej-

bližší prchody Venuše skrze slunce udají se 8. prosince 1874 a 6. prosince 1882.

Tyto prchody Venuše mají v novjším hvzdáství velikou dležitost jakožto nejlepší

a nejbezpenjší prostedek k ustanovení vzdálenosti slunce od zem.

Dle toho, co jsme tuto povdli, vysvitá, že Venuše ze všech planet ve vtší ástce

svých pomr nejvtší podobnost má k zemi. Její rok, její den, její velikost, podoba

a hmota, i vše, co z toho následuje, málo jsou od týchž pomr zem rozdílné.

Ob ty planety, o nichž práv jsme mluvili, nazývají se planetami dolejšími, po-

nvadž nejsou tak vzdáleny od slunce jako zem. V nejprv piíštím lánku dostaneme

se k bydlišti svému, zemi, jejíž astronomické pomry blíže budeme uvažovati.

Drobnosti.
O pstováni vina v Cechách.

Sepsal Filip ermák.
Že víno obveseluje srdce lovka, jest muohovkou zkušeností potvrzen* pravda ; že ale mno-

hému, jenž o této pravd teba vlastní zkušeností se byl pesvdil, pedce ješt známo není, co se

tu vše díve díti musí, nežli tento rozkošný nápoj tak líbezn psobiti mže, chci tuto o vín,

a sice hned od jeho prvního poetí až do jeho koneného oninkování promluviti.

Réví.
Víno co rostliua patí mezi kovinf, jak je též naši ctihodní praotcové nazývali, a naši

vinai i podnes, kdykoli mluví o vin co rostlin, kovím je jmenují: u. p. koví se pkn rasi

t. j. vyráží, puí. Každý jednotlivý vinný kmen nazývá se k e , a co z koene do výšky roste,

réva neb r ý v a ;
je-li jich více, slov nejstarší starec, což platí též o jediné, když již obstárla.

Jednoroní prut rychle vyrostlý nazývá se šlahoun; jednoroní prut hned od koene vyhnaný s je-

dním koínkem neb i vícerými, mateník s koínkem; jednoroní prut vyrostlý z kousku

révy dvouleté, mateník s kolínkem.

Pi zakládání nových vinic obyejn používá se tchto dvou druh mateník, jestliže vinná

školka žádnou sadbu neposkytuje ; ostatn matenici s koínkem povždy mají pednost ped ma-

teníky s kolínkem.

Pupeuec révový jmenuje se oko, menší podpupeueek pod okem p o d p u s t. Toto oko jest

jíž píprava ku píštímu roku. Když ale pijde z jara njaká ouhona, že n. p. vinice pomrznoa,

tu po krátkém ase len podpust si pustí, a je-li pohodlný rok, bývá kolikráte i z toho pudpusto

dobré vlno i mnoho, ale ker tím pro píští mnoho utrpí, s e s 1 á b n e.

Oka se poítají na rév od zdola nahoru. Nejdulejší první a druhé bývá obyejn prázdné,

to jest toliko na list ; tetím okem poinává teprv ouroda, Je-li rok ourodný, požehnaný, bývá

i v nejdolejších okách víno, a sice nejlepší, ponvadž je chránno od studených vtr a slunce

je nejhojnji zahívati, prejtovati mže. Urozen, ím bližší k zemi, tím lepší.

Pupenec drobet povyrostlý slov holoub, a takové pupence jsou velmi kehké ; dost ma-

lého zavadni o ke, a holoub jest to tam, pak íká se, že holoub uliti o. Holoub povyrostlé

nazývá se sloupek, a lyto pinášej! ourodu. Na mnohost vína lze souditi hned z povyrostlých ho-

loubat: nhot víno, jedva že holoubata se poínají rozvíjeli v listy, již se ve svých malinkých hroz-

uikách ukazuje. Pi tiojné ourod mivá každý sloupek dva, nkdy i ti hrozny. Tu se íkává: Tot
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jest Božího poželináni, za každým lístkem hrozníek. Co pozdji u sloupku iieb

ze slíiupku vjTOSle, drobná ratolest, slov p a z o ch, a ony vtviky tenounké, asi na piU dlouhé,

bezlisté, obyejné ve dvl se konící, jmenuji se ruiky, ponvadž se jimi ke neb ryva za nco

uchycuje, k. p. za tyku. Dokaváde tyto na konci révy se ješt ukazují, dotud ješt réva roste.

Koeny révové slují lože, a ty se nco pes pul lokte v zemi nacházejí, rozbíhajíce se na

všecky strany, ale nikdy do hloubky. Tlouška lože jest nestejná; obyejná bývá asi nco pes palec

v prezu. Dle spsobu jsou nejvíce ploše kulaté, tu a tam svalovalé neb prohloublé, ku kei sil-

njší, pod zemi daleko zabíhající a na drobné koínky, f a z o r y, ne velmi bohaté ; dle barvy jsou

na povrchu velmi brunaté a slabou korou té samé barvy jako lýkem potaženy, i uvnit též do

tmavá jdou. Mimo to jsou velmi šfávnaté, majíce uprosted duši jako bez, ohebné a mkké.

Koen napi peíznutý jest velmi ídký, vypadá jako peražený kapalec a hned šfávn prýští.

(Pokraováni.)

Píspvek ku pírodnímu kalendái okolí Praíského,

Duben.

„V dubnu as a panský kvas"; nelze si na obojím mnoho zakládati. Lahodí nám duben

ovšem prmrnou teplotou + 7°, 55 B., než bývá to asto pouhý klam. Vyvábiv podvodným pa-

prskem slunením duben listy anebo kvt z pupcuce, zstavuje je zrádn náhlému mrazu, že v skutku

,lápe jest rostlin, od hada býti nštknntu, než v dubnu od slunce býti obitu." Pokud bory všeho

snhu ješt nejsou sproštny, veliká zásoba teploty se spotebuje k jeho roztájení, s ehož pochází

náramná v povtrnostl promna, že sotva jednu dobu slunením teplem okíváme, an nás mihem

opt sníh, krupky a ledový vítr zachvacuje. Není tedy divu, že promnlivá povtrnost toho msíce

stala se píslovím a znakem pro vrtkavost lidské pízn. Nám však nepísluší vc jednostrann

posuzovati, neb i nestálý duben svých jasných hodin má i prospšných stránek. V našem okolí jest

duben (jako již u starých jemu jméno Aprilis ab aperiendo t. j. z otvíráni zem se dostalo) takovou

roní dobou, za které se kvt, zvlášt ale listi slromv a kev, otvírá ili rozvíjí.

Mezi 1—15. dubnem vykvetání vrbovitých v beznu zapoaté dále postupuje; topol šedivý

a jehlaucovitý
, pak jilm holý a brvitý (IJlmus campestris et elTusa) nejprve svj neouhledný kvt

(11— 15.) a pozdji listi rozvíjejí, au mezi tím modrající se fialka ze svého útulku skromué svou

libou vni vysílá.

Od 15- 20. dnbua pokrývá se listím stemcha obecná (Piuuus padus) na ostrovech Vltavy,

kysilnik pospolitý (Cotoneaster vulgaris) na výsluní v Šárce, pak ziuiolez obecný (Lonicera xylo-

steum), maliník obecný a plstnatá chudovina (Viburnum lantana) v našich zahradách. Tamtéž roz-

kládá meru obecný na zábradlí svj ržový kvt, a za týden po nm (23. dubna) stejnou krásou

«e skví broskev obecná, jimž souasn (20. dubna) kvetoucí modín evropský (Pinus laryx), topol

erný a jeseu ztepilý (Fraxinus excelsior) v nádlicrnosti tvaru, nikoliv ale v barvitosti kvtu se ne-

vyrovnají. Dále pichází ada i na ploty, sady a besídky- Z kev odívají od 21 — 30. dubna ploty

listím díJCal obecný (Berberis vulgaris), pak visutými pruty vyznaená kustovuice slabá (Lycium

barbarm), slíva, trnka, hloh tvrdý a rže šípková ; naše besídky zastiuje svým nov puícím

liitím pustoryl vonný (Philadelphus corouarius), bez vlaský i šeík obecný a perský; v sadech

a hájích zelená se trojí brslen, kalina žláznatá (Viburnum opulus) a rže stolistá, dv oblíbená

sídla píštích zlatohlávk, pak ptaizob obecný (Ligustrum vulgare) s loskými bobulemi erné

•fcarvy, konen pružnými, co krev ervenými vtvemi vyznamenaná svida bílá i obecná (Cornus

alba et sanguinea) a kozí jetel neb ilimník odvislý (Cytisus laburnura).

K úplnému uzavení zeleného oblouku z listí klenutého pispívají nyní vyšší a rozložití stro-

mové. Listím se ozdobuji kaštan planý i niaal bodlavý (23. dubna), osyka a jeabiua (24. dubna),
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vrba smutníce (27. dnbna), olle lepká a habr tvrdý (30. dubna), jiak tém všechny naše domáci

ovocné stromy (25—30. dubna), an již drive bíza bílá (22 — 24. dubna) a kleuka obecná (Acer

platauoides, 26. a 27. dubna) kvtem a pak listím se odly. Tehdáž bývá pstován na záhonech

zahradních arcis žlutý, komonka vypíná se svou císaskou korunou vedle tlustoUstého lumlkamene

(Bergenia ili Saxifraga crassifolia) s bled ržovými zvonkovitými hrozny : již prvosenka ínská
(Prlmula chinensis) a Kvtena pestrých hyacinth bezdky ustupuje za našimi okny nastávající sláv
aurikulí strakatými znaky skvlých, kdežto tamtéž krásná ale vn prostá sokyn naší rže, totiž

Camelia Japonka, pak Azalea poulica, a starší sestra naší pomnnky, totiž pupenka jarní (Ompha-
lodes vrna) a ecký bramboík (Cyclamen coum) s ržoerveoým ohrnutým kvtem ve vážnosti se

ješt udržely.

Se slávou našich zahrad se však již zasadila o závod lesni a polní Kvtena.

Pokud se ješt oblouk stromového klenutí úpln nesklonil a listím svým píslnp slunením

paprskm nezamezuje, pokryla se pda lesíku Hluboepského smsici ze žlutých a bílých sasanek

(Anemone ranunculoides et nemorosa) spolen s plínikem lékaským (Pulmonaria officinalis), k nimž ,

se dymnivka s dutou hlízou (Corydalis bulbosa) pidružila, všude v koví modrá se lecha jaruf

(Orobus vernns) ku kvetoucí vikvl podobná, tamtéž žloutne se k rozkoši mládeže prvosenka (Prlmula

veris), Vesn klí ku pírod takm úpln odevzdávajíc, an kopytuík (Asarum europaeum) svj po-

dezele hrnnatný, jako kafrovinou (Asarin) páchnoucí kvt pod liškou práv olistnon peliv ukrývá.

Na podkraji háje Krckého skláni obecná kouiklec (Anemone pulsatilla) svj pimodralý zvoneek,

žlutým kvtem pokrývá nžn zde onde behy Knndratického potoka žlutenik stidmolislý (Chrysosplenium

alternifolium), an u veliké hojnosti všude v zahradách pampeliška pirozená, na polních mezich

mochna jarní (Poteutilla vrna) a hadí mléko (Euphorbia cyparissias) žloutne v té míe, jako ve

Stromovkách orsaj jarní (Ranunculus ficaria), jehožto bambulinky za manu nebo žito s nebe spadlé

omyln byly považovány. Na staroslavném míst v Šárce vykvtává toho asu (15 — 20. dubna)

žluteka eská (Gagea bohemica), kterou již erný, spisovatel prvního eského bylináe, proslavil;

tamtéž skví se zlatým kvtem miláek jarní (Adonls vernalis) blíže u toho místa, kde skalní taice

(Alyssum saxatile) tmavé nad železnou dráhou vypínající se skaliuy žlutými vnci ovinuje, k obdivu

cestovnikv okolo se vezoucích.

Sledujíce zpytavým okem po jarním postupu v pírodním život nalézáme, že kee a stromyi

kteréž v první dob po dokonaném spánku zimním, od 10. bezna až k 15. dubnu, divé kvt i

a pozdji listy rozvíjejí (praecoces, ranní, rouí nazvané), zvlášt k vrbovltým, bezovitým, dubs-

vitýra a koprivovilým náležejí, t. j. k rostlinám stojícím ješt na nižším stupni ústrojné dokonalosti.

Podobn 1 rozvíjení se listi poíná v beznu a pokrauje v dubnu jen v nižších vrstvách stromoví

t. j. v koví. Od 10. bezna až do 20. dubna objevuje se olisténí jen zde onde, podobajíc se spíše

k rozptýleným ostrovm na moi aneb k oasám ua písité poušti. Od 20. dubna stává se ono

hmotnatým a souvislým, pecházejíc od ke k vysokým stromm a psobíc tím ozdobné oblouky

oku mile lahodící. K dovršeni toho kouzelného obrazu pispívají velmi okolní nivy, role a louky, od

15. dnbna vbec v onu píjemn zelenou barvu se odívající, která tém arovnou zmnu v tvá-

nosti okolí našeho psobíc oko naše lahodn dojímá.

Po hmyzu v dubnu se objevujícím ohlédneme se budoucn. P. Dvorský,

Zpráva o schzce pnrodnického odboru eského Musea dne 14, bezna Í85i.

Sezení toto bylo velmi zajímavé. Nejdíve pednášel assistent p. Ant. Fry o ádu ktiro-

vitých pták, vylíil dle nejnovjšího stanovišt vdy všechny rody tohoto ádu a vysvtloval znaky

jejich na exempláích musejních, kteréžto neúnavným piinním p. assistenta až ua dva nejvzác-

njší všecky ostatní rody zastupují. Zvlášt vzbudil všeobecné obdivení pekrásný dar pana hrabete

Desfoura: Tragopan satyrns, Argas gigauteus a Lopbophorus impejauus, na jejichžto ozdobeni pí-

roda všechnu nádhern barev vynaložila. —
Na to pednášel uitel na vyšší eské reální škole p. Vojtch Šafaík velmi dfi-

kladuou zprávu o Saturnovi a jeho kruzích, a shrnul v jasném pehledu všechny vynálezy od as
Galileových až do doby nejnovjší. Jakožto zajímavý výsledek novjších výskum bylo vytknuto, že

kruh díve zdánliv co jednoduchý, nanejvejš co dvojatý pozorovaný, nyní nejmén ze tí kruhu

složen se spatuje, z nichžto nejvnitrnjší má barvu temnjší, popelavou, a z tak jemné látky složen

jest, že Saturn sám skrze nj prosvitá. Fan Šafaík uveejní co nejdíve pojednáni své, na nž
tímto poukazujeme.

Obsah.
Eleklrinosl Iením iluiend. — Velryb. Od Emanuela Purkyn. Dokonení. — Kapradí. Od Julia

Saxa. — O postavení slunení soustavy v prostoru svtovém. Od Dra. Vojtcha Kuneše. Po-

kraováni. — ilnibnosli ! O pstováni vina v Ceckách. Sepsal Filip ermák. — Píspvek '

k firodnimu kalendái Praiského okolí. Od Prokopa Dvorského. — Zpráva o schivi pírod-

nického odboru eského Musea dne 14. bezna b. r. — K tomu tah. 4.

Tiskem Bedicha Rohlíka v Praze 1854.
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O spsobu uení se pi-írodním vdám bez velikých uených a uebných

prostedk.

Sepsal Dr. Jan Purkyn.

1. Pomry lidu obecného k pírod a jejímu jwznání.

(Pednášeno s ástí dne 1 1. dubna ve schzce pírodnického odboru eského Mnsea.)

Každý z lidu našeho, v dosplém jsa postaven vku, teba by také nebyl ve

školách dosáhl jakéhokoliv poádného nauení o pírod á jejích výjevech v kamenech,

ro.stIinách a živoíišstvu, teba i neznal po vdecko vyložili zákony, jakové se vysky-

tují v úkazech svtla, tepla, elektiny, magnetismu, jakové sluováním a rozluováním

prvotních látek a hmot na jevo vycházejí, nebo v tvoení, ilí, pohybu životném nám se

oznamují, chová pedce na umu svém nemalou zásobu známostí pírodních, bu vlastní

zkušeností, anebo podáním od svých pátel a soukmenovc, starších i mladších, doby-

tých. Každý národ i národek, podle položení své vlasti v ouzeraí nebo na pímoí, na

horách anebo po rovinách a stepech, v horkém, stedním nebo studeném podnebí, pi

ekách, jezerech, nebo v krajinách suchoparných, osobil sob dojista od pravku, dle

poteb spoleenského života, dle vývinu své innosti a dle postaveni svého v loven-
stvu i mezi sousedními národy, zásobu dostatenou vdomostí o pirozených vcech

a jich vynakládání k potebám výživy, emesel, obchodu, moeplavectví, vojenství a vše-

likého pepychu a lahodní, a tot i daleko díve než vdeckým spsobem poznání pí-

rody se dobývalo, anf vda, zvlášt vda pírodní v smyslu našeho vku, dosti mla-

dého pvodu jest, a jen s malé ásti sáhá do as egyptské a ecké kultury.

Nebylof žádného z vyvinulejších a v djinstvu ouinnjších národ v starém

svt, jenž by nebyl zesnoval svou moc a svj dobrobyt na základ vdomostí pírod-

ních. Jest úkol vlastní historie kultury, do podrobná se o té vci šíiti, poznamenati,

jak prostonárodní pírodoznanslví poznenáhla pechází do vdeckého, jak ono, podkla-

dem jsouc na poátku tomuto, na konec obrátí postavení své, pvod, sílu a vzrst be-

rouc z isté, osamostatnné vdy. V starých vkách pevládalo pírodoznanslví prosto-

9
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národní, v posledních asech stedovku vyrstaly z nho vždy více a více vdy pí-

rodní, za našich as poín«jí tyto pevládati a hýbali mocn národy i pírodou. Však

i nyní nemžeme íci, že by se kdekoliv bylo stalo ouplné proniknutí vdy i života ná-

rodního, aniž o samých Staro- i Novobritech nebo románských a germánských náro-

dech to tvrdili mžeme. Zstává ješt i u tch spoustný uzel poznání temného, ne-

rozvinutého, prostonárodního, jejž osvtliti, rozvinouti, zevšeobecnili, úlohou zstává pí-

štích pokrok vdeckého snažení.

Vrhnme vzhled svj pedn na spsob prostonárodního sprostého vdní o pí-

rod, abychom potom tím jasnji poznali rznost jeho od práv vdeckého, a prostedky

se nám naskytly, jak by se nejsnadnji jeden na druhý pevésti dal.

a) Píroda a naše venkovská mládež.

íkává se : „Dli jsou rození pírodozpytci." O tom jest každý pesvden, kdož

si zpomene na svj vlastní mladý vk. Pozorujme malé chlapce nebo holky ilejších

smysl a rozumu na venku, díve než je škola zaujme, a vbec v jejich pochvílecli

a zábavách uvidíme, že skoro výhradn pírodou se baví, kojíce se nevýslovným citem,

jaký jim podává vhloubení se do pohyb živelních, do rstu rostlin, do tváení se,

povah i mrav živoich.

Již za ten as zimní dívá se hošík, v teplé zaven komrce, na podivné kv-
tiny, jež mráz na okénku tvoí a optn petvouje, jak mile pod teplým dechem se

rozplynou; u krbu stoje bez pestání hledí do plamene, jakoby jej vyskoumali chtl-,

vybhšího ven tší jej padáni snžných klk, jež chytá dlaní aby se roztály, i diví se

tpytu snžných hvzdiek, jejichž pekrásných tvar na erném kamenu nebo železe

spatiti se mu zdailo ; neopomine rampouchy s nízké stechy ulamovati, do nich hle-

dti, bublinky v nich pozorovali, je okoušeti. Vyrostlejší mládež baví se házením, ulva-

ováním snhu a klouzáním na led.

Když jaro rozvolní snhy a ledy, když stružkami se ženou vody a nabírají se

v lužikácb, tu nemže se dosti nadívati a naslouchati eení, vlnní a žblukání po-

tku. Pokroilejším jarem na podlelí, když hodn sprchne, staví hráze, dlá rybníky,

pouští lodiky z kry stromové po proudech vodních; mezi prškou dívá se na kapky

se stechy padající, jak se na kamenech rozpryskují, nebo padše do lužiek jak pono-

eny zprvu, opt se vyskytují a hlavikami vykukují ; do tiché stojaté vody hází ka-

ménky, aby spsobil kola po kolech od stedu vznikající, k obvodu rostoucí a v hla-

din zanikající; v rozvodnném potoku nebo ece stíhá zrakem proudy, víry, eení

jeho, nabírá, vylévá, pelévá vodu nádobkami, máchá v ní, šplýchá, brodí se v ní, vy-

fukuje stéblem veliké bubliny z mydlin a diví se jejich mftavé krásné barevnosti.

Vyrostlejší mladík vrhá se celým tlem do živlu vodního, jakoby se s tlem i duší

v jeho proudech rozplynouti chtl. O vzduchu dovídá se z jeho vání , koupá se

v jeho vlnách bže proti vtru, pozoruje jeho smry a obraty korouhvikou na tyce

vytenou, nebo se dívá na kohouta z plechu, který na steše neb na vži skí-

paje po všech stranách svta se obrací. Na podzim vyvolávají stále od západu vjící

vtry malou i velkou mládež do polí a strnišF, aby nechávaly zvH papírovým drakm, za

nimiž se bez ustání po provázku pohánjí. Tak mají svj okol v obhu jednoho roku

rozliné výjevy živelní pro badavé oko a ilou pohyblivost mladík na venkov. Nkteí,

Wavy jsouce dmyslnjší, slaví domy z kaménk, z hlíny, vyezávají kola na mlýnky,
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dlají sob biíe, lopaty, rýCe, skínky a všelijaké nástroje domácí a hospodáské. Vi-

díme v takových výjevech mladistvé duše vyvinující se fysiku a mechaniku sprostého

lidu, jenž v pozdnéjším vku dospvši až k emeslu, dostauje vyhovli potebám do-

mácím, obchodním, hospodáským.

Chceme-li dále sledovati zábavy mládeže v pírod vzhledem na rostlinstvo a ži-

voišstvo, vidíme jak dívky lnou ku kvtinám, je ochraují, pstují, jimi se ozdobují;

chlapec pak sází seménka, diví se jejich klíeni a pipatuje se vzrstu jejich, nebo

štpí, okuje stromeky, strká vrbové proutky na pobeží, aby se ujaly a vyrážely v listí.

Jako dívky chodí sbírat kvítky, vít je u vnce, vázat v kytky, nebo se plíží v lese po

jahodách : lak chlapci radji prodírají se kovinami trhajíce lískové oíšky, nebo na

podzim házejí po planých hruškách a jabloních, nebo srážejí kaštany a svážejí do svého

malého hospodáství. Na jaro, když se pruty vrbové napustí mízou, oklepávají, svlékají je,

aby robili píštalky. Taktéž k živoišstvu se rzn chová díví i chlapí mysl. Holka

obírá si za zamilované zvíátko koiku lichotivou, pokojnou, mkkosrstnou, oblibuje

sob lahodné její manýry a pohyby, aniž ví v její faleš. Chlapec vyvolí sob za pí-

tele poctivého prostodušného psa. .le-li veliký, váží si jeho síly, pyšní se jeho pá-

telstvím ; prostední-li jemu pimené velikosti jest, slouží mu za kamaráda jeho sko-

taení, jeho potulek. Zvlášt se kochá v jeho podízenosti, cít sebe pánem tvora sob,

jak myslí, rovného. Dve baví se rádo s beruškou, chlapec s kozlem lveraí. Vt-

I

šího skotu dívka se hrozí, leda že by sob byla ervenou nebo bílou kraviku mléko

dadoucí zamilovala; chlapec k volm smle se blíží, vlastní rukou jim píci podává, býka

se však straní, a z neveliké dáli povážliv naii hledí. Vášnivá bývá nkdy hochv ná-

klonnost ku koním. Kouzeln vru dojímá jejich mysl šlechetná postava i tvar kon,

a jezdec konm vládnoucí zdá se jejich idealisující fantasii jako bytnost vyššího rodu.

Jsou ješt jiná zvírala mezi ssavci, od domácnosti vzdálenjší, jenž rozliným

I

spsobeni zajímají mladistvý vk ; nkterá i polobájenou tvárnost na sebe pijímají^

Nejznámjší jest zajíc, jejž chlapec nezídka pes cestu skoiti nebo polem ubíhati

vidl ; zídka, leda kde vyšší honb krajina píznivá, pedstaví se srnka jeho oím, aneb

j

zhlédne on jelena pádícího úhorem k lesu. Liška, medvd, vlk, divoký kanec, za našich

kulturních as velmi ídký výjev, zdají se mu náležeti k svtu bájenému, i rád po-

slouchá stainu o nich vypravující. Jsou ješt jiná zvíátka tintrná, jako veverka, la-

I sika ; nkterá pak vábící k innosti ilou mysl chlapce, jako syslové, krtci, potkani,

!
myši, jež honí nebo z dr vylévá; nemotorných netopýr se štítí a zle s nimi nakládá.

Vidli jsme, jak psychický soucit mládeže rzným spsobem se chová k ssavcm do-

! máím i k zvi polní a lesní. Mén píchylný zdá se býti ku ptactvu, ješt mén

I

k plazm a rybám. Chlapce zajímá více hledání hnízd, lapání pták, než aby se s nimi

v nestálé pátelství zavázal. Jen kukaka z jara vábí jej od stromu ke stromu na po-

,

bezí, jíž on se posmívá, po ní pokukaje. I tu domácí drbež radji plaší a škádlí, než

I

aby ji k sob vábil. Více soucitu chovají dívky ku ptactvu. Tu je oblíbená slepika,

která svou velitelku všudy následuje; tam dve holoubka krotkého, jenž se jímali dá,

!
hladí a píitiskuje, nebo zpvavé ptáky, kepelku, ížka, stehlíka a j. s vehkou starost-

I

I

livoslí chová a krmí v kleci. Zvlášt na dvoe, když kuialm, kachnám, husím, holu-

,

bm je svolávajíc píci hází, tuší v sob budoucí hospodyku a pyšní se svým ouadem.

^

V stejné míe, jak na stupních živoišstva dol kráíme, mizí také spojenost s ním

5
1
íoucitná. Žab, ropuch, mlok, ještrek, had štítí a boji se mladí i staí; jediná ru-

9''
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snice ili zelená žabka, pro svou štílilost a píjemnou zelenost jakož i pro svou ped-
tuchu povtí, nalézala od dávna milost v prostonárodním pírodniclví. Nmé rybslvo

málo mysl mladistvou zajímá, akoliv píležit rády se dávají dti na mrštné rybiky

v prhledném potoku sem tam rejdící. Hmyz zase vyniká o nco v pomru tomto.

Není to již ale žádné psychické spojení, jest to více vábení zevnitních smysl, zvlášt

zraku, jenž rád lpí na kráse a rozmanitosti barev a kreseb motýlových kídel, anebd

kovové barv brouk, much a sídel se podivuje.

V máji, když se jaro probudí, probudí se chrousti v zemi, odkud vylezše obletují

v svžích hejnech loubí strom zelených. Kde se co hýbe, po tom se ráda mládež

shání. Tak se vede ubohým chroustm. Chlapci je honí, chytají, rozlin se jimi baví,

ba trýzní je; nebo s nimi nakládají jako s njakým domácím dobytkem, zapahají je

a dávají jim voziti malé náklady. Podobn zacházejí s chrobáky ; zídka se jim podaí

chýlili ,roháe nebo jednorožce, jehož podivné postav obdivují se a jejž teba po

mnoho dní chovají v chlévku, podstýlajíce mu a krmíce jej. Veliky si hoch váži

pouen o jejím užitku a moudrém hospodáiství, aniž jí pekáží, když ssaje medovinu

z kvítk, ano bojí se jí, aby jej žihadlem neuštkla. Po nemotorném brumbálu se chut

žene, mén se jeho žihadla boje, a lapne-Ii jej, bez milosrdenství vybírá mchýck
s medem ; vosu pak pronásleduje vášniv a zamakává co nepítele odpovdného. Mén
sob všímá hemžících se po cestách mravenc: akoliv nkdy rozbourá jejich hromady

a vybírá vajíka (pupy) co píci pro ptáky zpváky. Teprv na konci léta, po uklizení

obilí, honí se zase po strništích za kobylkami, zvlášt za velikými zelenými koníky,

jež pro podobnost jejich hlavy s hlavou koskou zapahá co kon, a pro svou skákavost

mén se k tomu hodí nežli babka v máji. Tenkráte také hledá cvrky, vábící a zavádjící

ho nejistým svým cvrkáním brzy na tu brzy na onu stranu. Dívky málo se baví hmy-

zem, bud že se ho štítí, anebo že poklidný jejich mrav málo lákán jest pohyblivostí

jeho; toliko s radostí ututlanou dívají se motýlu na kvítku sedícímu, rozvírajicímu a za-

vírajícímu krásnobarevná kidélka. Škvora s jeho strašlivými kleštmi se každý chrání,

aby nevlezl do jamky ucha, jak to uí povra lidu, a nií jej kde ho zastihne. Stonožkám

pak, pevalujíce kameny, pod kterými ukryty jsou, neuškozují dti hledíce na poádné

hemžení nožek mnohoetných, jako na adu voják v pochodu pokraující, Promluvme

též zde u hmyzu o pavoucích. Pavouk se každý dsí, malý i velký, jejich podivení

hodné píze a tkaniny každý zrušuje, kde se jen nahodí, co neistotu oko urážející

;

mráz bží po kži, když se jí dotkne pavouk nebo po ní pobíhá, utopit ho neb za-

šlápnout každý spchá. Jen kížový pavouk se ušetuje, snad pro to svaté znamení co

na zádech nosí ; ano rádo se pihlíží jeho poínání, když si na výsluní umle setkává

okrouhlé hnízdo. Chlapci chytají mouchy a házejí mu je na hnízdo, aby se zachytly do

jeho lepavých nitek, a Cekají až vybhne po své koisti, i dívají se s podivením, jak ji

zapádá a viseti nechá pro potebu pozdnjší. Nkdy i vosa uvázne a protrhá lehkou '

pavuinu, aniž mže to zabránili její pán, který však rychle popraví hnízdo k dalšímu

užití. Mnohoetná taková hnízda, po stromech a latích rozvšená nebo práv od pa-

vouk zatkávaná, zplozují nám vlastní lahodné tušení krásné letní pohody, jejíž na-

stávání prorokují. Podobný nás oblažuje cit na podzim, když s babským letem ješt
|

jednou krásné asy se vracejí, aby sthovavým pavoukm píhodné doby poskytly; ten-

kráte lítají chumáe jejich tkanin nesené vlažnými vtry západními, a po nich se honí

Uoukové, aby ulovily hnízdo i s pavoukem; po strništích pak napínají se všude jejich
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vlákna, na slunci krásnobarevnC se lesknoucí. Pavoukem též se u lidu jmenuje

známý dlouhonohý rozto (Milbc), kosec, jehož nohy vytrhují chlapci, ahy se dívali na

jejich sebou potrhování , které prý až du západu slunce trvá. Raci také jsou dobe

známi; smjef se mládež jejich zpálcnému lezení, steže se jejich klepet, nebo také se

staršími chylá je v noci pi lucern pod behem potok. Po vlažném dešti vylézají

žížaly ze svých dr na povrch zem, jež pak chlapci celé vytahují a nemilosrdn s nimi

nakládají, bud je roztrhujíce anebo je napichujíce na udici co vnadidlo pi chytání ryb.

Pijavice známy jsou z poteby lékaské i domácí. Konen uvádíme i mušle a hlemejždé.

Skoápky mušlí všelijak upotebuje mládež na barvy , na misky , lžiky a jiné nádoby

zvíátka v nich zaveného málo si všímajíc. Tím zajímavjší jest ale šnek v svém domku

pebývající, do nho se ukrývající, jej s sebou nosící, rohy své (tykadla) vystrkující

anebo vtahující. K nejmenším zvíátkm, ježto neujdou hádavému oku mládeže, pipo-

ísti lze ony nejmenší ráky (Daphnís, Cypris a. t. d.), jimiž hemží se zvlášt asu let-

ního každá stojatá voda pod šírým nebem, louže, rybníky, kád a jiné vodojemy v za-

hradách, v nichž se deštní voda nabírá. Naplniv skleniku lakovou vodou nemohl jsem

se dost nadívati tomu nekonenému hemžení se zvíátek drobnoukých, jenžto život ve-

likého svta v skrovném okresu pedstavovati se zdají.

b) O školkách ili opatrovnácb.

Snažil jsem se nastíniti tmito ádky mnohonásobnou innost, hry, zábavy, skou-

niání a pátrání mladistvého vku, jaké s pírodou je obkliující na venku provádí. Každý,

zvlášt venkovan , kdož nahlédne do vlastního živobytí a oživí upomínky své mladosti,

pozná, že jsem jen skrovných píklad uvedl, a že by látka byla nevyvažitelná, kdyby

nkdo o té vci se stanovišt psychologického ouplnji pojednati chtl. — Zatím jsme

i z toho poznali, že mládež pírodu docela praktickým a esthetickým spsobem pojímá,

buto oi bavíc jejími výjevy, anebo pírodních stvr pro své hry všelijak užívajíc. To

trvá neobmezeným spsobem až do té doby, když je škola do svého užšího oboru zajme,

a i tenkráte v svobodných pochvílech dáno k dávnjšímu obcování s pírodou se na-

vrátiti. Jsout i osobní povahy mezi mládeží, které se nižádným nucením a násilím od

toho odvrátili nedají, byf i na ujmu školy, což jim pak zle poznamenáno bývá i za roz-

pustilost pokládáno, akoliv takové neodolatelné puzení samo v sob nevinné jest, a mnohdy

s pracnou snahou veliký duch anebo pirozená dobrá vloha se utlauje. Proež za na-

áich as uvádní školek a jesliek za veliké dobrodiní, naší venkovské i mstské mlá-

deži poskytnuté, považovati se musí. Žádá-li konen nutnost našeho místního i aso-

vého postavení mezi kulturními národy, aby naše mládež záhy z polodivého stavu,

v jakém pímo s pírodou obcuje, vzata a k poádnému uení a raírnní mrav školní

kázni a dohlídce podrobena byla: nemohlo se zajisté nic vhodnjšího a povaze lidské

pimenjšího vymysliti, jako ony ochranné školky, opatrovny, školy hrací, v nichž mla-

distvý vk bez písného literního uení v dobe spoádaném obcování s pírodou njaký
as chovati se má. Pravý pístoun nebo pstounka má míti na zeteli, mimo vzdlávání

pedstav a pomyslil mravních a náboženských, jež uzounké pomry spoleenské, domácí

a obecné, jejich svencm poskytují, hlavn také ony, které se patením na obkliující

pírodu, prostým vražením na smysly , v duchu mladistvém vyvinuly. Každé dítko pi-
náší do opatrovny nemalou zásobu pírodních známostí, které sob hrav v otevené pí-
rod o samot nebo v spolenosti soudruh, pvodn nebo z podání stai-ších, i s jmény
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prostonárodními nebo dtskými bylo osvojilo. Pstounm tedy nastane úloha, z pozo-

rováni zábav i obyejných her okolní mládeže , a z pímého vyptáváni a zkoušeni , se-

známiti se pi každé píležitosti s vdomostmi každého dítka o pirozených vcech,

aby na tomto dosti skrovném základ, prostedkem té samé okolní pírody, bez užívání

všelikých uených a školských návod, tím samým hravým, zábavným a samoinným

spfisobem, jako prvé o vlastní vli, dále se rozšiovaly a vyvinovaly. Hra nasypováni písku,

vlévám a pelévání, kapání a rozprchování vody mže poskytovati píležitost k odmo-
vání jich na žejdlíky, pinty, nebo na všelijaké míry obilní, obeznámiti dítky s bhem vod

a jiných tekutin v žlabech a rourách, se stíkakami, pumpami, s rovnovážností, s po-

mrnou tíží ; rozpryskování na spsob dešt naproti slunci podává malou duhu , hraní

barev v kapice rosní ukazuje též barvy duhové; nakonec mže se i vzíti na pomoc

tihranné sklo k tomutéž úelu, 1 možná rozšíiti hru se svtlem mnohonásobným spsobera

jeho odrážení, lámání, soustední pirozenými nebo umnými prostedky. Podobn teplo,

ohe podají nesíslné píklady innosti živelní. Neopomime též seznámiti dítky se vzdu-

chem, s jeho a neviditedlnou hmotností, s výjevy, úinky, smry vtr, pi emž
i strany svta, východ, poledne atd. se poznati dají, pak rzné pohyby od vzduchu pochá-

zející, vláni, napínáni plachet, foukání, bouení, všeliké zvuky, hlasy vzduchem prove-

dené. Zajímavé tu bude každé mysli dtské, rozbírati bohatou zásobu slov tak zvaných

onomatopoických, zvuky pirozené mluvou nastiujících, jako klepání, hímání, bouchání,

hlasy všelijakých zvíat. Poznání o vzduchu , o vtrech povede k pozorování oblak,

pak dále se oko vyzdvihne k slunci, msíci, hvzdám. Postupem as deniuch a no-
ních

,
jakož i ástek roku pozorovati se budou pohyby, tvary a zmny nebeských tles

na obloze, Jak se našemu oku zdánliv podávají; nebylo by však rádno již nyní o astro-

nomickém pojímání tchto úkaz se zmiovali, což arci dosplejšímu vku a zralejší

zkušeností náleží.

V zimním ase bavila by se mládež ve školce více rozlinými úkazy mrtvé pí-

rody, fysikálními a chemickými výjevy. Také by se již tenkrát mohla sdíleti známost

o kamenech, zeminách, jaké se v okolí hlavn nacházejí, ano i za píznivého poasí na-

vštvovala by se jejich nalezišt. Teba i tvoením a pálením cihel , stavním domk,

vyezáváním emeslnických, hospodáských nástroj, nebo ukazováním, rozbíráním, pojme-

nováním jich cviila by se mysl praktická dlí venkovských. Rostlinstvo a zvíectvo za

asu zimního málo sice pedmt poskytuje, ale ani ty nesmjí se zanedbávati, i teba

jich použiti, an za as teplejší pohody beztoho nesíslné množství nových a nových

píi'odm'ch úkaz na smysly mládeže se hrne. Tedy použili možná zelin ve sklep chova-

ných, koen, cibulí, bambulin, rzných semen hospodáských, ovoce rozliného druhu,

které dlouho do zimy ano do jara se chová ; okolí podává mechy, lišejníky. Ze živo-

Cišstva na snad jsou domácí zvíata hospodáská, k, vl, prase, ovce, nebo podomní

pes, koka, myši, podvorní a svtniní ptactvo, a rozliný hmyz. Tak se piblíží doba

letní, podzimní, kdežto školáctva opatroven nejvíce v otevené pírod baviti a napájeti

se budou jejími krásami a naukami pi rozumn spoádaném návodu pstoun svých otcov-

ských. Byla by to látka k zvláštnímu dosti obšírnému spisu, kdybychom chtli udávati úkony

a zábavy školky dtskému vku nejpimenjší. Jsout o tom knihy v literaturách cizo-

krajních. V naší vyniká zvlášt „Pstúnka" professora Mošnera
,

jižto každému píteli

mládeže, o své dli pelivým rodim, hlavn pak uitelstvu vyššímu (kamž arci i du-

chovenstvo poítáme) i nižšímu schvalujeme.
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c) o škoUch triviálDÍcb lU elementároich.

Škol triviálních jméno, jak známo, povstalo za starší doby z té píiny, že jako

Irojí cestou (lat. trivium) vedly k literárnímu uÉení, totiž : tením, psaním a poítáním.

Za našich as je radéji jmenují školami elementárními, což arci v obšírnjším smyslu

jejich úel vyznauje, an element nebo živel v smyslu všeobecném za základ každého

uení nebo umní sloužiti musí, k emuž mimo jiné také ono trojí umní triviální po-

ítali dlužno. V tom širším smyslu nevyluuje se náboženství, aniž zem- a djepis,

ani pírodnictvo a emeslnictvo. Že pak v mnohých zemích brán ohled na jazyk,

spsoby » políeby národní, nazývají se také nkdy školami národními. My zstaneme

pi jménu škol elementárních, jim za naší doby nejlépe píslušícím.

• Triviální škola v starším smyslu uila krom katechismu pouze mechanickým,

suchoparným, káravým spsobera tení, psaní, poítání, o jiných reálních pedmtech
podle osobnosti uitel jen výminen se jednalo. Všecko se vnucovalo dtem, kteréž

jen za povolnou látku tvoitelm sloužily; o vzbuzení ilosti smysl, o duševní samo-

innosti ani se nepomyslilo. Když zízení školek za našich as, pro povahu nejmlad-

ších dítek k literárnímu uení ješt neschopných, pirozenjších s nimi nakládání sp-
sob požadovalo, tu teprv se vyskytly protivy a nepimenosti novjšího i staršího

uení. Vidli jsme na vlastní oi, jak dti v školkách otcovským, pirozeným spsobem

radostn rozvinovaly vlohy a povahy sob vtlené a milé pokroky pislibovaly, kdežto

pak vkroivše do škol normálních najednou se jako zvrhly, zakrnly, v mysli a mra-

vech zmalátnly, anebo se staly tvrdohlavými, rozpustilými, což ne tak vlastní jejich po-

vaze piítati se mohlo, jako spíše bezcitnému, bezohlednému, dívjšímu ve školce cele

protivnému s nimi nakládání. Proež, když se jednou chvalitebná reforma stala na

nejnižším slupni vychování, mla také do vyšších postoupn dosahovati. Považuji tedy

za velikou podstatnou potebu škol národních, elementárních, aby se v opatrovnách tomu

piuily, jak by se s mládeží dosplejší na vyšší stupe vzdlání nejlépe pokraovati

mlo. Školka docela by'nemla uili liternímu umní, velkou zásluhu však by sob zí-

skala tím, kdyby ve mladistvých myslích rozncovala touhu, povstalou z poznané po-

teby, nauiti se poádn ísli, psáti, poítati a dosáhnouti ješt jiných umní a vdo-

mostí. Na takovém základ mže i škola písnji, a však vlídn a otcovsky, bez

hrzovlády dále pokraovati a vzrostlejší mládež dle povolání a stavu dále vzdlávati.

Bylo by mn zde promluviti o pomrech již více umných nežli díve, jaké by mla škola

elementární chovati k pírod a k jejímu poznání. Obmezím se na málo poznamenání.

. Pedn zachovej se dle možnosti i zde, zvlášt na venku, pímý pomr k pírod, jako

to bylo v opatrovn, jen arci na vyšším stupni, obsahu širšího, spsobem praktickým a pi-

men potebám stavu a povolání. Uiteli služtež na základ vdy pírodní, staniž se

lo ale tak zakryt, aby ue ani o tom tušeni neml. Uitel nedávej sob pohled ue-
nosti z knh a vyšších škol získané, uení jeho plyniž samovoln jako pirozená vlast-

nost. Tím více bude psobiti, tím živji se vtisknou jeho slova, pochopí se jeho my-

. šlénky. Proež chraniž se on každé nauky, která v umu jeho ješt neuzrála, která by

jej nutila uené prostedky bráti na pomoc.

To platí zvlášt na venku. Selský lid, jakož i jeho dosplejší mládež, chová

se k ueným stavm velmi nedvrn. Bylyf od ledajakýchs mudrlant asto ošizeni,

což v nich zbudilo nedvru, která práv tam tžce se vykoeniti dá, kde mysl vbec
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ráda pedsudky, píslovím, podáním se ídí. Vysvitá z toho dležitost pípravného uení

uitelv. Uitel venkovský ml by býti v potebných jemu naukách docela hotov a do-

zrálý, af by toho byla dost skrovná zásoba ; zde polovinosti se netrpí.

Pravili jsme, že i školní mládež s pírodou pímo obcovali má. Nevyluují se

tím jiné pírodovdní prostedky, jako obrazy, sbírky, zkoušky. Vymáháf dosplejší

mysl mladíkova také širšího rozhledu ve pírod. Mají-li se státi smyslné pedstavy

a obrazy pontími povšechnými, teba, aby pestaly lpíti na názorech jednotlivých, a po

mnohosti podobných stejnorodných výjev se povznesly. Ve všem pak budiž písii

šetíno pimenosti. Jinak se chovati teba k mládeži vyšších, jinak k mládeži nižších

stav, jinak ve školách velkomstských, jinak v malomstských a vesnických, tu pak

podlé okolností pírody bohaté nebo chudé, rozmanité nebo jednoduché.

Ouel školy elementární jest hlavn také, pipravovati junošstvo k budoucím sta-

vm, živnostem, emeslm, podati mu známost toho, eho mu znáti potebí, ano i co

možná s pracemi, nástroji a jinými prostedky, vzory, plány, modelly je seznámiti.

iiíme v tom co možná, dokud skromnost našich as více nedovoluje, zstavujíce

vyšším ústavm mládež v tom ohledu šfastnjší. Jenom optn to žádám, aby škola,

zvlášt venkovská, suchoparným literárním uením od pírody se píliš nevzdalovala.

Po skoneni školy elementární nastane mladíku doba, kdežto zase k pímjšímu

obcování s pírodou se navrátí.

d) Škola životni.

Nastanou léta služby, uednictví, tovaryšství emeslnickéko. Vtšina na venku

vnuje se pracím rolnickým, hospodáským, budto co píští hospodáové a majetníci,

nebo co podruzi, dlníci, pacholci, pastýi, vozkové, bu u menších hospodá nebo na

statcích velkopanských, kdežto mnohonásobné zábyvy vykonávají, až se i stanou šafái,

anebo se jim udá vlastní sob hospodáství zíditi. Mohli bychom tu rozbírati, v ja-

kém postavení se nachází rolník k veškeré pírod, k pd orné, k povtrnosti,

rostlinstvu i živoišstvu. Ješt mnoho se musí piuovati z cizí i vlastni zkušenosti,

aby se stal rozumným hospodáem, ehož nedosáhne jinak le ustaviným pozoro-

váním výjev pirozených.

Teba tu rozeznávati a posuzovati zeminy, obstarávati chování hnoje a pí-

slušné mrvení, orání, zaorávání, znáti rostliny polní a umti je v píhodný as zaší-

vati, bejlí pleniti, žíti, svážeti, mlátili, istiti, chrániti, tíditi, k prodaji anebo k do-

mácím potebám chystati ; každá pak rostlina žádá vlastní spsob chování, vlastní prae

a starosti: jinaké obilí všeho druhu, jinaké zeliny, konopí a len, epika, byliny

barvíské a t. d. Jinde též sadastvím a zahradnictvím, nebo vinastvím se baví ho-

spodá bud mimoln nebo výhradn, což arci zase obzvláštní smr jeho snah a prácí,

jeho vdomosti a zrunosti požaduje. Vzdlávání luk, chování dobytka, obstarávání

píce, kmiení, pasení, rozplozování, užití jeho v hospodáství, prodej a koup iní zase

jiný nemén dležitý druh prací a prmyslu venkovského. Chování rostlin ovocných,

kuchyských, pstní kvtin, cizokrajných bylin a strom vnuje se zvlášt zahradník,

jehožto umní již výše sáhá, až k samému vdeckému poznání, jakož nám píklady

mnoha výtených zahradník okazují. Též lesnictví žádá obšírné známosti strom a ko-

vin, poádku jejich sázení, jejich kácení, chování pro zv nižší i velkou. — Za nej-

vrnjšího syna pírody pokládati se mže myslivec, kterýžto vtšinu asu pod šírým
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nebem, na polích, v lesích, horách i dolinách pomeškává, ilé smysly a mysl obrá-

cené maje na všechny strany, kde se co mihne, kde co zašustí; kde sledy a dráhy

zve se vyskytují, lam okem mrskne, tam zamí, tam se blíží a pádnou stelbou

plenu se zmocní, následován jsa psem vrným, povolným, rozmyslným. Myslivost stává

se v horách, v horkých krajinách a v pralesích nkdy vášní neukojitelnou, ani bezpeí

vlastního života nešetící. Protož také slynuli hrdinové dávných asii vyplenním zve
divoké, ano až do našich zstala honba zábavou královskou a velkopanskou. Mírnjší

zábyvy koná ptáník, rybá a lovec moských a íních ryb. U ptáníka hledejme

nejpodrobnjší známost ptaích rodíi polních, lesních, stálých i sthovavých ; znajít je

i zdaleka podle zpvu, pohybu, letu, hnízdní; rozeznávají šatstvo každého stáí, každé

ásti roku; znají jejich obydlí, pokrmy, jejich rzné obyeje, vlastnosti a povahy, je-

jich lapání, chování v klecích, krmení, pstní. Až k podivení jednoduchá zábava jest

chytání ryb udicí, i zdá se vymáhali mnoho trplivosti pi menší ilosti, a i obeze-

losti potebí k vyvolení míst píhodných. Vtšího obsahu jest chování ryb v rybní-

cích, a lovení v ekách a konen na moi. Budiž dosti toho, co jsme íci chtli

o pomrech hdu obecného k otevené pírod. Jsou( však ješt jiné zábyvy, které

se výhradn jistými ástkami pírody obírají. Náležejí sem všechna emesla
,

jež

mnohonásobným spsobem látky z pírody vzaté vzdlávají a z nich rozliné výrobky

zhotovují. Rozeznáváme tu mezi nimi pedn taková, která více na venku, v svobodné

pírod se konají, od jiných, která do soukromých dom a svtnic aneb do fabriCních

budov uzavena jsou. Jiná toliko pvodní látky vydobývají, jiná je na prvním, jiná na

druhém a na vyšších stupních vzdlávají, petvoují, až k nejvyšší dokonalosti a um-
lecké slinosti a skvlosti je pivádjí. Nkterá nepožadují než skrovné známosti pí-

rody a jejích zákon, málo rozhledu v ní, jsouce co do látky i tvoeni skrovn obme-

zena; jiná, teba jen látkami jednoduchými se obírají, však rozmanitostí nástroj

a mnohonásobnou tvárností výrobk žádají nevšední obratnost rukou, smysl i myšlení.

Nkterá konají se od samotných jednotlivc, jiná jen ve spolenosti se vykonávají, kde

dílo z ruky do ruky pechází, až k dokonalosti dospje ; ona porznu se provozují bez

spoleenských zákon, tato jistou nadvládu, písné spoadování prací a podízenost pod

pravidla dlnická požadují, jsout to rukodílny, fabriky. Na prvních stupních vyvinování

se spoleenského lidského živobytí lovk, jen o sebe a o svou rodinu se starati maje,

v bezprostedním s pírodou obcování všechny poteby sám obstarává, samodruh všechny

práce koná, jen v tom rozdíl in, že nkteré lehejší , bezpenjší slabšímu ženskému

pohlaví ponechává; jiné hrubší, zmužilého ducha vymáhající mužové konají, jako to po-

dnes u tak zvaných divoch nebo v kultue opozdilých národa nacházíme. Všechny

tyto spsoby v rozliných živnostech a na rzných zjevech národní kultury všelijak spol-

ené a pomíchané vidíme. Nám tu hlavn jde o to , abychom ješt nkterými píklady

ukázali, v jakých pomrech ku pírod a k jejímu poznání nalézá se ta neb ona živnost

a emeslo.

Vyvolíme sob nejprve takové, které s polním hospodástvím v nejbližším jsou

spojení. Sem náleží mlynáství. Mlyná jest první, jenžto zrna obilní, poátení látku

pírody, jakou mu rolník poskytuje, mlýnem, složeným to nástrojem mechanickým,

perobuje v mouku a na všeliké odrdy krup a krupek. Mlynái byli z nejprvnéjších

fabrikant v nynjším smyslu toho slova. Dobe zi-izený mlýn založen jest hlavn na

jednom nebo i více strojích ili mašinách, jimižto pomocí sil pírodních, vody, vtr, par,
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líže, a pomrnfi malým pispním sil lovích mnohem více se vydobývá, nežli by sou-

kromým a domácím namáliánim stáli se mohlo. Dlniclvo mlynáské má také, jak to ve

fabrikách bývá, rzné úkoly a hodnosti; tady léž platí zásada rozdlování práce a jakýsi

poádek osobné podízenosti. Protož není divu , že za našich dn v zemích moderní

kultury na mnoha místech mlýny, zvlášt parní, v pravé, velikolepé fabriky vynikly.

Takové uvažování , které vede do vyšších kruh státního a spoleenského živobytí, zdá

se nás odvádti od prvního našeho stanovišt, kdežto považujeme hd náš v jeho pímém

a naprostém pomru k pírod a jejímu poznání. Vrafme se ledy k mlynái na venku,

jak jej dosaváde v pvodní sprostot nacházíme. Nezdá se arci býti v tak úzkém spo-

jení s pírodou jako rolník aneb kdokoliv z jiných odvtví hospodáství, a však zrst

obilí a jeho zdar nemén ho zajímá; on musí též dobe znáti hodnotu a zdárnost vše-

likých zrn obilních, aby dovedl s nimi pimen nakládali a dobrou a zdravou mouku z nich

vyrábli. Sám pak, zásobu sob nakoupiv, vdti má, jak je vybrati, jak chovati. Druhý

živel jeho, s kterým zachází a jehož vlastnosti dobe znáti musí, jest voda; on ji staví, pi-

vádí i odvádí,jejími silami zavládá. Vtrní mlyná léž vtrm at rozumí. Nejblíže se mly-

náe týká poznání a umní strojnické. Mlyná, a kdož se tomu emeslu vyuil, jest hlavn

mechanik. Nejenom že má umt s mlýnem , složenou to mašinou, dobe zacházeti, jej

vždy v dobrém stavu udržovati, potebné správy naizovati nebo sám vykonávati; Iebat

i nkdy nový mlýn stavti a píslušné práce ídili. Již tedy mlynáský tovaryš bývá spolu

vodaem, tesaem, kameníkem, zná se v pracích kováských, zámenických, ano i slavi-

lelství pod vodou i nad vodou, i rozliných druh hospodáství, krmení dobytka, chování

koní a. 1. d. všímali si musí. Mohlt by nkdo namítnouti, že strojnictví nenáleží vlastn

k známostem a umlostem pírodním, že pouze z dmyslu pochází; tenf by ale i tvrditi

musel, že tíže a všechny z ní pocházející pohyby nenáležejí k pírod a nepodléhají

jejím zákonm. K mlynáství také náleží robení krup všech druh , a mletí sladu pro

sládky. S mlýnem bývá také ve spojení nástroj k ezání prken , a obstaráván též od

chasy mlynáské. Hotovení škrobu stává se bu po domácku, bud také ve vlastních

fabrikách , a liší se znan od mlynáství , akoliv i mouka ze škrobu na obyejných

mlýnech se dlati mže. Ovšem chasníku mlynáskému robení škrobu docela cizí ne-

bude. Jsouf ješt jiné spsoby rozdrobovaní rzných látek fabriních
,
jako barvin,

Iísla, sádry a j., které nástroji mlýnu podobnými se vykonávají i podobné k mlyná-

ským známosti strojnické požadují, z ehož ješt více vysvitá co nahoe praveno bylo,

že mlyná jest pravý mechanik. Výrobky mlýnu, mouka, kroupy , škrob, tlu ze sladu,

pecházejí pedn do domácích poteb, pak i k pekam, cukrám, sládkm, vinopalm,

kdežto je vaením, peením, kysáním, pepuzováním další promny oekávají. Zdálo

by se, že tyto živnosti
,

ježto látky pírodní již z druhé ruky dostávají , v zamstnáni

svém od pírody samé ješt více se vzdalují. Však i zde platí, co nahoe praveno

o strojnictví, akoli v jiném rozsahu. Co z obilí a mouky vaením, kvašením, peením,

pepuzováním a kysáním se vydobývá
,

jest výrobek luební, chemický, a kdož by sml

pochybovali, že chemie nenáleží k známostem a umlostem pírodním ?

Obrátíme se k hornictví, kdežto mimo rolnictví zajisté lovk v nejužším spojení

s pírodou innost svou vyvádí. Také horník vzdlává zem, ano i skály, vrstvy a sluje

podzemní, a vydobývá z nich všeliké kamení, rudy a ko\7. Tyto pak kameník, hutník

dále vypravují, aby se staly látkou dalšího tvoení a petvorování rozliných emesel

a umlostí, a konen sloužily lovku na všelikých stupních jeho vzdlanosti k dosa-
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žení rzných jeho úel, k užití slasli života , nno i k vzájemnému kazem' a zniíování.

Mohli bychom tu siiti, jak mnohostrann a pozorným okem považuje horník položení

hor zevnitní, sklady vnitních vrstev a slují, jejich tažení a padáni, nalezišt hornin a rud,

obdobnosl s jinými, a jak z rzných znak umí tušiti bohatost nebo chudobu dol. Po-

noen pak do útrob zem o samot pii skrovné lampice vydobývá kovkop snažnou pílí

rudy bohaté i chudé , nadjí veden vždy dále a hloubji. Není to pouze mechanická

bezdušná práce, co jej sílí a vždy dále loudí, jest to spolu vášnivé užití vnitního pudu,

jenž lovka i tímto spsobem k pírod poutá. Na den vytžených kov hutník pak

chut ohnm se zmocní, a rozliné dílny je vytvoují na pruly, hole, šíny, plechy, dráty.

Dále ková, zámeník, cvoká, špendliká, litec, mincí, kovo-soustružník, pasí, hodi-

ná, klenotník, mechanik, optik z kov ryzích a všelijak smíšených vyhotovují nesíslné

mnohonásobné práce, stvry, nástroje, ozdoby, jaké žádá nižší i vyšší život obanský.

Bylo by o tom mnoho vypravovati, jak rozmanitým spsobem i v nadeených eme-
slech duch lidský se vhloubil v každou vlastnost látek jeho moci podízených, jak

nejpíslušnjší nástroje a mašiny vynalezl, výhody a zrunosti sob získal, aby dobyl

snadnjšího pístupu k nakládání s pírodou nkdy nemálo zdráhavou.

Obrame se opt na jinou adu prmyslu lidského, jak od látek jednoduchých,

pírodou podaných poíná, a do mnohonásobných umní a emesel se rozvtvuje. Jsou

to emesla budovnická, dílem vlastní, dílem píslužná. První látku poskytují kameno-

lome!, vápenici , lesníci, dále pak kameníci, tesai stavivo pipravují, zedníci návodem

stavitele budovy perozliné dle rzných úel jejich budují, až pak emeslníci : truh-

lái, zámeníci, soustružníci, sklenái, potebnými ástkami a movitostmi dm opatují,

konen umlci ozdobu a okrasu dodávají.

Jiný chod myšlének a innosti poskytují nám veškeré živnosti, fabriky, rukodílny

i jednotlivá emesla
,

ježto s vlákny rostlinnými nebo živoišnými initi mají. Na

jednom konci rolník obstarává zrst a zdar konopí, lnu, nebo chová hospodá v cizích

krajích stromy bavlníky, pak pstí se ovce, kozy, lámy a j., aby podávaly hebkou vlnu

a srst, a s bourcem se zabývají mladí staí, aby vydobyh hedbáví drahocenné. Vlákna

pak se spádají rukou lidskou nebo na strojích, a z nich podobn zhotovují se pe-
rozliné tkaniny, plátna, krajky, pleteniny, sukna, hedbávné látky, ty se bílí, barví, po-

tiskují, ku prodaji pipravují, pak od švadlen, odévník v rzné pokrytí, šatstvo a ozdoby

tla lidského se promují, z jiných aloany, koberce se zhotovují. Sem také náleží

kožešnictví všeho druhu a robení odvu a obuvi z kozí. Zdálo by se, že mimo první

dobývání vláken z rostlinstva i živoišstva málo tu lovk s pírodou samou co initi

má, an pletení a tkaní pouze mechanickým spsobem se vykonává. Však i to žádá d-
kladné poznání spojitosti, pevnosti a jiných fysikálních vlastností vláken; všelijaké pak

spAsoby pletenin až do samých gobelín pedstavují nám takoka vlastní odvtví geo-

metrie, kdybychom ani ohled nebrali na nástroje a tkací mašiny, jakých bez potu

vynalezl dmysl lidský; barvení pak tkanin jest znaná ást luby organické, hotovení

vzor a tisknutí požaduje umlecké obraty. Konen žádá i krejovství i obuvnictví

jistou známost tla lidského, aby píslušn a zdraví pimen je ochránil, pokryl

a ozdobil.

Ukázali jsme tu na nkolika hlavních píkladech, jak innosti živnostnické a pr-
myslnické našeho lidu ukazují blízkou spojitost s pírodou a s poznáním pirozených
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zákon již i lehdáž, kdyby ani na vdecké umní ohled brán nebyl, an vtší díl tCchtÓ

umlosli se vykonával, kvll, znané dokonalosti dosáhl a k zvýšení kultury pispíval, když

ješt ani védy v písnjším smyslu našeho vku vzdlány nebyly. Pomry tyto jsou

s jedné^strany výminky v samé pírod zevnitní ležící, na druhém konci staví se všeliké

poteby lidského živobytí, sted pak zanímají látky a formy umem lidským na všeliké

výrobky užiten slouené. Porovnejme tuto soustavu pomríi s homolí, aby se stala

názornjší. Píroda zde iní zpodinu homole. Na obvodu zpodiny postavme všeliké

hlavní živnosti, z nichž nkteré nahoe jsme vyložili, jako polní hospodáství, lesnictví,

myslivectví, rybáství, chování domácích zvíat, zahradnictví, pstní rostlin vláknitých,

barvíských, hornictví a j. Po bocích pak postavme emesla i živnosti, které podané

sob látky vzdlávají a formují, aby se staly zdatné potebám lovka, jako mlynáství,

pekaství, tesaství, truhláství, soustružnictví, koželužství, plátenictví, soukenictví, bar-

víství, krejiství, hutnictví, kovaství, zámenictví, budovnictví, lodnictví atd. Na ostí

pak by stál lovk se svými nekonenými potebami a úely. Ješt lépe by se tato

veškerost vyobrazila obélcem (cylindremj, na jehož dolejší ploše by se ústrojstvo pí-

rody vyložilo, na hoejší ústrojstvo lidstva.

Vynasnažil jsem se tuto ukázati na pomry našeho lidu ku pírod a jejímu po-

znání ve všelikých vkách lidských, živnostech, emeslech, v rzných vrstvách jeho

kultury, aniž ješt brán ohled na stupe práv vdecký, jaký naše století vymáhá.

V píštím lánku teprv promluvím o znaném rozdílu mezi pedstavováním a ponímáním

vcí sprostým spsobem a tím, který skrze vdecké poznání zprostedkován bývá. Ko-

nen pokusím se, jak to hlavní nápis celé rozpravy oznamuje, vyložiti nkteré spsoby,

jak by se i v pozdnjších letech bez návodu školního všeliké vdecké známosti o pí-

rod, týkající se hlavnjších živností a emesel, nabyly, a tak sprosté náhledy o vcech

pirozených na vdecké zmniti daly.

O umlém rozmnožování a chování ryb.

Rybáství náleží k nejhlavnjším živnostem národ pomoských, a také na pevnin

má a mlo, zvlášt v starších dobách, nemalé váhy. Zajisté záležela veliká ást po-

travy našich praotc v rybách, ba mžeme tvrditi, že rybáství vedle myslivectví dlouho

pedcházelo ped polním hospodástvím, a ješt dlouho v pozdjších vzdlanjších dobách

vedle nho kvetlo. Když praotec náš ech s ipu požehnanou vlast prohlídl a u paty

jeho sídla svého lidu zaraziti uzavel, oplývaly zajisté steré eky a potoky Bojohemu

množstvím ryb, asi jako krajiny americké a africké leprva nyní odkrývané.

Rybí maso jest pokrm velmi dobrý — dusík jeho nalézá se v nm ve slouen-

stvi, z nhož velmi snadno do zažité potravy pechází, a ode dávna byl tento spsob

masné potravy považován co velmi živný a s malými výminkami také co dobe stravi-

telný. Že naši pedkové této potravy si vážili, vysvitá nejenom z djepisného svdectví,

nýbrž i z pehojného zaldádání rybník, v nichž umlým spsobem ryby chovány byly.

Není zem v celé stední Evrop, která by tolik rybník mla jako echy. Dle po-
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psáni Dlaskova bylo v Cechách r. 1786 velkých, malých i prostedních rybníkfl vesms

20,000, ježlo 133,271 jiler zajímaly, z nichž podnes sotva pátý díl zbývá.

Dosaváde však jest rybáství eské, jmenovit na rybnících, dosti dilležilé a vý-

nosné' ; íní ale den ode dne ochabuje a má v národním hospodáství místo velmi podízené.

Již nepicházejí ryby týdn na stl povltavského nebo polabského hospodáe, a k ne-

malému podivení nám nyní jest pedráždná chuf eských služek, které v 17. století pi

vstupování do služby si vymiovaly, aby do téhodne více nežli tikráte lososa k obdu

nedostávaly — nyní se považují ryby mnohem sprostší za vzácnou lahdku, obmezenou

na hody vánoní nebo na postní tabule bohatšího lidu. Píiny tohoto hubení ryb

v ekách dají se snadno nalézti, nebot souvisí nejblíže s bezohledným a jednostran-

ným opanováním každé pdy a vody. Když se všude v každé ece a v nejvzdálenjším

potoku bez ohledu na píští pokolení po mnohé století ryby lovily, když ve vod všude

znepokojované ryby nikde nenalézají útulku, kam by jikra svá usaditi mohly, a ná-

sledkem toho proud jikra zanášeti a rušiti musí: vyplývá samo sebou, že neustálý úbyt

a konen i úplné vyhynutí ryb v naší tekoucí vod nevyhnutelný následek toho býti

musí. Povážíme-Ii pi tom, jak úžasným spsobem pomr mezi potravní hmotou a ro-

stoucím potem lidstva se zhoršuje, oceníme-li pak takka nekonenou plodnost ryb *)

a výbornou pokrmní látku, kterou poskytují : namítne se sama sebou výitka, pro se

Již ode dávna na to nepomyslilo, jak by se nejenom hynutí ryb v ekách zastaviti, nýbrž

i rozmnožování jejich podporovali mohlo. Každému zlu nejlépe se postaví odpor vy-

skoumáním píin jeho. Je-li ledy jisto, že ubývání ryb v ekách hlavn se spsobuje

hynutím potru, jehož vyvinutí náhod zstaveno jest, leží prostedek proti to-

muto hynuti patrn v tom, aby se nad vyvinutím potru piln
bdlo, a co jindy náhod se zstavovalo, prospšným dmyslem
se ídilo. Jest ledy potebí, aby se vyskoumalo, pod jakými výminkami ryby se zplo-

zují a v jakých okolnostech se nejlépe vyvinují. S ohledem na tyto výminky a úmy-

slným pipravením tchto okolností pijde pak zajisté rybáství na onen stupe, jejž

by slušn zaujímati mlo.

Co se týká zplozování nejenom ryb, nýbrž všech pohlavních zvíat, známo jest

Z prací Spallanzaniho, již v pedešlém století vykonaných a pemnohými zkou-

škami novjších fysiolog potvrzených, že každé zúrodnní jest výsledek ouinku tak

nazvaných samohybných vlákenek (Spermatozoa) v moku samího semena, na dosplé

vajíko v tle samicím se vyvinující. Zúrodnní vajíka dje se bezprostedním do-

týkáním se tchto dvou ástí, a oživující moc jejich dá ge kratší nebo delší as po

odlouení jich od jednotlivc, v jejíchž ln vyvinuty byly, zachovati.

U velikého množství nižších zvíat záleží úloha roditel pi plození jen v tvoení

- a vypouštní tch dvou plodících prvk ; vajíko se zúroduje teprv po vypuštní ze

samiího tla, a jeho setkání se samími samohybnými vlákny, jichž dotýkati se musí,

aby se k životu probudilo, dje se jen pispíváním vnjších píin od roditel nezá-

vislých, k. p. proudním vody, do níž vajíka a zúrodující vlákna vypuštna byla-

Skoumatel mže tedy dle libosti tento oživující výkon úmyslným smíšením vajíek

s mokem samím tch zvíat opakovati.

'*} Okoun prostedni velikosti má v soh 69 000 vajíek ili jike, prostední štika 160.000,

velký kapr 167.000.



142

Pozorování fysiolog též ukazují, že ve všeobecném soumru pírody plodnost

zvíat se ídí nejenom dle záhuby, jíž mláata podléhají, díve nežli schopnými se stá-

vají k rozplozování svého rodu, nýbrž také dle pomru k možným pád&m nezúrodnéní,

jimž podléhají vajíka, a že u zvíat, jejichž vajíka teprva mimo tlo samicí takka na-

hodile se zúrodují, poet jejich vždy znamenitjší jest, nežli u takových, jejichž schop-

nost k životu pojištna jest díve nežli zplozena byla.

S ohledem na tu okolnost jest tedy možné, umlým z úr od ování m mno-
hem etnjší potomstvo vyvinouti, než li by se pirozeným chodem
vytvoilo.

Ryby náležejí z vtšího dílu k tíd zvíat, jejichž vajíka teprva kratší nebo delší

as po vypuštní od samce se zúrodují, pi emž tento žádného užšího spojení se sa-

micí nemá. Aby zárodek v tchto ješt jalových vajíkách se vyvinul, potebuje fysiolog

pi svých zkouškách jenom nápodobiti, co pravidelné v pírod se dje, totiž dáti je

do vody mlíím promíchané. K opatení sob toho mlíí jakož i jiker staí, abychom

bicho samc a samic, jichž plody dosplé jsou a jichžto život tím poínáním v ne-

bezpeenství se neuvrhuje, jemn tiskli, nebo tlo nedávno leklých oteveli; jikra totiž

i mlíí zachovávají svou životní moc došli dlouhý as i v mrtvém tle, a tak jest tedy

možno, aby se i z dvou mrtvých ryb etné i silné pokolení zrodilo.

Véc ta byla od hrabte Goldsteina okolo stedu pedešlého století úpln pozo-

rována, mnohem díve, nežli Spallanzani svá pkná badání o plození uveejnil. Roku

1758 poslal tento pozorovatel jednomu z pedk slavného francouzského uence Four-

c r o y-a velmi zajímavé pojednání o umlém zúrodiíování pstruh a o užitku, jaký by

z toho rozmnožováním ryb v ekách vyplýval*).

Okolo též doby vydal nmecký pírodoskumec Jacobi zajímavé pojednání**)

o umlém rozplozování a chování losos a pstruh. První zkoušky byly uinny

u Nordheimu v Hanoversku a daly tak dobrý výsledek, že se zplozené ryby staly ped-

mtem obchodním a anglická vláda Jacobimu ihned roní plat za odmnu vykázala.

Roku 1835 vydal Rus co ni, svými pracemi o zárodcích mlok (Salamandra)

fysiologm dobe znám ***), nová pozorování o vývinu ryb, a podal zárove pouné

podrobnosti o umlém zúrodování jiker lína (Cyprínus tinca) a bhce (Cyprinus albur-

nus). Též Agassiz a Vogt, slavní skoumatelé ryb, zaopatovali sob všechny zá-

rodky ke skoumání potebné umlým zúrodováním erného pstruha (Salmo Palaea)

z jezer švýcarských, jehož pitevní popis r. 1843 vydali.

V Anglii obrátili pozornost obecenstva na umlé plozeni ryb S h a w f) a pede

všimBoccius, který na statcích bohaté anglické šlechty píležitost ml, zkoušky

v tom ohledu ve veliké míe vyvésti a prospšnost tohoto podniknutí dokázati.

SBocciusem seznámil se v Londýn rytí P. de Carro, syn slavného Karlovar-

ského lékae, a byl tak zaujat skvlými výsledky umlého rozplozování ryb, jakéž

v Anglii seznal, že vydal ve Vídni (1853 28. máje) provolání k velkým statkám

^) Dahamel da Moncean, Traité géuéral des péches. 1773, II. p. 334.

**) Hanoversches Magazín.

»*•) Bibliotheca italiana. Dii 79.

t) Experimental observations on the develupement and growth o salmon (tj, Ediaburgh 1640.
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a obcím rakouským, v tom smyslu, aby se Boccius na spolené útraty do Rakouska

povolal a zde podobné ryboplodní ústavy zaídil jako v Anglii. Není nám povÉdomo,

jakýcli výsledk toto provolání mlo.

Též u nás upozornil pan Dr. K o d y m ve svých hospodáských novinách, Týden-

níku (v loském roníku), na dležitost umlého plození ryb, zvlášt v echách; došla nás

ale leprva jediná zpráva (od 17. bezna 1854) o skuteném pokusu v tom ohledu, kterou

na žádost p. prof. Prkyn vysoce dstojný opat Brounovský a rektor university

Pražské z klášterního statku Po lichého, kde se tylo zkoušky daly, zjednal. Na statku

tomto koná dstojný knz ádu benediktinského Colestin Jeábek již od loského

roku zkoušky s plozením ryb. Ku konci ervna 1853 dal pstruhy v Metuji ulovené (ji-

krnáe a mlíníky) do tn pstruhové nasaditi, aby jich pozdji ke zkouškám upote-

biti mohl. Tn tato dostává vodu ze studeného pramene, který nedaleko Polického

kláštera povstává a též pstruhy chová. Na poátku zimy 1. prosince 1853 naplnil touto

vodou hlinnou mísu, a vzav jednoho jikrnác po druhém vytlail z nho jemným tením

po biše pomeranová lesklá jikra , tak že padla bezprostedn do vody v míse. Tím

samým spsobem pinutil mlíníky k vydání mlíí, jež také do vody pustil. Promíchav

vodu rukou postavil mísu na 24 hodin do studeného pokoje, odstranil pak pokažená

bílá vajíka, a ostatní, která mla barvu bled žlutou , dal do plechových dirkovitých

krabic mosaznou sítí pokrytých. Krabice tyto umístily se v pstruhové tni tak, že po-

ád dostávají erstvou vodu. Po nkolika dnech obdržela mnohá vajíka erné skvrny,

ale po celé dva msíce musily se denn nkterá zkažená vajíka a neistota odstrao-

vati. Dne 17. bezna, kdežto zpráva byla odeslána, mla pozstalá vajíka olovnou

barvu, jichžto nkolik pan prof. Prkyn obdržel. Zárodky byly v nich již ásten
vyvinuty. Ped temi lety vylíhlo se pi podobné zkoušce 15 kus, a neni pochyb-

,
nosti, že pi delším zkoušení docílí se výsledek docela prospšný.

Pokud mi povdomo, byly také na Morav vloni a pedloníin podobné zkoušky

vykonány, nemýlím-Ii se, zvlášt v Zábehu. Nikde ale nebyly konány zkoušky tyto

v takové rozsáhlosti jako ve Francii, a v novjší dob i v Bav oích. Akoliv

francouzským uencm, jak jsme vidli, umlé plození ryb již dávno známo bylo, obrátil

pedce leprva sprostý rybá Josef Remy z Vogcsských hor všeobecnou pozornost

na tuto vc a vynalezl sám o sob celé tajemství umlého plození ješt jednou, ne-

maje pražádných vdomostí o uených pracích svých krajan. Již dávno mu bylo ná-

padné, že pstruzi, v potocích Yogesských druhdy obyejní
,
poade vzácnjšími se stá-

vali a lovení jejich rok od roka mén vynášelo, Cht ztenení svého prmyslu zame-

ziti, pátral co nejbedlivji po píinách tohoto ztenení a pemýšlel o prostedcích,

jak by živnost svou opt zvelebil.

Jakožto horský rybá vdl dobe, že pstruzi asi u prosted listopadu v e-
kách vystupují, aby na nejpokojnjších místech se teli. Pozoroval je pi tom a vidl,

že pstruzi na jistém míst své Licho o oblázky trou a pomocí ocasu z malých ka-

mínk hráz vystavují, ped níž jikra kladou, tak že je voda odnésti nemže. Hned po-

tom pouští nad tím samým místem samec své mlíí, naež se voda ponkud zakalí, ale

brzo zase vyistí. Neušlo také jeho pozornosti, že samice po tomto výkonu vajíka

pískem pikrývá, bezpochyby aby je ped loupeživými ptáky uchránila, a nejradji jikra

do tichých zátok nebo za veliké kameny klade.

Nicmén zahyne i pi této znamenité bedlivosti pstruha o rodinu svou veliký
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dil zúrodnných vajíek, bucf opadne voda a vajíka zstanou na suchu, bud zmrznou

pi mrazech pl^íliš asných, bu je vyslídí dravý pták nebo loupeživá ryba.

Aby polr pstruhový ped takovými škodlivými následky uchránil, sbíral jej Remy
nejdíve do velikých devných deskovilých beden, kteréž do pramenité vody postavil.

Ale zkouška ta nepodaila se mu docela. Jak ml také zúrodnná vajíka od zne-

úrodnných rozeznati ? Nebof stává se asto, že se teprva po nkolika dnech se sam-

ím mlíím stýkají. Odhodlal se tedy Remy, pozorovati pstruhy co nejbedlivji pi výkonu

plodním. Leže ve tráv u behu potoka pozoroval bedliv všechny pípravy, které sa-

mice ped kladením jiker koná; ani studená noc listopadu neodtrhla jej od tohoto po-

zorování, až konen seznal, že se samice bichem o písek te nejenom proto, aby

vajíkm pipravila hnízda, nýbrž také aby vajíka tím snáze z bicha vytlaila. I hned

si zpomnl, že jikrnatý pstruh též pi slabém tlaku ruky jikra vypouští, a nemeškal tento

pokus opakovati. Vzav na to samce vydobyl z nho tímtéž spsobem mlíí, a smíchav

oboje, jikra a mlíí, ve vod, pozoroval s radostí, že se voda jemn zakaluje a va-

jíka po njakém ase uprosted ernou skvrnu dostávají. Vajíka taková považoval od

té doby za zúrodnná, a však seznal hned, že je nemusí teprva pracn sbírati, nýbrž že

je mže sám umlým spsobem zúrodovati. Po nkolika zkouškách podailo se mu do-

konale, i u vtší míe toto zúrodnní vyvésti.

Již u samého cíle svých snah byl by Remy pi svých skrovných prostedcích

všeho prospchu svého vynálezu se musil odíci, kdyby se s ním nebyl spojil jiný d-
myslný muž, G e h i n, kterýž tomuto podniknutí v celé Francii živé ouastenství zjednal.

První pokusy Remy-ho padají do roku 1840, ale teprva 23. íjna 1848, když Qua-
trefages ve francouzské akademii o umlém rozplozování ryb etl, nevda o výsled-

cích Vogesského rybáe, uveejnil Ha.xo, sekretá Vogesské uené spolenosti, obšírnou

zprávu o zkouškách a pracích Remy-ho a Gehina. Akademie ustanovila ihned komisí

(Duménil, Mi In e-Edwa rds a Va 1 e n ci ennes) k vyšetení celé vci, naež

v záí r. 1850 Milnc-Edwards v akademii velmi krásnou zprávu o podniknutí jmeno-

vaných Vogesských rybá pednesl a ministerstvo k vydatné podpore vyzval.

Vláda uzavela odmniti se obma rybám a udlila Remy-mu tabákový sklad

a roní podporu 1500 frank; Gehinovi též tabákový sklad a roní podporu 500 frank.

Již r. 1851 vyslalo ministerstvo Gehina do rozliných departement, aby se tam o roz-

množování ryb pokusil, což se docela podailo. Dle návrhu prof. C o s t e, kterýž se té

vci piln ujal*), byl konen v Huningách vzorní ústav pro umlé rozplozování

a chování ryb založen, odkud se pomocí tohoto nového umní všechny eky Francie

dobrými rybami oživili mají.

S velikým prospchem ujmula se téže vci hospodáská jednota v Ba-

vor í ch, i zarazila v Mnichov zvláštní ústav ryboplodní , odkud vloni mladý rybá

p. Kuffer do vzorního ústavu v Huningách odeslán byl, aby se dokonale se všemi

okolnostmi seznámil. Mezitím obíral se Dr. Fraas, oud též jednoty, dkladnými

zkouškami v tom oboru, jmenovit s rozplozováním pstruh, a obdržel nejprospšnjší I

výsledky, o emž ve zvláštním spisu zprávu podal**).

') Cotte, InstrnctloDs sur la Plsciculture. 1853.

*») Die kúnstliche Fischerzengung nach den Erfahrungen der kttnstllchen Fischzuchtanstalt des

General-Comité des landwirthschaftlichen Vereines von Bayern an der k. Ceutral-TWerarznei-

schnle zu Miinchen, von Dr, Fraas. Múncben, 1864.
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Bylo by docela zbytené dokazovati, jak prospšný by takový ústav, i pro eskou

zem byl, jejíž tisíceré potoky a eky tím spsobem za krátký as nesíslným množstvím

ryb oplývati by mohly. Doufáme, že nkterý z našich dmyslných krajan tétp vci

se ujme; abychom ale prozatím k tomu dle svých sil pispli, sdlíme zde aspo

v krátkosti nejhlavnjší výsledky a pravidla, jakéž se pi umlém rozplozováni a chování

ryb objevily*), a sice hlavn s ohledem na pstruhy.

II.

Jakožto první zásada pi umlém rozplozováni ryb platí zkušenost, že se je-

nom ryby téhož druhu j ikrná a mlíník, nebo nanejvýše rozliné
druhy téhož rodu k rozplození upotebiti dají. Ryby tyto zjednají se

v as tení, nejsnáze mohou se zaopatiti od rybá uzavením jisté smlouvy, ale též

z kuchy velikých hostinc a bohatých dom. Ryby musí býti erstvé a nanejvýše

trnáct dní v rybních tních chované. Je-li bicho jikrná pi omakání mkké a vy-

téká-li z mlíník již pi jemném tlaku mlíí, mžeme k umlému zúrodnní pikroiti.

K tomuto ouelu vezmmež více širokou nežli hlubokou nádobu , buJ hlinnou,

nebo porcelánovou, plechovou atd., naplme ji na 2—4 palce vodou, do níž se polr

k vylíhnutí nasaditi má, nebo postarejme se o to, aby aspo istá voda, nejlépe prame-

nitá nebo studniná onu teplotu udržela, které k zúrodnní potebí jest. Malým te-

plomrem pesvdíme se snadno o teplot, která se neustále na tch stupních udržeti

musí, jež dole udáme.

Po této píprav vezmou se ryby do práce; jeden muž drží jikrnáe u ploutví,

a je-Ii veliký, drží jej druhý muž za ocas, aby sebou neházel. Pak se te palcem

druhé ruky od bicha k iti,

tak aby jíkra do vody pa- ^ *
''

dala (obr. 1.). Vystupují-li

jíkra snadno a porznu, jsou

již zralá a zúrodnní se po-

daí ; dají-li se ale nesnadno

vytlaiti a zstávají-li dohro-

mady slepené, jest každé na-

máhání marné a rybám mimo

to škodlivé. iZde musíme ale

na to upozorniti, že u n-
kterých ryb, n. p. u okoun,

i zralá jíkra slepena zstá-

vají. Když se tímto spso-

bem dno nádoby jikrami po-

,
kryje, vezme se mlíník a vy-

tlaí se z nho taktéž nco mlíí, pak se vezme druhý a tak dále, až se voda zakalí

a jako zralénatí. Na to se jíkra jemným šttcem, pérem nebo i rukou promíchají

a za pt minut je zúrodnní u konce. Vajíka se pak umístí v plechových krabi-

) nržime se hlavn íprávy Dr. Fraasa, která se nim ze váecli nejlepií a nailm pomrám nej-

plméenjái lýti zdá.

Živa 13M> 10
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oíoh nebo 'jiných jímkáobj o nichž dále pojednáme, a dají se aa ta místa, kde se vy-

libnouii majl^ pi éiž se i á mlónatou vodou tam' pelijí. Dobije jest, jemným po-

hybem nádoby pMmícbati tajíéka hned po Zúrodnni. Udr£«ní potebné teploty jest

pi tom ale tmt \éoi.

Jisté znamení, že vajíka jsou píliš staráj totiž že již v mateském tle jalo-

vými se stala a zúrodniti se nedají, jetí zbSlení jejich ve vod brzo po vytlaení.

Pokud jest známo, nemají minerální látky, ve vod obyejn rozpuštné, žá-

dného škodlivého vlivu na umlé vyvinutí ryb. Voda z vápenných vysoin jest v tom

ohledu tak dobrá, jako voda z prahor. Rostliny vodní, podle nichž se již obyejn

pstnižné potoky pOznati dají, jako rozrazil potoní (Veronica Beccabunga), rozrazil

vodní (V. AnagalliS), eicha, rdest (PotamOgeton), závisí více od teploty nežli od látek

ve vod rozpuštných, zrovna jako rostliny pozemní, jejichž okresy též více od pomríí

ponebí, nežli od látky pozemní závisí. Ostatn jsou tyto rostliny, pravé to rejdišt ná-

lévDík, erv a mkkejš, pro první potravu pstruhm užitený. Nanejvýše jest ale d-
ležitý vzduch ve vod obsažený, ponvadž vajíkm a zárodkm potebný jest, jakož

i pohybování vody , kterým se vzduch do vody pipravuje. Kladení cihel nebo ko-

vových nádb do nádržek pstruhových mže býti ponkud škodlivé, ponvadž se jejich

okysliením voda ásten rozkládá. Silné alkalické látky, jako nehašené vápno, usmr-

cují jíkra velmi náhle. Hniji-li ve vod odemelá vajíka nebo kusy ryb, vyvinují se

škodlivé plyny, jež voda pohlcuje a tak rybám škodlivou se stává, anebo je na povrch

vyžene a v olejovité kapky promní (olejový plyn).

Na viýíkáoh samých nedá se pi zúrodnní, kteréž se vždy nanejdéle za pt
minut vykoná (ponvadž semenní vlákna jen 8—15 minut životní innost jeví) mimo

jemné zakalení nieho pozorovali. Zárodková bublinka ukáže se ale brzo pod tmavou

skvrnou. Dá-li se vajíko do isté vody v sklenici, pozoruje se na nm již po 24 ho-

dinách v hoejší tetin tmavá píka, která naznauje mez vnitní žloutkové blánky,

oddlující se od zevnitní kže. Uprosted vnitní blánky na tmavé píce tvoí se

jeden, pak dva a konen nkohk pahrbk etnými olejovými kapkami obstoupených,

a za tyry dni jest tento tak nazvaný úkaz vroubení (Furchungsprocess) ukonen a ne-

. omylným znamením podaeného zúrodnní. Polom spatuje se jenom zevnit bílá, málo

prsvitná , okrouhlá skvrna — taktéž na mezi vnitní blánky — obstoupená velikými

krpjemi oleje. Po 10—14 dnech (u pstruh) zmní se tato zponenáhla svtlejší skvrna

v ten spsob, že se proti svtlu uvnit ve vajíku nejdíve kroužek, pak zárodek homo-

lovit ukonený a k zárodku hrachového zrna podobný, ukáže. Nyní pozná již i mén
znalý zúrodnné vajíko. Po tyech nedlích ukáží se u pstruh, o nco pozdji

u losos, dv erné teky — totiž oi zárodku, jenž v té dob již docela patrn srdcem

a krví opaten jest. Po 43—56 dnech vylíhnou se konen rybiky , a sice nestejn,

mezi 3—4 dni. Vajíka, která ješt po 3—4 nedlích vnitní píku neukazují, nýbrž

jenom bílou skvrnu, pH tom ale prsvitné zstávají, jsou uezúrednná. Bílá skvrna obje-

více se spoálku u váeoh v^íek, a teprva pozdji jest tedy znamením jalovosti.

Rybiky vylíhlé, které se bedliv pod kam«ny sciiovávají, nechají se lam, kde se

vyllhly, a jako ped tím odstraují se odemelá vajíka a povstávající plíse. Po 3—

4

nedélích pesadí se konené mladé ryby tem, kde zstati mají. Umlé krmení noni pro-

spšné. V první dob mají malé rybiky také málo nepátel.
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Následující výkresy (obr- 2.) pedstaniji promny vajíka od prvpt dobf «i do v)'libDati:

(Obr. 2.)

o ft' c d e f g

,i) Nezúrodiiné erstvé vajíko pstruha t pirniené velikosti; b) nezrodntié vajíko pstruha po

7 nedlích; c) zúrodnné vajíko pstruha po 24 hodinách; d) po 4 duech; e) po 14 dnech;

f) po 5 uedlich
; g) práv vyllhlý losos rýnský.

Nanejvýše dležitá okolnost pi umlém rozplozování ryb jest teplota vody. Pravé

(istružní potoky mají v prmru 5— 8''R. Jezero v Šumav, kde zvlášt bolen (Salmo

Tiutta) a strdiika (Salmo salvelinus) žijí, mají v prmru tutéž teplotu, akoli v tuhé

ziiné až na 3-4°^ zklesne. Podle zkušenosti Quatrefagesa trvá zúrodující vlastnost

mlíí ve vod u štiky asi 8 minut, u kapra asi 3 minuty, u okouna a parmy 2 minuty,

a podrží tuto vlastnost od l.^OR. u štiky, od 9.»6R, u kapra, od 12''R. u okouna, od

r8.»4R. u parmy.

Mlíí až pod O" ochlazené, ale od vody vzdálené, podrželo úrodnost 64 hodin.

1 zmi'zlé mlíí štiky podrželo lírodnost a zkazilo se teprva po 5 hodinách v 8 ICR.

Ve svém pirozeném vaku dá se rybí mlíí v zim dobe zachovati, ve vod se brzo

zkazí. Promna teploty o 4—5° nad nebo pod pimenou mez usmrtila rybí jíkra ptí-

každé. Stálejší teplota u pramenu jest hlavní píinou, pro ryby pi tení nahoru proti

proudu táhnou.

Podle Quatrefagesa obnáší teplota vody, v níž se ziírodnní dje, u zimních

ryb (k. p. pstruh) 4—6''R., u jarních ryb (štik) 8—lO^R., u pedletních ryb (okoun)

i4— 16"R., u letních ryb (párem) 20— 25»R.

Dkladné vyskoumání tchto pomr, jmenovit pro Cechy, musí býti j«šl dalším

zkouškám zstaveno, prozatím nechf slouží tyto údaje jakožto mítko. — Dje-lj

se zúrodnní v též vod , do které se nádoby s potrem postaví
, promní se teplota

jcuoni tenkráte, zstane-U nádoba delší as mimo vodu. Aby se neobjevil veliký rozdíl

teploty v nádob a v tni, musí se tedy celý výkon zrychliti. Dají-lj se ale vajíka do

vody s jinou teplotou, nežli v jaké se zúrod-

nní stalo, musí se pi penesení na te-

plotu obou vod ohled vzíti, a jmenovit se

nesmí potr náhle do tn umístiti, nýbrž

teplota v nádob musí se zponenáhla s teplo-

tou vody v tni vyrovnati, což se nejsnáze

postavením mísy s potrem do vody v tni

dje, až voda v míse tutéž teplotu obdrží,

jako voda v tni.

Vajíka s neprhlednou bílou kží jsou

zkažená, kže jejich jest nahnilá; vajíko

se zvtší a pokryje se po tech dnech
plstí, která se botanicky co vodní rostlina,

,

a s a (Leptomitus clavatus, Kiizing), ustano-

viti dá (ob. 3 siln zvtšený). Taféž asa

10"
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nalézá se také na nemocných a leklých rybách a na hnijících rybích ástech. Na-
bhlé kyjovité konce této rasy jsou peplnny semenními bukami, ale pedce se ne-
vyvinuje nikdy na erstvých vajíkách, jimž tedy v celku neškodí. Pi malých jíkrech

vyzdvihnou takové rasy, k mrtvým vajíkm pirostlé, celé skupeniny živých vajíek do
výšky, a musí se tedy jemným šttcem pilné odstraovati (obr. 3. a).

Jiný nepítel vajíek, jmenovit již vyvinutjších, jest malý

ervík (snad Nais vermicularis, obr. 4), který snad hned pi (Obr. 4.)

otírání ryb do vody pichází. ervík tento prohryže zevnitní kži ».^

a vyžírá pak sražený obsah, zvlášt v zárodcích. Pítomnost jeho ~|

prozradí se prázdnými skoápkami vajíek, na povrchu vody plovou- j
ími, jakoby rybiky již se byly vylíbly. Ostatn dá se nesnadno vy-

^

hubiti. Není jisto, zdali jest to larva njakého hmyzu nebo pravý erv. Také rýsek
vodní (Sorex fodiens) jest nebezpený nepítel polru rybího. Chytá se do drát-

ných pastí, ale velmi nesnadno. Nejvíce škodí ale rybímu potru malé útlé rostlinky

z tídy sladkovodních as (Diatomeae, Confervae), jejichž seraenní buky v ne-

síslném množství kameny pod vodou potahují a hnd a žlutozelen je zbarvují. Ješt

rychleji potahují rybí vajíka, udušují a kazí je, tak že nkdy celé hromady zahynou,

jakoby mor na n byl pišel. Jenom na hlubších tmavých místech zachovají se vajíka

lépe. Na štstí dá se tento neduh pedejíti dvma velmi ouinnými prostedky, totiž

První prostedek jest bezpenjší.

(Obr. 5.)

Co nej-rychle tekoucí vodou a nedostatkem svtla,

škodlivjší objevují se Meridion circulare

Synedra mucida (obr. 5. siln zvtšený),

Fragilaria, Diatoma pectinata, Synedra aci-

cularis, parvula a Vaucheria.

Píliš rychlý proud vody neškodil

nikdy, jestli se potr tím spsobem oše-

til, jak dole udáno bude, ovšem ale škodí

malý proud. Rychlost proudu, která obnáší

60—70 st. za minutu, jest velmi pim-
ena; mén nežli 50 st. nesmí obnášeti.

'Jenom v této pípadnosti isti se vajíka

s malým pispním sama sebou.

Pi nedostatku svtla vyvinují se

škodlivé vodní rostliny velmi nesnadno, va-

jíkm ale tma nic neškodí.

Mrtvá vajíka musí se neustále piln odstraovati , ponvadž by hnitím jejich

i ostatní se pokazila. K odstraování tomuto používá se buJ obyejných kleštiek (pin-

cettes), jakých lékai potebují, nebo kleštiek s lopatkovitými konci , aby se jimi va-

jíko snadno vytáhnouti dalo.

Odstranná vajíka nesmí se na blízku pi tni nechati, aby se tím myši, mra-

venci neb pláci nepivábili, a pak i živá vajíka nevykrádali.

Dležitjší, nežli se obyejn myslí, jest nádoba, v níž potr vylihnouti se má.

Schvalují se plechové krabice, pletené koše a devné bedny s mížemi, konen i skle-

nné a kamenné nádoby ; ze všech zdají se býti ale nejlepší plechové krabice (obr. 6.)

fcolem do kola uzavené a dírkami na všech stranách opatené. Mimo slabé okyslicní, které
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ovšem nejbližším vajííkm škodlivé (Obr. 6.)

jest, má tento spsob nádoby nej-

více výhod, an proudící vodu do-

be propouští, proti škodlivým zví-

atm a svtlu chrání, istní a pe-

hled usnaduje.

Má-li umlé rozplozování

ryb pro vtší okresy dležitým se

státi, musí se též otázka rozhod-

nouti, zdali a jak se vajíka s jednoho místa na druhé penášeti dají. Nebof jest

dležité, aby potr v Šumav a Krkonoších vychovaný i do stedních ech, nebo zá-

rodky ryb z Moravy a Slovenska jinam zanášeti se mohly. Ve vod se vajíka

nižádným spsobem pevážeti nedají, ponvadž pi silném pohybování docela se zkazí

a vnitní blánky jejich se petrhají.

Coste navrhuje, aby se vajíka do vlhkého a jemného písku uložila a v krabicích

rozeslala. Ponvadž ale silnjším tlakem nkterá útlá vajíka snadno se poruší, navrhuje

Dr. Fraas jakožto pimenjší prostedek, aby se vrstevnat mezi vodní rostliny, k. p.

vodní mechy (Sphagnuni) uložila a bedniky, v nichž se tak rozesílají, takovou látkou

obalily, která jest špatný vodi tepla. Vajíka na urité místo došlá postaví se nejdíve

i s bednikou do vody, která má teplotu vzduchu, a pak si teprva piléváním té vody,

v niž se vylíhnouti mají, na teplotu její zvyknou.

Rybiky již vylihlé dají se ve vod snadno rozesílati, a to tím snáze, ím mladší

jsou, je však dobe, hned po vylíhnutí dáti je do nádoby, v níž se rozeslati mají. Dobe

jest také pidati do vody nkolik vodních rostlin. Rozumí se samo sebou, že se vždy

za as voda v nádob oberstviti musí. Rybiky vylihlé nepotebují v první dob žádné

umlé potravy, nebof mají v sob ješt zásobu ze zárodkové doby (a sice pstruhovité

rybiky v podob vaku, který jest skoro vtší nežli rybika sama), a mimo to nalézají

hojnou a sob pimenou potravu v nesíslném množství drobnohledných tvor ve vod
žijících. Pro malou rybiku jest kámen potažený vláknitými asami takka lesem, v nmž
potravu i ochranu nalézá. Jsou-li již dosplejší , dají se na obražené místo v potoce

a krmí se vaenou rozdrobenou krví, žabím a rybím masem, až se konen pustí na

místo, totiž do potoka nebo eky, kdežto se svobodn pohybovati mají.

Umlé odchování ryb až k úplnému jich vyvinutí a upotebení bylo by zvlášt pro

jednotlivého podnikatele s nepekonatelnými pekážkami a výlohami spojeno, rozmnožení

ale ryb v potocích a ekách, v nichž se pak ovšem lovení dobrými zákony uspoádati

mže, jest vc velmi snadná a nad míru prospšná.

Že by se kížením rozliných druh bezpochyby i vzácnjší , chutnjší odrdy

obdržely, jest k víe velmi podobno, jako se pi domácím dobytku tím spsobem nej-

váženjší plemena obdržela.

Dmyslní rybái, jmenovit v horách, kde lahodné druhy pstruh v nevyerpatelná

hojnosti chovati se dají, mohou z toho pede vším a nejlacinji užitek míti. Jak snadno

jest, aby se jich nkolik na poií jedné eky spojilo, kteí by spolenou prací své po-

toky oživili a spolenou úmluvou o užitek se dlili ! Nejlepší pokusy mohly by v tom

ohledu ovšem ony starobylé šlechetné rodiny podniknouti, kteréž rozsáhlé a krásné

krajiny naší vlasti v ddiném držení mají.



150

Ve Švýcarích stalo se umlé rozplozování a chování ryb hlavn ouinlivým na-

poinenulím duchaplného Vogla tak obyejné, že již každý rybá se v tom ouastftujc.

Jak se ve Franci pomkání toho spiisobu rozšiují, bylo již nahoe podotknulo.

Tím samým spsobem mohla by tato vc i u nás všeobecného rozšíení dojili, což se,

jak doufáme, pi podnikavém a dmyslném duchu našich krajan Zajisté také stane.

Pehled známjších eských ryb a asu tení jejidi.

I. Z kostnatých ryb.

A. Tvrdoploutevní.
i. Okouni.

Okoun íní, Perca flnvialilis, der Flussbarsch, v beznu, dubuu, máji. Má
vajíka v souvislé še, pes milion. Ve Vltav u Prahy.

Ježdík, okonn pOloní, Acerina vul^aris, der Kaulbarsch, v dubnu, beznu,

máji. Vb Vltav a potocích okolo Prahy.

Órsek obecný, Aspro vulgaris, der Streber, v dubnu, máji.

Cendát obecný, Lucioperca Sandra, v dubnu, máji, obsahuje asto víccncžii

300,000 vajíek. Ve Vltav 11 Prahy.

2. Štitohlatci.

Palec obecný, Coltus Gobio, Kaulkopf, malá rybika, zvlášt v pslružných po-

tocích, kde žere pstruzí jíkra. V beznu, dubnu, prosinci.

Koliška obecná, Gasterosteus aculeatus, der Stichling, v máji, kvtnu.

6. Mkkopl outevnf.

3. Lososi.

Losos obecný, Salmo Salar, der Lachs , v máji, zvlášt v potocích a ve-

dlejších íkách Vltavy a Labe.

Bolen . hlav a tk a, Salmo Trulta, die Lachsforelle, v listopadu. Žije v jeze-

rech Šumavy, též ve Vltav.

Pstruh obecný, Salmo Fario, die gem. Forelle, v listopadu, prosinci. Ve

všech hornatých krajinách ech.

K oích a, rusky síatok, Salmo Eperlanus, der Schmelt, z jara, t ece Nise

ti Liberce.

Bl oušek, Salmo albula, die Weissforelle, z jara, v Šumavských jezerech.

Lipan, Thyraalus vexillifer, die Ásche, v máji. Ve Vltav u Prahy.

4. Skdi.

Jelec obecný, Alosa vulgaris, die Alše, v máji, pichází e moe. Ve Vl-

tav u Prahy.

5. Štiky.

Štika ebecná, Esox Lucíhs, der Hecht, v beznu, dubnu. Ve Vltav, Labi.

6. Kapi.

Pískot b«h«!»ní, Cobitis fossilis, der Schlammbeisser, v zelí. Ve Vttav a po-

tocích n rahy.

Men, Cobitis bartamnte, die Grundel, v dubnu, máji. Ve Vltav a 'polocich

u Prahy.

Híz, Gobio fluviatilis, der Kressling, v beznu. Tamtéž.

Parma, Barbus communis, die Barbe, v máji. Tamtéž.



151

Kapr obecný, Cyprinus Carpio, dex gemeine Karpfen, v máji, íervnu. Ve

Vllav, v Labi i v rybnících.

Ka pr králík, špigl, Cyprinus rex Cyprinorum, der Spiegelkarpfen, v máji.

Tamtéž.

Karásek, Carassius vulgaris, die Karausche, v dubnu, máji. Ve Vltav, Labi.

H y b 1 i k, Carassius Gibelio, der Gibel, v máji, ervnu, ervenci. V stojaté vodé.

Blice, Aspius alburnus, der Weissfisch, v máji, ervnu. Velmi obecná.

Pražma, Abramis Brama, der Brachsen, v dubnu, máji. Ve Vltav u Prahy.

Ta ran, Abramis Blicca, der Gtister, v dubnu. Tamtéž.

Cech on . koza, Chela cultrata, z jara (?). Tamtéž.

L í n, Tinca Chrysitis, die Schleibe, v ervnu. Tamtéž.

Stevle, Phoxinus laevis, die Pfrille, v ervnu. Tamtéž.

Podoustev, Leuciscus Orfus, die Orphe, v máji, ervnu. Ve Vltav u Prahy.

Hlavá, Leuciscus Jeses, die Góse, v beznu, dubnu.

Oukleje, Leuciscus Aphya, der Lauben, z jara (?).

Tloušf, Leuciscus Dobula, der Dobling; v beznu, dubun, máji.

Blouš, Leuciscus argeuteus, der Weissling, v beznu, ervnu. Velmi obecoý.

Ploice, Leuciscus erythrophthalmus, das Rothauge, v máji.

Krásnoperka, Leuciscus Idus, der Kubliug, v dubnu.

PodoušF, Leuciscus Nasuš, die Naše, v dubnu.

7. Sumci.

Sumec obecný, Silurus Glanis, der Wels, v máji, ervnu. Ve Vltav, Labi.

8. Ouhofi.

Ouhor obecný, Muraena anguilla, der Aal, rodí v srpnu živá raláJala (?).

Ve Vltav.

9. Tresky.

M n í k obecný, Lota fluviatilis, Aalrutte, v prosinci, lednu, únoru } má 100,000

a více vajíek. Tamtéž.

11. Ze íMenošupinatých ryb.

10. Jesetei.

Jeseter obecný, Accipenser Sturio, der Slor, v dubnu, máji. Pichází do

Vltavy z moe.

ni. Z kruhohubých ryb.

11. Okalice.

Okatice moská, Petromy^on marinus, die grosse Lamprete, v beznu,

v dubnu. Pichází z moe do Vltavy.

Ok atice ini, Petfomyzon fluviatilis, Neunau^, v beznu, dubnu. Ve Vl-

tav, Labi.

Ok atice Bial«, Pabromycon Planeri, die >kleine iVike , <v dubnu. V potocích.
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Drobnosti.

Plavba na Dunaji s Blehradu srbského do ernce,

(Dokoneni.)

UI. Závrení úvahy.

Že by li byl Dnna] tento kanál skrze pevné pohoí sám mohl prodlati, zdá se nám hýti

nemožné. Jak zminno, obnáší stední výška levého behu 800', pravého ale tóOO'. Ponvadž

k takovéto prorve podstatných potebí podmínek, aby slav vody pi této katastrof pekážku výšky

pekonal, musíme si tehdejší Dunaj co veliké nltrozemské jezero pedstaviti, jenž se nejenom pes

Chry, nébrž jednou svou ástí 1 dále rozprostíralo. A však tak vysoká voda byla by nalezla nižeji

ležící dráhu na jih. Voíí Moravy je pouze nízkým pohoím oddleno od poíí Vardara, ústiuilm

se do moe Aegejského, jak to dokázal Ami Boué '), což i Dr. Griesebach ') dosvduje. Prostá vjška

moe v prsmyku Ueskuebském "*) na Vardaru blíže Pryštlny, kdežto le prýšti hlavní potok Mo-

ravy, je mnohem nižší, nežli kterýkoli heben v horstvu Karpatském. Z toho vyplývá, že by musel

Dunaj, kdyby už nebyla prorva ili snad rozsedllna co rozhrá obou poíí mezi Banátem a kní-

žectví Srbském pvodn utvoena a nižší bývala, ne do erného moe, nébrž do zálivu Solniijkého

se ústit. Dunaj by byl také prostým smrem na jih mnohem pohodlnjší nalezl eišt, a nikdy

by mu nebylo potebí proíznout pohoí takové výšky a podobného prmru, jako mezi Srbskem

s jedné a Banátem i Valašskem s druhé strany.

Podavše zevrubný popis prah dunajských, nemžeme pi pohledu na valašský Dunaj utajit!

ješt nkteré slovo. Pozorujeme-U mocný tento veletok mezi Blehradem a Uj-Palankou jakož i pod

Oerncem a Eladošnicl, uaskytuje se nám otázka, nezstává-li jedna ást vodstva dunajského ješt

ped prahy, nepispívajíc k tmto divoobrazným výjevm v dunajských sontskách ? — Povážfme-li,

že dunajské eišt je zde pouze 15 sáhu dlouhý prsmyk, jehož koryto, základ to skalný, nkdy

pouze 4' pod hladinou se nachází, a uvážíme-li, že stny toho koryta » Veteránské jeskyn eku

až na 510', t. j. na desetinu dívjší šíky sužují: nebude domnní naše, že zde jenom nej-

hoejší vrstvy Dnnaje svj odtok mají, pouze podobati se ku pravd. Nenapadlo nám toho ádn
dokazovati, neboC nám úpln schází srovnávací meni dle cifer ; a však toncfm nco podob-

ného ve spisech slavného Alexandra Uumboldta f) , že a Konga a pak ped prahy horního

Amazonu ást vodstva podzemskými odtoky se ztrácí, nebylo nám lze nezmíniti se o tom

n prah dunajských, a tam tím mén, an podle Grtesebacba a Schmiedla pobeží dunajské z vá-

penitého útvaru se skládá, kterýž jest pln jesky a rozsedlln. Duuaj pijímá ješt kolikero ek na

svém bhu k ernému moi, a ústi jeho je pedce tak úzké, že n. p. Sulinou sotva mohou pro

mlkost dv lod vedle sebe do moe vplouti. Od Cernce obnáší spád Dunaje až k ústí pouze 105',

protož sluší uvážiti, jak mdlý musí býti proud, kde více než na 300 mil dálky ponze asi 16°

spádu pijde.

Pohoí skládá ce s obon straa z vápenltého útvaru , a poíná poznenáhla pahrbkovatjhn

površím, jež ovnuji donbraviny, a sice dub šipák (Quercus pubescens W.), nikoli však vysokými

kmeny, než jenom bujn vyklíenými kovlnaml, jejichžto vtve žádné koruny netvoí, nébrž bezpro-

stedn po zemi se rozšiují. Podobný ráz dubového rostlinstva mají i ecké hory. Proto tvrdí

Dr. Griesebach, že se Kvtena Pindu už na Dunaji objevuje, majíc zde své hranice na sever, pon-

vadž severnji za Dunaj nikde nenalézáme kovinaté rostlinstvo, aniž pozorovati sledy jižní vege-

tace mimo dnrkoman trnitý (Xanthinm spluosnm L.), rostoucí n Svinice a v jižních Uhich.

*) La Tupquie Europe ou observations sup la Geographie, la Geologie, Thistoire oaturelle atd. de cel Etat, par Ami BouéI—IV.

••) Reisc durch Rumelieo und Brussa im J. 1839 von Dr. M. Griesebach I. — IL —
*•*) A. Boué udává tuto výška v LeonhapJov asopise nejvýše oa 90', maje bezpochyby výšku nad Vardarcm na mysli —

Pozn. spis.

t) Aleianiler von Humboldis Reise. Tbeil 4. str. 86.
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Vysoké vápeníte blsTé stny s mnohými rozsedllnami krásn)' poskytuji pohled, a plazfci se na nich

hetan (Hedera helii L.) lahodí našemn okn Útvar vápenltých vrstev má raz pvodu svého silou

vulkanickou, ponvadž na obou behách úplnou shodu vrstev pozorujeme, jakoby byly na sobe le-

žely a nkdo je od sebe byl roztrhl. Nejlépe to pozorujeme na vrstevných árách, jenž na po-

vrchu »e dotýkajíce mnohdy nepravideln se kivi a ve své spojitosti petrhuji, což hlavné pozo-

rovati mžeme na nejnebezpenjším zádoru, Grebena, jenž ukazuje velmi vyvinuté soustedné pre-

šlnntl vrstev. Mimo to se zde nalézá puzzolan, vulkanická to zem, jenž tvoí ve vod obzvlášt

dobrou hydraulickou maltu. Co vzhledem na zemzpyt na srbském behu nalézáme, vidíme i na

rakouském.

Ješt nco o tom, jaká proudní pozorovati mže pilný pozorovatel plavící se dunajskými

prahy. Nejdležitjší jsou následující : I ) Proudní v kanálech, jenžto nikdy na žádnou pekážku

nenaráží a hlavn ku plavb slouží. 2) Proudní vrchní vrstvy eky, jenž se odráží na skalinách

a tudíž zpodnl proudní spsobuje, kteréžto však v as vysoké vody pes nádory a bradla se pe-

valoje, tvoíc malé prahy. 3) Proudn! zpodních vrstev eky, jenž ped zádorem se obracují
,

pak

kose nahoru se valí, a dokonavše svj kruh s dol se valící vodou se potkají, ímž se hoejší pí-

boj vytvouje.

Lodníkova práce pimena jest rádu, jaký v této boui panuje. Naped pozorn zírá lodník

na poátek kanálu, aby vrchním píbojem mohl do nho vplouti
;
je-li již v nm, odevzdá se proudu,

až jej opt na tichou vodu vynese. Zde oekává ho nejvtší nebezpeenství, jež však nezasvceuec

nikdy nevidí, a jenom zkušený vrátný zná. An totiž na obou stranách lichá voda se nalézá, nelze

nám tak snadno pomysliti, že by nás proud za dvacet krok mohl na zádoru pohbít. Vplujeme-li

však do kanál zpodním píbojem, položí lodnlci své ruce opt do uárnl, teba by nám sebe hroz-

njl bylo v duchu.

Nemžeme toto své vylíení nejzajímavjší ásti eišt dunajského ukoniti vhodnjl, nežli

úvahou Griesebachovon, jak jinae snad byly by se vytváily djiny a osudy Evropy, kdyby Dunaj

místo nynjšího bhu svého byl vzal smr na jih a vléval se do zálivu Solniíského. „Jaký oulnek

bylo by to mlo," praví Griesebach „kdyby už v dávném ase byli Hekové mohli plaviti se do

zemi nynjšího Rakouského mocnáství! Krestanstvl bylo by mnohem díve zavítalo do tch krajin,

obchod byl by se tu znamenit rozšíil, pinesa bohatství obyvatelm. Obyvatelé vardarských beh,
Paeonové, kteížto pod Pyrechmem v trojanské válce bojovali , zajisté byli by se zúastnili slávy

a osvty ecké, tak že by nebyl se mohl na jihovýchodním poloostrovu Evropy nikdy zakotviti du-

chamorný alkoran se všemi svými, celé evropské civilisací škodnými následky, jenž nemile otásají

pítomnosti. Bohatá veleeka v dávné Grecii byla by, jako Nil a Eufrat, musela na svých behách

též hojné obyvatelstvo shromážditi. Spojeni s pevninou bylo by ecké vzdlanosti muselo otevíti

dráhu, jenž po mnohá století zstala uzavena Alpami."

Než pohlédnme do budoucnosti. Snad není již daleký ten as, ve kterém stane se spojení

srbské Moravy s Vardarem, vlévajícím se do zálivu Siiluského, ímž by i Dunaj byl s ním spo-

jen. NejsouE spojení takovému na pekážku nižádué místní obtíže, než toliko okolnosti politické,

I aspoila by se tlm železnice, o jejímž stavní v tomto smru již nkolikráte veejná e byla.

Jakáž by tu, a o všem jiném pomlím, jmenovit Srbsku zasvitla nadje z vyvinutí se svobodné

tržby a ilejšího obchodu !

Umlé rozmnožováni strom.

Od Frant. Špatného.

(Pokraováni.)

Zahradniclvi v C e ch d ch.

Již za nejstarších vkv provozovali Slované v stálých sídlech hospodáství, emesla i ob-

chod. Že se také zahradnictví a nich na vysokém stupni dokonalosti nacházelo, nelze pochybovati.
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Pmiájií obyvRtel cem eské, Bojové a Markomanl, jakožto národové suroví a výbojaíj nacházeU

se na DÍBkém stnpni vzdlanosti v hospodáství a v zahradnictví.

eský národ pi svém píchodu do (^'ech iienal«zl zde snad jiné drnby ovocních stronú mimo

objxejaé pláky , které zde až posud rostun v širém poli neb v lese. Tím samým spsobem, jak již

naped podotknuto, nejprve pak pesazením plánk do úrodnjší zem, vznikly ušlecktilejší od-

rdy ovoce.

Z tch krajin, odkud eský národ do vlasti naší pišel, zaopatil si pozdji štpné stromky

neb štpné rouby, a k šlechtní svých pláat jich používal. Pi váleném vtrženi eských vojíníi do

cizích zemí byly po skonené válce s vydobytou koisti také ušlechtilé stromky neb rouby, které

tam bojovníci po dobrém ovoci poznali, do Cech pivezeny a v otin vysazeny.

Zmna ponebí a pdy vysazenému stromku z ciziny nkdy nesvdila. Jeho ovoce se v Ce-

chách zvrhlo, a na ten spfisob se nové odrdy ovoce vyvinovaly. Stpaf svému sousedovi ochotn

rouby ze svých štpných stromk poskytoval, jak je až posud v Cechách chvalitebný obyej. Vý-

borné odrdy ovocných strom se bu co štpné sazeniky od obce k obci rozšiovaly, anebo se

jakožto rouby do jiných krajin eské zem k šlechtni plánk rozuášely. Cím bylo ovoce štpného

stromu výbornjší , tím rychleji se na všechny strany rozšíilo. Nkterá ovocní odrda se na ten

zpsob po vtším dílu eské zem rozšíila.

Zvelebováním a šíením se obchodu v Cechách také rozšiování dobrých ovocních druh

a odrd velikou podporu nalezlo. Zakládáním klášter na eské pd se netoliko umní vbec, ale také

zahradnictví rozšiovala a zvelebovalo, ponvadž eholníci pro svou potebu rozsáhlé zahrady zaklá-

dali. Oni nejkrásnjší a nejchutnjší ovoce ve svých zahradách pstovali a piln k tomu pihlíželi,

aby Se jejich štpnice ím déle tím více zvelebovaly. Z jejich zahrad se sazeniky a rouby nej-

vzácnjších druhu a odrd ovoce do panských a selských zahrad dostaly.

Skoro u každého bradu (zámku) t Cechách dal držitel zahradu vysázeti a nákladu na její

zvelebení nelitoval. eská šlechta snažila se o závod zahradnictví zvelebovati, a na krásných za-

hradách mnoho si zakládala. Pozdji, když cestování mladé šlechty do cizozemska v obyej veslo,

mnohý šlechtic poznal v cizí zemi stromky, nesoucí výborné druhy neb odrdy ovoce. Bylo-li

tomu poasí píznivé, tedy neraelkat vzácný stromek bu hned do otiny své odeslati, nebo jej po-

zdji pi svém návratu dom pivezl a v otcovské zahrad vysaditi dal. Tím spsobem se mnoho

ušlechtilých rnh a odriM ovocných stromk do Cech dostalo. Také posíláním mládeže na uení

do cizích zemí, jmenovit na universitu Paížskou, prospívalo domácí zahradnictví, nebot tam již

zárove s prvními zaátky pstováni pírodních vd poaly se zakládati zvláštní botanické zahrady,

v nichž chovaly se nejvzácnjší byliny a stromy.

Zámožnjší eské panstvo také své zahradníky, jak se to až posud stává, na vlastní {láklad

posílalo do takových zemí, kde se zahradnictví na vysokém stupni dokonalosti nacházelo, aby se

v umní svém zdokonalili. Samo sebou se rozumí, že takový zahradník stromky nejvzácnjší ovoce

nesoucí své vrchnosti poslal neb dom pivezl, aby tak domácí zahradu obohatil. Za píkladem šlechty šlo

pak i mštanstvo, které toho asu k znamenité dležitosti se povzneslo, nabývajíc kvetoucím obchodem

i jinými živnostmi velikého bohatství a šlecht jak pepychem tak i vzdlaností se vyrovnávajíc.

V vtší ješt míe zdokonalovalo se zahradnictví v zahradách eských panovník, v první dob ne- i

daleko tvrdého Vyšehradu, a pozdji na podhradí Pražském. Tam se nacházely nejvzácnjší kv-

tiny, kee a stromy zem eské a z cizozemska tam pinesené a vysazené. Z tchto skvostných

zahrad se štpné stromky, nejušlechtilejší ovoce nesoucí, vyhazovaly v štpnicích na královských

statcích se nacházejících, a z tch zahrad se dále fo Cechách rozšiovaly. Již v nejstarších listi-

nách se asto zmínka iní o zahradách. V listin kapitoly Vyšehradské od roku 1088 iní se

zmínka o sadech ovocných v Zitenicích n Litomic. V listin kláštera Kladrubského od roku

] 1 15 Jmenuje se již štpa v Ouhercích co poddaný toho kláštera.
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Lita 1130 daruje se dle llslmy kuižste Sobslava 1. Vyšehradské kapitole zahrada

v podhradí Pražském, aby v let kanovnlci mli se kde procházeti, s dvma sluhy, Jaaem a Bohu-

Diilem. V té samé listin daruji se dále kapitole dv ovocné zahrady ve Vršovicích. Také se iní

zminka v listin kapitoly Pražské od r. 1132 o eahradé v Ounticich.

V Archivu eském, sebraném a vydaném od Františka Palackého, iní se v starých smlou-

vách šminka u sadech, zahradách, štpnicích, chmeluicich, vinicích a šafránicich. <Skoro v každém

-Sisrsím eském archivu svdectví vydávají staré listiny a spisy o velikém stáí zahradnictví v Ce-

ckách. Založením vysokých škol v Praze (1348) napomáhal otec (eského národu Karel IV.

k zvelebení vd, umní, obchodu a prmyslu. Podízením všech nižších škol v království Oeském

universit Pražské uvedl lepší poádek v jich zízení, a tím vydatn pispl k rozšíení vzdla-

uustl. Že pednášení pírodních vd na universit Pražské veliký vliv mlo také na zvelebení za-

hraduictvi, nelze upírati. Za panování tohoto otce vlasti také hospodáství, zahradnictví a vinaství

na vyšší stupe dokonalosti pivedeno bylo, nebot Karel všechno, co v cizích zemích v tom úboru

prospšného a užiteného spatil, v Cechách uvádl a všemožn rozšioval. Mezi jiným nadal Karel

v Praze dm, který tekdáž staromstskému nišCanu a královskému dvor,skénia lékárníkovi Angelu-

sovi de Florenlia náležel (nynjší c. k. tabaní abaldu) v 1360 a 1373 velikými svobodami, které

až do konce 17. století svou platnost podržely. Vedle toho staveni ml dotený lékárník velikou

zahradu, v které všelijaké lékaské byliny, kvtiny a stromy ovocné pstoval. Tu byla tedy první

botanická zahrada v Cechách, a v Nmeckých zemích od svého zakladatele Angelská zahrada zvaná.

Ornbá botanická zahrada v Cechách založena byla r. 177.5 po zrušení ádu Jesnitfiv v jich bývalé

zahrad na Smíchov od tehdejšího professora botaniky a chemie, Dra. Jos. Bohumíra Mikána.

Ferdinand I. vedle Pražského hradu, nedaleko nynjšího prašného mostu, založil velikou za-

br'a<la, nynjší císaskou. Byla to jedna z nejslavnjších zahrad 16. staletí t plnoní ásti Evropy,

v které se nejvzácnjší stromoví a kvtiny pstovaly. V ní kvetly první tulipány, které císaský

vyslanec Busbek z Caihradu do Prahy pivezl a císai obtoval.

Také za panování Rudolfa II. zahradnictví ku pedu pokroilo zvelebením zahrady Ferdi-

nandem I. založené a rozšiováním pírodních vdomostí, zvlášt pak pstováním rostlináství pii-

nním znamenitého eského rostlinopisce a lékae Adama Zalužanského. O zvelebení zahradnictví

si též v této dob jakož i pozdji eská šlechta znamenitých zásluh vydobyla, jmenovit Rožmber-

kové, Podbradové, Berkové, Donínovéj Sternberkové, ernínové, Svamberkové, Valdšteinové, Kou-

nicové, Lobkovicové, Pernsteiaové, Kolovratové, Chotkové, Martinicové, Silkové, Hasenburkové, Ma-

lovci, Vratislavové, Harantov, Griespekové, Kapliové, Nosticové, Sekerkové, Veitmílové, Vešovcové,

Eggenberkové, Harrachov, Svarcenberkové, Thunov atd.

I

,

V eském Museu nachází se knížka o štpování Jošta z Rožmberka, vytištná v Starém

mst Pražském u Buriana Valdy, léta pán 1598. Když takových prostedk páni eští k rozší-

eni šlépaství používali, muselo se toho asu zahradnictví znamenité zdokonaliti. Nejhlubší ránu

zasadila eskému zahradnictví ticetiletá válka. Celé krajiny v Cechách zpustly pro nedostatek

rukou lidských ke zdlávání pdy potebných, a veliký poet hrad a vsí, od nepítele vydrancova-

ných a vypálených, nebyl nikdy více vystavn.
'

,
Až posud nacházejí se pole v Cechách, kde se íká „na chmelnici, vinici, šafránlci, štpnici"

Jielra „a» veluíku," akoliv se tam chmel, víno a šafrán nepstuje, stromoví ovocné tam ne-

roste aniž víeij se tam chovají, yydávajít tato jména svdectví o bývalé plodnosti a znamenitostl

I
míst a. o vysokém stupni vzdlanosti v rolnictví a zahradnictví našich piinlivých pedk. — Zna-

i mesitý poet zahrad, které dotenou vállioo v zkázu uvedeny nebyly, v pozdjší dob vandalismus

I nevzdlaných hospodáských úedník vyplenil. —
I (Pokraováni

)
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O pstováni vina v echách,

Sepsal Filip ermák.
(Pokraování.)

Jeho druhové.

Réví se poítá pemnoho drnh, akoli vino co nápoj toliko v bílé a ervené se dli. Dle

barvy hrozn jest: 1) zelené, n. p. zelený tarant ; 2) zelené do blava, cinifal, bl, moravka;

3) bélavé, blooka ; 4) zažloutlé, lampart; 5) žinté, n. p. brynt, álechtlcké; 6) pižíralé, muškát

zlatý ; 7) žlnté do ervena, cibaba : 8) ržové, ryvola ervená : 9) ervené, tarant ervený

;

10) ervené do tmavá, tramín; 11) fialové, cinifal erný; 13) modré, rouí, karmazín, tvrak, mo-

dina; 13) erné, bnzín, muškát erný; 14) popelavé, tarant šedivý.

Tito dráhové nejen barvou hroznn, alebrž i hroznem samým, ano i listím, ba i v spsobu

deva a v zrostu velmi se od sebe liší. Mimo to každý z tchto druh opt na viee oddruží se

rozstnpnje ; tak n. p. ono kníže všeho eského vina, rouí, dli se dle listí : v šedolisté, kulolisté,

lesknolisté a t. d. ; dle hroznu: v drobnozrné, ušaté (tento jest nejlepší druh, hrozen jest veliký

a n stopkj mívá ješt jeden neb i dva menší hroznj, odtud ušaté) a t. d. Ostatn na vinicích, kde

se víno lisuje, nehledí se na to, mnoho-li druh, nýbrž radji na to, jací jsou ; nebot každý druh

nehodí se dobe do sudu. Tak n. p. cinifal jest výborný k jídlu, podobné i muškát, když dobe

vyzraje, do sudu ale ani ten ani onen není valný. V Mlníka bledí se toliko na rouí, onen výtený

dar Karla FV. Kdokoliv by si vinici zakládal, vol toliko rouí a sice ušaté, neb toto jest oejvý-

tenjší dle výnosn, a mimo to povždy, by 1 špatný rok byl, pedce jest spíše k poteb nežli jiné,

zvlášt bílé: ono se muže též lisovat na spsob bílého. Ostatn roni neui tak onrodné, jako jsou

druhové bílého vína. Kdo ale n stavení, n. p. ve štítu, kde hojn slunce bije, bu pro okrasu bu
pro užitek réví sází, vol radji bílé druhy, n. p. tarant bílý, cinifal zelený, blavý neb kropenatý,

anebo muškát; pedn, jak jsem pravil, jsou mnohem ourodnjší nežli erní druhové, a byt i ve

vinici zdlouhavji vyzrávali, na slunci parném pedce dozrají, a mimo to zstanou zachránni od

vrabc. Tito ptáci totiž jsou velicí ctitelov erného vína, na bílé ale hrab nedrží; snad se do-

mnívají, že není zralé.

Pda.
Réví miluje horkou pda a výsluní, proež všecky naše dobré vinice nalézají se toliko v teplej-

ších krajinách a jsou povždy na jih položeny; pakli kde na sever neb jinam jsou obráceny, ale-

spo naproti nim nalézá se pívrší k jihu odpadávající a vyšší, aby chránilo vinici proti plnoním

vtrm. Vinice Mlnické a všecky toho pojmenováni, totiž od Záboe pes Mlník až k Libchovu,

leží skorém veskrz na svahu; na vysokých stráních žádné; na rovinách, vlastn na onpadech,

mnohé ; Žernosecké však leží skorém naskrze na pivrších a kopcích ; ostatn všecky, ty i ony, nad

I..abem neb toho na blízku. .Tsoa to krajiny samy v sob teplé, nízko ležící, skorém zcela na výsluní,

a k tomu ješt proti plnoci horami ochránné. Mimo to i voda, zvlášt eky, jsou vinicím velmi

prospšný; nejenom že na podzim a z jara srážejí mrazy, aby vinicím neškodily, ale ony vydávají

ze sebe i výpar, jenž vino zarosuje.

V i it i c e.

Vinice jsnn dvojího druhu : ádkové a matené. ádkové jsou z novjších asu, a mají své po-

jmenování od ad, v jaké jsou sazeny kee. Matené jsou ješt z devnjších dob; v tch stojí kee

mimo všecko ádní, jako bývaly druhdy a místy doposavad jsou staré zahrady neb lesy.

Kdo zakládá vinici, ndlá dobe, když ji založí do ádk ; vinice taková se leheji vzdlává,

snadnji se pehlédne, vítr i slunce mohoa lépe onlnkovatl, pi pekládání muže se každého kee

dobe použit a nic nemže býti vynecháno neb zanedbáno ; ale taková vlnice potebuje mnoho hnoje.

Matenou vinici pesázet v ádkovou, stojí skorém více, nežli zakládáni zcela nové. Vtší vinice

dlí se v malé viniky, jenž se t v r t m i nazývají Tak mnohá vinice má dv, jiná ti, a jiná teba
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osm I deset tvrll. Výmra tvrtí jest velmi nestejná; nkterá tvrt má n. p. '/j korce, jiná korec,

i více ve výsevu.

Tinini práce.

í. Koilik.

Nejprvnjší práce na vinici json koiliky. Jest to sbíráni tyek, jakými byly pes zimu kee

pikryty, a jicii urovnání mezi tyry v podob pyramidy pevn do zem zaražené tye.

Když z jara oschla pda tak dalece, že se již vinici choditi mže, ta vyjda vina se sekerkou

v jedné a s motykou v druhé ruce pistoupí k tvrti, je-li viníce ádková, tedy mezi druhý

a tetí ádek, pakli jest matená, tedy asi na sáh odshora —a pone vejmenuPán, totiž vkroí do

tvrti, vyhlídne si místo, kde mini kozlík postaviti, zakopne motyku, vezme tyry silné a zdravé tyky,

kde toho poteba žádá, i šest, a zaráží jednu po drnhé do zem vidy dv proti sob tak, aby všecky

tyry pyramidu psobily. Když tak všecky zarazí , vykopá hrázku mezi dvma a pitlaí ji do

hebenu motykou, pak totéž uiní na naprotjší stran, a nakopav ob hrázky a do hebena mo-

tykou je pitlaiv, jde rovnou cestou asi 12 neb 15 kroku dále, zakopne poznovu motyku, vybere

opt tyry nebo šest tyek, zaráží opt a opt, kopá a umakává hrázky, a jde opt tou samou árou

dál, až tak dodlá celou adu. Potom asi 13 krok doleji nastoupí adu druhou, pak i teti, až

konen nastav! pyramidky po celé vinici. Pracoje-li se na den, piljdoa dlnici, v ádkové stoupí ku

každému ádliu jeden, v matené rozstonpi se u kraje od shora dol jeden od druhého asi na ti kroky,

nastoupí ráz a ponon sbírati tyky, jimiž koví pokryto jest, kladouce je mezi ouyno posta-

vené pyramidky, položivše díve na ty hrázíky kráata neb zlomky t. j. krátké kousky, aby

tyky nepišly zcela na zem ležeti a tudy zbyten nehnily. Pracuje-li se na o u k o 1, tu se pi

sbíráni tyky poítají, ponvadž od práce dle potu tyek se platí. Obyejn v každém kozlíku bývají

3 I 3 '/j kopy tyek.

2. Zdviika.

Druhá práce jest zdvízka. Jest to v Mlnické krajin starý zvyk, na zimu koví skrýti,

a sice bu tykami aneb i zemí.

Když tyky jsou odstranny, pikroí se ke zdvížce. Dlníci nastoupí ráz a bu motykou- neb

tykou kísí koví od zem je vyzdvihujíce. Tato práce se uejradéji koná hned zrána, aby koví

do veera mohlo docela oschnouti a ovtrati ; nebot jsoucí pod tykami neb zcela v zemi zakopáno,

jest obyejn vlhké pi vyzdvihování, a tedy i velmi mkké ; není-li pi dn doista oschlé, jest k tomu

jen dost malého mrazíku teba — a ty bývají rády na konci bezna a na zaátku dubna — aby

zastydlo neb I doista zmrzlo.

3. eiha.

Uezba jest jedna z nejdíiležitjiich prací vininých. Má-li se díti bez škody , jest potebí

veliké opatrnosti, a má-li býti užitenou , musí ji konati již dokonalý znatel. Nejlépe když toUko

jeden neb dva ežou, ostalni r a m uj i ili istí. Díve než se zapone ezati, projde vina bu celou

tvrt anebo aspo celý ráz, a znamená, c e j n u j e, ony kee, které pijdou do rozvodu, které se

budou klásti, neb takové se toliko vyistí, ale neežou. Toto cejuování se dje bu okopá-

ním kee, nebo njakou árou u toho koví, jenž se nechá státi. Na to pistoupl dlníci ku

práci, majíce každý v ruce motyku a žabku. Vininí motyka má podobu tírohého štítku; nahoe
jest asi tyry palce široká , a od ucha ke špici asi šest palc dloubá. Pro lehí kopání jest nasa-

zena na tenké ale pevné násad, a vždy drobet pod sebe.

Vininí žabka jest krátký nožík skorém loho spsobu jako bývá podlouhlý tveroh , když od

jednoho rohu k druhému jest rozíznut. Tento nožík má násadu ze švestkového deva, skoro tak

dlouhou jako velká ruka široká bývá, konící se zpouenáhla bambulkou, aby se z ruky nevysmekla.

Želízko jde skrz celou násadu a je na bambulce zahnuté , aby , když kolikráte celou silou se ezáj

se nevytáhlo. Takovéto žabky musí býti velmi ostré.
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Viaui ezba jest sii:e kolikecíího spsobu, já ale zde ndivám toliko MéJuický, ponvadž tento

co všeobecný pro zdejší koví nejlepším se býti zdá. Kdjž jest vycejnováno, co má zstat státi, za-

pone se ezba, pistoupí se ku kei
;

je-li sadba jednoroní a tenká, seízne se hlavní réva na dv
oka, je-li jich více, odíznou se ostatní zcela pry; pakli jest již sadba starší, silnjší aneb loský

rozvod, opt se nechá jen jedná réva a seízne se na ti i na tyry oi. Je-li ke již silný a to-

lika jediná réva, seízne se I na pt oí. Má-H ke dv révy, seízne se dolejji na (i, hoejší na

tyry oka ; ma-li ti révy, tedy seíznou se ob dolejší na tfi, hoejáí na tyry oka : má-li ile rév

více, jest radno osta(uí shodit, odíznout, jinak by se ker utáhnul, t. j. seslabl. Je-li staec

a má od zdola podpultuo, t. J. mladou réva, tu se nechá tato stát a seízne se asi na ti oka;

pakli jest dosti silná, vezme se za ke a seízne se n« ti neb tyry oka, a staec se shodi; nebot

jnnoho na tom záleží, aby vlno co možná pi zemi se drželo, ponvadž
,

jak již prvé eeno, takto

lépe vyzraje. Ostatn ezá se povždy z naprotjšl strany oka , a sice asi na
'/i

palce nad ním

a povždy šikou, tak že strana nad okem onon šikou se koni ! Mima to se též oisti celý ke, aby

nikde nepozstala žádná zádra, žádná zbyteuó vtvika ani žádný suchý pabejl, a toto jest tak

íkaje první oddleni ezby. fia to následuje 1 druhé , totiž oištni též koenu a postavení kee

— rámování.

Když jest ke seezán, pak se okopá; jsoa-li okolo nho shora v oasy, t. j. drobné ko-

ínky — f a z o r y , ledy se odežou , aby neotahovaly ke, a co je suchého neb vyraženého z lože,

též se odízne. Pak se pihrabe povrchni hlína, ke se narovná a nohoa pidrží, pikopne se ješt

hlíny, a když již zrovna postaven jest, jda se dále a pokrauje se opt tak až do posledního kmene.

(Pokraování.)

Píspvek ku pírodnímu kalendái oholí Pražského.

Duben.
(Závrek.)

V prvních dnech msíce dubna, pokud píroda v uašem okolí ješt málo rostlinné potravy

podává, rozmnožují se eledi hmyzu- i masožravého hmyzu, na souši i ve vod trvajícibo. Na souši

adržívají se zvlášt stevíci a drábíci ue jeu v stejné hojnosti, nébrž k jejich rodm, již v l^einu

podotknutým, pibývají nové. K tmto dravcm velmi podobní dle povahy pidružuji se tehdáž

(6. dubna) ve vod branci potápníkovití. Siušno-li na souši stevíce pipodobniti k vlkm:

tedy mohou potápníkovití pirovnáni býti k žralokm. První z tch zbbv moských oživují vodu

ledové vazby sproštuou potápníci (Oytisci) nitkovými tykadly vyznaení. Jsouce, pimen svému

živlu, plechým tlem a nohami zpedu píssavými opateni, dva páry zadních noh majíce ploutevuých,

<ýb«ra se pohybuji ve vod. Jsou to z vtší ásti malá zviátlia, a však iní pedce s velikou

odváálivostí nájezdy na mokíce (Asellus aquaticus), na vodní sídla, komáry, jepice (Epbemera), ba

i na pijavky a rybiky. Nejasnji z nich vynikají rody : Halyplus , Agabus a Hydroporas

(S. dubna). Od potápník liší se tykadly kyjovitými ele vírnlkv, jichžto davy (14. dubna)

aa povrchu vody rychle a kolem jako vir takm o závod se probánivaji. Nejvšednjší (14. dubna)

jest virnik kepivý (Gyrinus natator). Tch vtší a tykadly palikovitými znatelní jsou vodami-

lOR. Oam lodtt této eleiU objevuje se okolo IS. dubna. Velikostí nad jiné vyniká Hydíophilos

piceoi (23. dubna), který žížaly a hlemýžd yodní zachvacuje a nejen jíkrám škodlivý jest, nébrž

i nkdy rybám díry do tla vyžirá.

Nepatrných eledí, mezi 6 — 10, dubnem se objevujících, jmenovit; brouku pobežných, páž-

ttik (Byrrhida), smutník, pak eledi Cryptophagi, Latbridii a podobných oporaiuouce všimneme si

spise jiných, bu etnosti bu škodlivým psobenim dležitých.

Tehdáž (8. dubna) vybízejí nás eledi kožojeá (DermesUdae) a rušuík (Ptiuii)
{

svým astým objevováním se v našich bytech k obezelosti a k istot. l'im více však pokryvu
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roslllnnilio na povrchn zem s poatu|iem jarufho poasí pibývá, tím Iwjuji se zmáhá i hmyz b/to-

žravý, který ohledem svá potravy na jiaSé rostliay jest ndkáziin. Va listech rostlin llUovitých, na

chesti sotva vyvinuté hlodává záhy (7. dubna) podlouhlý brouk liliový (lema merdiijera), mající

pokrovky a štít prsní šarlatové barvy. Nejetuji ze všeho býložravého hmyzu vystupují ovšeiu

átp iici, ponvadž k etnému druhu lialtlca lepidll ješt nové drnhy, Haltica uemorum et an-

tennata (10. dubna) pibývají pro zmáhající se hojnost rostlin elchovitých. Vedle depik vidl-

víitie souasn z eledi kyjorobých leátnky i blýskae (Nitidulae). Nacházejie se tito

broTkové niodroerní neb lesklozelenl ve shDÍI«tlN I na kvtu Jsosce dle ploského tla k mšicím

podobni, mají iiIsTir ukrytou a jtít široký. Z niob inívá zvlášt druh Méli^tes aeuens iia. rvpce

podobné jako dfepifc a zaviná epkový (scopnla margaritalis, Pfeifer iu der Kbsaat) náramnou

škodu.

Okolo 15. dubna vyskytuje se nám druh Celouia hlrtella co první jarní pííspvck

z Ksklých zlatohhivk, pak z mandelinek Timarcha t enel>r ic o sa, širokými deakani na šlapa-

dlech vyznaena; z pružníkii i kováík lyry rody, z uichž A^rlotes segetis pozdji

ovsn ožíráním koinkíiv škodívá. V ten as pohybuje se dosti liii všude po mezích a na cestách

pAlnich májka lékaská (Meloe proscarabaeus) mode erná, vbec tím znatelná, že krovky krátké,

nemajíce zpodních kidel, bicho veliké a nemotorné jen odpoln kryjí. Byla nkdy proslulá svou

z kloub jí se prýštící šávon, podobn jako v týž as (15. a 16. dubna) se zmáhající rody sluneek

(Chllocorus a Epilachna) svou mastí — léící prý zub boleni. — Z eledi nosatcuvitých pibývá

v našem okolí mezi 13 26. dubnem k dosti hoj'nému rodu Silo nes ješté jedenáct radv z ásti

iioluí obrod a stromovým plodm nepíznivých. Budiž zde v pamél uveden nejetnjší roid vol-

kv (Apion pomonae s. craccae), kterýž (15. dubna) útlému ovocnému kvtu velmi škodlivý jsa, po-

zdji též lusky vikvoTé vyžírá. Brouk hrachový (20. dubna) pekazil v Americe svým náram-

ným lusk vyžíráním další setí hrachu. Kvtu i pozdji ovoci stromavému škodlivým osvdnje

se Polydnsns micans (80. dubna) ; dále škodívá bízám, ví<e ale pozdji viuním révám svinováaím

listv 1 pehryzOTáním stopek zobonoska vlunl (Khynchites betuleti, 23. dubna), konen dl o a-

honos lískový (Balaninus nucnm, 26. dubna), který do mladých a ješt mkkých oískn lískových

vejce klade, které se pak promní v erva, jádro vyžírajícího.

Jako podotknutý hmyz, podobn i pesti motýlové oživují vico a ví«e vzduch jarní. K jejich

prvotinám pibývají v dubnu zrzavý motýl kopiv ovitý (Vanessa urticae, 1. dubna), dále mo-

týlové, jejichž housenky na elchovitých bylinách a na resedé žiji: trojí motýl epový
(Pontia napi, rapae et daplidice) mezi 18— 25. dubnem; pak krásný admirál (Vanesia ata-

lánta) a motýl fenikiový ili otakárek (Papilio machaon, 26. dubna). Z jtjich ranuílio se objevo-

vání lze nám se domnívati, že motýlové v beznu polétávající již na podzim dobu tetí; motýlové

Však teprv v dubnu aneb v m^jl se objevující, doba druhou své promny nastoupili, naež byvše

tltnoa pikvaeni na takovém stupni zakukleni apánek zimní petrvali.

Kveten.
V msíci máji slaví píroda poetivkóu dobu svého každoron se abuavi\jí«iho života. Tehdáž

jest znamenati nejvtší napnutost a pohybování sil pírodních v rostlinné i v živoišné íši. Než

Ideální líení krásy a spanilosti máje zstavíme nadšeným básníkm a bujaré mládeži, pidržíce se

spíše skutených v pírod úkaz, které nás dosti asto a uemile vytrhují z libého sna májové ua-

d.šenestl. !\Iístu prmrné teploty + 12",07 pálivá astokráte dne II., 12. a 13. máje, kde zárove

polárui led taje, ,Pan Serboni *J" naše stromy. Vedle slaviích nápv bývá slyšeti hímání hromu,

naež pak nejednou místo jemných vánk májového vtíku burácívá ledový sever, uul nás za

poánuiroé, chladné povtrnosti bledaJU si tejlého útulku. Však bývají to jen pomíjející pechody

;

*) Viz Celákovskélio slovanská písloví sti'. 4i9. lá. Toto jmciiu jesl odvozeno z pi-viiíiíh slabik Ii svatých, lotiž P a il-

krace, ServacB a b o uifaco, jidiž sa aahradníci bojí pro cliladiié tehdáž picházející noci.
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nebot v brzce stává máj opt za svým právem osvdujíc se opravdovým Vesny synem, hodným

svého slovanského jména, jimž bývá nazýván kvten i trn o puk. V máji stýká se troji hlavni

úkon v rostlinstvu. Píroda dovršnje olištnl kev 1 stromv, zvlášt pak usiluje o vykvtáni

rostlin, a pivádi již nkteré plody ke zralosti.

Od 1—12. kvtna odívají se listím ostatní u uás obecni stromové, jmenovité : buk (2. kvtna),

jehož statenosti málo lesních strom se vyrovná, pak Slovanm posvátná lípa velkolistá (4. kvtna),

muk snžný (Sorbus aria), dín obecný, a ostatní již v dubnu odkvetlé topoly (Populus canescens,

alba et nigra) a vrby, jichžto nejmén dvacet druh na Štvanici se nalézá (5— 11. kvtna); dále

javor obecný a jese ztepilý (7. kvtna). Tehdáž rozvijí se dále u starých již Germán proslavený

dub kemelák (Quercus peduuculata, 6. kvtna), jakož 1 buk, kvt s listím zárove. Souasn

(9. kv.) pokrývá se šácholau ozdobný (Maguolia yuian), sláva krasosadn Salmovského, díve svým

bílým pivonliovitým kvtem a pozdji širokými listy, an krátce po nm (II. kvtna) oešák králov-

ský své voavé jehndy a lisli rozvíjí a trnovník obecný (Robínia pseudoacacia) ze všech u uás

vbec rozšíených strom tém nejpusléze (12. kvtna) se olistnje. Pamti hodno jest, že z kev,

jichžto olištni z vtší ásti již na konci dubna jest dovršeno, práv dva nkdy Bacchovi zasvcené

kee, betau blust (Hedera helix) a réva vinní na týž den (10. kvtna) v mladé listi se odívají.

Nejkrajnjší dobu olištni mezi 13.— 31. kvtnem uzavírají vbec stromy a kee jižní Kvteny,

k nimž pináležejí liliovnik (Liliodendrou tulipifera, 13. kvtna), vodoklen západní (Platanns occl-

dentalis, 14. kvtna), moruše bílá (16. kvtna), pak truba (Bignouia catalpa) a Pavlonia imperialis

(86. kvtna), která teprv za novjšího vku významnou ozdobou našich zahrad se stala.

V tuto dobu bývá olištni kev i stromv našeho okolí dovršeno.

Nedomnívám se, že by tento dovršený úkon v krátký pehled vzíti, zde bylo nemístné.

Ohlédnoucim se ješté jedenkráte okem hádavým po tomto úkazu bude nám patrno, pedn že olištnl

kefv a stromv v našem okolí, zapoínajíc od 10. bezna, trvá až ku konci kvtna, pak že se dlí

T trojí dobu, totiž ve sporadickou od 10, bezna až do 20. dubna, ve hmotuatou od

21. dubna až do 1. máje, a v doplující, která sáhá od 2. až do 31. máje; konen 1 to zejmo

jest, že olištni poíná od kev a postupuje ke stromm, tak že olištni kev z vtší ásti okolo

30. dubna již svého ukonení dosahuje.

K rostlinám v máji vykvtajicim se obrátíme budoucn. P. DtorshiJ.

Zpráva o schice pirodnického odboru eského Musea dne li. dubna 1854.

Pan prof. J. Purkyn etl pouné pojednání o prostonárodním spsobu, jakým by se píro-

dopis pstovati dal. Pojednání to jest s ísle tomto vytištno.

Na to pednesl p. Jan Krejí zprávu o balvanech vápenných, na Piešivec blíž Berouna

v pravku proudem vodním zanesených, jejichž pvodní ložlšt, dle skamenUn v nich obsažených,

na okolí Berounské poukazuje. Podrobnji jest o této vci pojednáno v práv vyšlém popisu

okolí Pražského od Jana Krejího (v knihkupectví ivnáe za 24 kr. st.).

Obsah.
o spsohu ueni se pfirodnim vdám bei «cíi%'cA uených a uebných prostedk. Sepsal Dr. Jan

Purkyn. — O uméUm roimnoíotáni a chováni ryb. — Drobnosll : Plavba na Dunaji i B-

lehradu srbského do ernce. Dokoneni. — Umlé roímnoíováni slrom. Od Frant. Spatného.

Pokraování. — O pslotám rína v echách. Sepsal Filip ermák. Pokraováni. — Pi-

spceh ku pfirodnimu kalendái Praiského okoli. Od Prokopa Dvorského. — Zpráva o schíce

pirodnického odboru eského Musea dne li. dubna b. r.

Tiskem Bedicha Rohlíka v Praze 1854.
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Kopytnatí ssavci.

Sepsal Emanuel Purkyn.

Jednali jsme v pedešlých láncích o velrybách. Vypustíce tulen ili moské

psy, onm co do postavy a do spsobu živobytí nejbližší (které však pozdji ješt

popíšeme), obrátíme se nyní ke kopytnatým ssavcm (Ungulata, Hufthiere). K tmto

náležejí všecka místo neht a pazour kopyta nosící zvíata, tedy slonové, noso-

rožci, svin s více kopyty; kozy, ovce, voli i jeleni s dvma kopyty; pak kon a oslové

s jedním kopytem. Prozatím bude naší lilohou popsání mnohokopylc (Multungula,

Vielhufer). Tato zvíata pro svou velikost i své podivné podoby tl již za sta-

rých as pozornost lovka na sebe obrátila, i též v zemích, kde slon, nosorožec*

l!i'och a tapír v divokosti se nenacházejí, dobe jsou známa. Kdož z nás nevidl jednoho

neb druhého, bud živého v menažerii nebo vycpaného, anebo se nepamatuje na obrazy,

které již v outlém mládí svém v ítance vidl, opatené vysvtlujícími veršíky ?

Pedslaví-li si tená podoby slona neb nosorožce a poi-ovnává-li je s postavami

velryb a k nim podobných tuleii, tedy hned mu napadne veliký rozdíl mezi tmito

podadími ssavc. Jsouf ony tvary lak rozdílné jako živlové, v nichž tato zvíata

pebývají, jako voda a zem. Vidime-li u velrybu a tule tla k rybím podobná,

s konetinami jako rybí ploutve, schopnými ve vod veslovati : spatujeme u mnohoko-

pytc lyry mocné nohy, jako sloupy tlo nesoucí. Vracejíce se k nim vystoupíme z moe
na pevnou pdu a do oné ady zvíecích tl, ku kterým nejvtší ást ssavc náleží,

k tveronožcm. Snadno nám bude již podle spsobu
,

jak se tveronožci na zemi

pohybují, a podle nejpovrchnjšího pozorování jejich podob poznati
,
jak se v tlupy

zvíat k sob podobných rozdlují, podle ehož pírodozpytci svoje ady, podadí a rody

utvoili. Každý ví, že tvernožci velikou rozmanitost tvar jeví, a každému jsou hlavní

tvary tyto známy, jako n. p. slonové, svin, jeleni, psi, koky atd. Rozmanitost to

veliká, porovnáváme-li celou adu zemžiic s vodními ssavci (Pinnata, Flossensáug-ethiere),

které sotva podle zevnitní formy rozeznati lze a jež hlavn jen podle odchylek lebky

a rozlinýeh mr velikosti rozdlujeme ve velryby s kosticí, v delfíny zuby ozbrojené, a vtu*

11
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len s hlavami ke psím hlavám ponkud podobnými a se zadními konetinami v ploutve

srostlými, jimžto všem ale rybí postava pináleží.

Napadá nám tu nejdíve rozdíl pohyblivosti u rozliCných ssavc. Jak obratn si hraje

mladá koka s kotouem, jak rozmile si umývá veverka ouška a vousky. Medvd, a velké,

tžké tlo má, pedce mohutnými drápy za vtve se drží a po stromech leze. Vidíme
u hlodavc, k nimž zajíc a myši náležejí, u šelem, k nimž koky, psi a medvdové patí,

i u všech jiných zvíat, která pazoury mají, velikou obratnost v nohách zadních i pedních,
a jednotlivé prsty jen ohýbati a narovnávali mohou, nikoliv ale každým prstem o sob
hýbati. Známo, že jen tverorucí (opicej a dvourucí (lovk) jednotlivé prsty pro sebe po-

hybovati mohou. Než pominouce ády vyšší porovnejme ješt jednou pohyby zvíat kopytna-

tých s pohyby zvíat s pazoury (Unguiculata, Nagelsáugethiere). I kopytnái jsou hbití

:

kamzík skáe po skalách, kam žádná šelma si netroufá ; k a jelen se nedají dohoniti od

vlk a medvd. Sami tžcí mnohokopytnái, slon a nosorožec, pádí s rychlostí strašnou.

Ale všecky pohyby konetin u kopytná slouží jen k bhání, klouby jejich nedopouštjí

pohyblivost na více stran, aniž kosti v takových pomrech jsou, jako u šelem, hlodavc

i krtk, ani svaly tak uspoádány, aby pohybování podobné vyvésti mohli, af nedím

nieho o neschopnosti kopyt, kterými by k na stromy vylézti nemohl, kdyby hned

i svaly, klouby a kostru veverky ml. Jako drápy šelmy a hlodavce, tak i hlavy jejich

více se pibližují k tvái lidské, an kopytnái vždy tvání ásf hlavy velmi prodlouženou

mají r pomru k lebce mozek obkliující. Pipomínám tu na ovce, kozy, voly, jeleny,

kon, svin atd. s dlouhými hlavami, a již ne jako u velryb zobákovit prodlouženými.

Tak, jak se kopytnái liší od pazourník úslrojností celého tla, taktéž jednokopytnái

(Soiidungula, Einhufer), dvoukopytnái (Bisulca, Zweihufer) i mnohokopytnái (Multungula,

Vielhufer) tvoí kupy rozdílných podob živoišních, že lehce bylo pírudoskumcm

jména pro n vynajíti. Krom potu kopyt, krom rozlinosti zub co do potu, po-

doby a místa, o emž pi popsání jednotlivých zvíat zevrubn bude jednáno, máme

ješt jiné rozdílnosti v povaze tlesní, pomry délky ocasu a noh, krku a uší, a jiné,

což sob tená bud podle živých zvíat anebo známých jejich vyobrazení snadno v pa-

m uvede. — Pikroíme teJ k popsání mnohokopytná.

Jsouf to sice ivernožci zemžilci, ale jejich neniolorná tla, hlava vodorovn

S páteí ležící pipomínají ješt ponkud na velryby. K tomu vždy v bahnech, ano nkteí

v jezerech a ekách žijí, žádný z nich neobývá na skalnatých vrších, písitých pustách,

jako štíhlé gazelly. Vidti lze, že tvoí pechod od vodních ssavc k jednokopytnám

a dvoukopytnám, kteí hrd hlavu nosí a pro svoje tenké, dlouhé nohy s malými ko-

pyty pdu pevnou si hledají, an svin, nosorožec a hroch v bahnech se válejí, kde se

svými tlustými tly neutonou. Také v pedpotopních asech, jak mile se moe od behu

vzdálilo a nová zem se tvoila, ihned povstali oni velikáni, bujní jako rostlinstvo, které

z mokré pdy vypuilo, a v nejstarších tetihorních vrstvách nacházíme všude v hoj-

nosti kosti slon, nosorožc a hroch, i v severních zemích, kde njní jen svin co

poslední zbytek oné jindy tak rozšíené ady zvíat se zachovalo. Práv pro nás,

kdežto v echách se nejkrásnjší kosti mnohokopytná i v samém okolí Pražském na-

cházejí, jest porovnání koster živých a vymelých rod velmi zajímavé, neb jen dklad-

ným seznámením se s ástmi živých dávají se zlomky pedpotopních zvíat poznati.

Co do zevnitní postavy, potu a tvaru zub a kostry tla i hlavy, valn se liší

vá ostatních mnohokopytná rodina slonv, ku kterým náleží rod slona a vymelí ro-
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(love Mastodon i Dinolherium. Pro chobot, jejž slon nosí a který bezpochyby i vymelým

nescházel, nazývá se óeleJ, již ony ti rody tvoí, ele chobotnatých (Proboscidea).

Slon, jehožto kostru s obrysem celé postavy tla v obr. 1. vyobrazenu vidíme, vy-

(Obr. 1.)

znauje se ped ostatními tvernožci

hlavou vysokou, kterážto nepomrná

výška spsobena jest velikými duti-

nami v lebeních kostech (obr. 2.))

kdežto u ostatních zvíat kosti lebky

hrub od formy mozku, jejž pokrý-

vají, se neuchylují. Mimo to jest vý-

znamná u slona krátkost krku, jenž

sice jako u všech ssavc ze sedm'

obratl se skládá, které však jsou

tak spleskld, že se u tohoto tver-

nožce skoro podobnost s velrybem

jeví. (U ostatních tvernožc bývá

krk asi tak dlouhý jako jsou nohy.)

Nohy slona tím se liší od noh

všech tvernožc, že klouby žádné

lihly netvoi (porovnej obr. 3. ped-

stavující noiiu nosorožce), nýbrž

(Obr, 2.)
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že jedna kost nad druhou pímo slojí, skoro jako u lovka, na emž hlavn nepomrná

výška konetin slonových se zakládá. Ponvadž není zde místa, abychom se v zevrubné

popsání kostry jednotlivých podrod slona i ostatních rod chobotna- (Obr. 3.)

tých pustili, sloužiž krátký popis kostry slona afrického za vše-

obecný piklad skladby onch obr mezi tvernožci. Lebka slona

jest nám již proto dležitá, že u podobných lebek již vymelých

zvírat uzavírati lze na podobné formy mkkých ástí, jak je známe

u živých slon. Vru, kdyby v horkých krajinách Afriky a Asie

rod onch chobotník se nebyl zachoval, jenž druhdy až do ledové

Sibirie byl rozšíen, nikdo by si nebyl v stavu pedstaviti zvíe,

kterému ony kosti náležely, jenž se tak asto vykopávají. Jest nco
neobyejného ta lebka na krátkém krku, a k tomu ješt dlouhé

zuby, které, kdyby i zvíe kleelo, nedopouštjí, aby se potrava do

huby dostala. Žádná fantasie by nebyla v stavu , tak mohutný

a spolu obratný ústroj si vymysliti, jakým jest chobot. Ponvadž

ale na štstí víme, že slonové mají rypák, tedy nám také hned na-

padá, že celá lebka ku podpoe a k pipevnní chobotu výhradn

spsobnou uinna jest. Mezielistní kosti , ve kterých i dlouhé

zuby ili kly spoívají (viz prez obr. 2.), hlavn slouží k nasazení

sval chobotních.

Nozdry, jak lze vidti v obr. 1. a 2., stojí uprosted hlavy, tak že lebka skoro

podobnost má s loví. Vlastn by ale nozdry nestály jinak než u jiných tvernožc,

to jest v jedné áe s mozkem, jak na vyobrazeném prezu se spatuje, kdyby kosti

elní a postranní nebyly tak vypouchlé, že onu vysokou lebku tvoí, a to jen proto,

aby i nad nozdrami tolik masa pro rypák se nasaditi mohlo, kolik pod nimi od mezi-

elistní kosti vychází, a aby trouby z obou nozderníoh kostí až ke špice dlouhélio cho-

botu probíhající, docela uprosted masitého válce položeny byly. Taktéž k silné lícní

kosti veliká ást rypáku se nasadí. Stoliky sedí v hoejší elisti, která od zadu lebky

hned pod míšní derou až k mezielistní kosti sáhá a zadní stnu trub tvoí, ve kterých

kly sedí. Mohutná dolejší elist, ve které jako v hoejší taktéž jen jedna stolika na

každé stran sedí, jest naped prodloužena v dol ohnutý zobák, k nmuž pohyblivý

dlouhý pysk pipevnn jest. Jiných zub mimo tyry stoliky a dva kly není u slona.

Kloubní kost dolejší elisti jest napí postavena a velmi široká, jako u všech kopyt-

ná, kteí rostlinné látky roztírají. Tato pak piléhá ku kloubnímu povrchu skráíové

kosti, která mimo to mocným žvýkacím svalm k násad slouží. Celé to postavení

psobí, že elisti pi žvýkání s jedné strany na druhou se pohybují, jak to u vola

i u kon pozorovati lze, ješto šelmy, klouby rovn postavené a více ukulatlé majíce,

zdola nahoru kousají. O sedmi krních obratlech bylo již eeno, že jsou pomrn
velmi malé a zploštlé ; první, atlas ili hlavonos, liší se od atlas ostatních ssavc

mimo svou pouhou velikost tím, že jeho píní výrstky jsou velmi malé.

Poznati lze, že i krní svaly jen málo jsou vyvinuty, nebof není pro n mnoho

místa k nasazení. Za to ale poslední krní obratel a první ti z dvaceti prsních obratl

mají velmi dlouhé trny, které k zadu zase zmenšené se nacházejí na všeeh tech be-

-drních a tyech kížních obratlech, až konen na posledních ocasních obratlech pre-

'Stávají. Ony dlouhé trny slouží zvlášt k nasazení silných sval, které se od ramen
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k hlavS pnou. Zeber jest tolik jako prsních obratlá, pt k prsní kosti pirostlých ili

pravých, a patnáct nepravých. Kliní kost, která u šelem a opic a u lovka od lo-

patky k prsní kosti jde, schází u slona jako u všech kopyták, nebol se nachází jenom

u zvíat, která pedních konetin ješt k jiným ouelm nežli jen k chzi potebují,

n. p. k uchopení koisti, k hrabání, jako mnozí z hlodavc atd. Pánvice jest velmi ši-

roká a vyznauje se od ostatních ssavích pánvic tím, že pímo dol stojí. I to pi-

spívá k zvýšení zadních konetin. Jako pánvice tak i lopatka, pánvice to pedních kon-

etin, pímo dol sáliá a odchyluje se ode všech lopatek jiných tveronožc tím, že

její zadní strana jest nejkratší, pední ale tak dlouhá jako hbet lopatky, který jest

opaten velikým hákem. Nejvtší délka lopatky tedy pímo nad kloubem ramenním se

nachází, kdežto u jiných zvíat s oním kloubem úhel tvoí. Kloubní jablko ramene,

jakož i kloubní prohlubina v lopatce jsou naped prodlouženy, tak že konetin jenom

naped a nazpátek pohybovati se dopouštjí, nikoliv ale na stranu, alespo ne v té míre,

jak to nalézáme u zvíat s jablkem docela kulatým. Kamenní kost opatena jest vel-

kými prohlubinami, ve kterých jsou silné svaly nasazeny. Zvlášt veliká jest prohlubina

hbetem kostním ohrazená, pro sval od výrstku lopatky k ramenu jdoucí (Deltoideus),

který celou nohu vyzdvihuje. Taktéž veliká jest prohlubina nad dolením kloubem ra-

menni kosti pro sval (Biceps), který od ramenní kosti ke zpodnímu ramenu jde, jež vy-

zdvihuje. Dolení rám složeno jest z vetenní a z loketní kosti. Loketní kost má

velmi veliký výrstek, ku kterému se silné svaly od ramene hoejšího pipevují,

které nohu narovnávají. Dolení klouby vetenní a loketní kosti spoívají na koenních

kostech. Koen ruky složen jest z osmi kostí, ve dvou adách uspoádaných. Mezi-

runí kosti, kterých jest pt, jsou veliké; po nich následují prstní kosti, jichž každý

z pli prst má ti, palec jen dv. Koenní, meziruní a prstní kosti jsou nepohyblivé,

šlachami a sádlem prostoupené, tak že je nelze poznati u živého zvíete, leda když na-

znaeny jsou pti kopyty, v kži jako ukousané nehty sedícími, kteréžto tíží, jakou nésti

musí, vždy bývají velmi oteny. Kosti zadních konetin slona jsou hladší, jen píšfalová

kost má vysoký hbet. Prsty v zadní noze jsou jen tyry. Velrybové, jak z dívjších

lánk známo, nemají zadních konetin, nýbrž jen ocasní ploutve ze samého sádla a šla-

choviny bez kostné podstaty. Jejich pední konetiny mají jen svaly od lopatky k ra-

menní kosti jdoucí, které celou ostatní konetinou v ploutev srostlou pohybují. Tuleni

aneb moští psi jsou o stupe vyvinutjší. Pedn jejich pední konetiny mají svaly

na hoejším i dolejším ramenu jako kopytáci, jen runí kosti jsou v ploutve s nehty

srostlé. Pak mají i zadní konetiny, které ale podobají se ku ploutvím velryb tím, že

jen od pánvice k stehenní kosti svaly se nasazují, které celými zadními konetinami

v ploutve srostlými pohybují. Slon a kopytáci vbec stojí tedy nad tuleni i tím, že

jejich pední a zadní nohy alespo ve dvou láncích, t. j. stehenní a lýtkové kosti, pro

sebe jsou pohyblivé. Ve vyšších tídách ssavectva nachází se vždy vtší pohyblivost

prst, až u opic a u lovka konetiny již jiné jméno mají, totiž ruce slují.

Slon ale také má ruku pravdivou, a jen s jedním prstem, totiž chobot. Již

jsme se o nm zmínili, když byla e o jeho pipevnní k lebce. Jest to ústroj,

jakéhož u jiných ssavc není. Mát on totiž skladbu svalovou, která na erví a na

hlemejždí tlo pipomíná a docela bez píkladu jest u všech páteník, kde všecky

pohyblivé ásti kostní podstatu neb kostru mají. Chobot se skládá z podélních, z kruž-

ních a šikmo i kížem jdoucích svalových vláken. Skrením podélních vláken celý ry-
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pák se skracuje; skrením pružních tak se všech stran se stlaí, že se prodlužuje;

a skrením ostatních vláken rozliného smru na tu stranu se kroutí, na které

skreni se stalo. Na špice chobotu nad oustím nozder stojí tak nazvaný slonový prst,

který pro sebe všecky ony pohyby vykonává, jako veliký chobot. O obratnosti rypáku

podáme pozdji píklady. Hlavn slouží slonu ku podávání píce do huby, taktéž slon

rypákem pije. Prostednfi stává se to, když z lahvice pije, kdežto ji chobotem uchopí

a do huby vylije. Bezprostedn se to dje, když slon vodu nozdrami ssaje, lu chobot

do výšky vyzdvihne, tak že voda podnebními otvory do hltánu tee.

Ponvadž má slon jako velryb chtán vyvýšený a jícen hluboký, tedy jako úvod-

ních ssavc voda ve dvou proudech okolo chtánu do jícnu tee, beze všeho nebez-

peenství udušení.

Než ješt se obrátíme ku popisování jednotlivých podrod, promluvíme o rstu

a o stídání se zub, což v tak rozsáhlé míe u žádných jiných zvíat se nenachází.

Mimo to i vyvinování se zub velmi dležité jest k vysvtlení formy jejich, klerú

u jednotlivých rod popisovati budeme a které hlavn slouží zemznalcm k urování

vymelých slonv.

Zuby slon vyvinují se, jako zuby všech ssavc, v mošnikách v eUsti spoí-

vajících. Všeobecný rst ssavích zub záleží v tom, že kel zubní, mkká, huspu-

novilá, cévami a nervy protkaná látka v oné mošnice sedící, na svém povrchu kostnou

látku vypociije, která tvrdnouc vždy tlustší i tlustší pochvu nade klem tvoí; s druhé

strany vypocuje vnitní blána raošniky tvrdší látku, tak nazvaný email zub, který vrstvami

se odsadí na tvoící se korun. Dorostl-li zub ponkud, tedy i pod sebe kel více a více

kostné látky vypocuje a tím koen utvoí, který zrstáním svým spolu celý zub na

svtlo vytlaí. Nejlépe lze toto vyvinování pozorovati u zub s jednoduchou korunou

a jedním koenem, jaké jsou pední zuby lovka a telete, tesáky šelem. Stoliky

s temi koeny a korunami mohou se považovati za ti srostlé tesáky, a slonová sto-

(Obr. 4.) lika (obr. 4.) nebo mastodontova (obr. 5.) (Obr. 5.)

ako dv srostlé ady lidských stoliek,

každá po pti a více zubech. Mimo to

se ústroj zubní u slona tím liší od téhož

ústroje jiných zvíat , že stoliky, jak

mile se opotebují, ihned nov vyrost-

lými bývají nahrazeny, což dje se ne-

ustále až do nejvyššího stáí, u jiných

pak zvíat jen jednou se stává s tak nazvanými mléními zuby. Podivná podoba stoli-

ek slonových již jest založena v zubním klu a v mošnice. Kel totiž, který jako všecky

zárodky živoišního vzrstu, hojnými cévami a nervy jest opaten, tvoí na dn moš-

niky ady výstupk, jako kdyby nkolik zdí za sebou bylo slaveno. Vnitní blána

mošniky zase tvoí pehyby, které do mezer tchto zídek sáhají. Kel vycezuje látku

kostnou, a sice pedn na jednotlivých místech, tím spsobem, že první kostní ástky

zub jako cimbuí na zdech sedí. Vnitní blána mošniky ono cimbuí ihned emailem

pokrývá. Tak poade kel zdola, vrstvu po vrstv, kostnou látku, shora zase pehyby

v blány email vypocují, samy ale zárove se zvtšováním se ehstí na všecky strany

rostou. Rozumí se, že vypeené látky tutéž podobu mají, jako kelní zídky a rovnobžné

S nimi pehyby blány, mezi kterými tvrdé ásti se utvoily.
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Po njakém ase ale pehyby emailové blány od mezer kelních se vzdalují,

až docela se narovnají, tak že blána ta nad mladým zubem jako klenutí se rozprostírá.

Tu i pestává email vypocovali, místo nhož vycezuje kostnou látku, mnohem mki
nežli onu, která tvoí kel, a ta potom všechny cimbuí a zdi mladého zubu pokryje, tak

že zub hladký povrch obdrží. Zatím kel i dol svou kostnou látku vycezuje, a sice

v mezerách, které se na zpodní ásti jeho nacházejí, jako brány v dotených zdech.

Z toho se utvoí koeny, více a více dol jakož i v tlouštce rostoucí, tak že jen malé

trubky ješt zstávají, jimiž jdou nervy do vnitní dutiny.

Tím i zub na svtlo vyrazí, což se stává v druhém msíci po narození. Jak mile

se zub k žvýkání upotrebuje, také se sete. Nejdíve se odete ona kostní látka, kterou

blána mošniky posléze vypotila, tak, že brzo jeví se emailem pokryté cimbuí na

spsob puntík. Tyto setou se pak až na kostní látku, a brzo celé cimbuí se ote, lak

že zdi kostní jako píní stužky se jeví, majíce v mezerách ješté mkkou kostní látku,

a každá stužka obklíena jest dvma emailovými pruhy (viz obr. 4). Konen i to

všecko se spotebuje až na kostní látku nad zaátkem koen, naež zub hnije a vy-

padá. Ponvadž ale, co jsme zapomnli íci, zub nerovn se vyvinuje a vždy pední

ást vtší jest než zadní, ano i zub s pedkem díve z elisti vyráží, tedy i pední ást

díve se spotebuje, tak že nkdy všecky stupn vyvinování a stírání na jednom

zubu se mohou pozorovati. Zatím ale za prvním zubem v elisti již valn zvtšené

nový se poal tvoiti, který, jak mile polovice prvního jest setena, vyráží, a svou

pední, vyšší ást k žvýkání podává. Každý nový zub sestaven jest z více zídek než

byl pedešlý, tak že ve zvtšující se elisti vždy vtší a vtši zuby se jeví. O potu

tchto zídek a tedy i stužek ušetených zub mluviti budeme pi popisování jednotlivých

rod, ku kterému hned pi-ikroíme. Ješt musíme promluviti o klech slona, které

od starých za rohy držány byly, vlastn ale, jakkoliv jsou oblé, niím jiným nejsou než

ezáky, proto že v mezielistní kosti sedí (viz obr. 2.). Tyto veliké zuby tím se pi-

bližuji k ezákm hlodavc, že nemají koen a kel jejich neustále látku cedí, tak že

poade rostou, nesetrou-li se, ano aslo u krotkých ve velikém kruhu k zadu až do

kže hlavy zarostnu. To samé se již pozorovalo také u zajíc, myší a veverek,

zvlášt když zpodní ezáky byly vylomeny, tak že hoejšími již kousati a je otírati ne-

mohly. ezák slona skládá se ze samých komolí do sebe zastrených, z kostné velmi

tvrdé látky, tak nazvané slonové kosti. Emailová vrstva, celý tesák pokrývající, jest

velmi tenká.

Slonové se rozdlují ve dvoje podadí, v slony, u kterých emailové pláty na

olených stolikách routovité figury tvoí, a v slony, u kterých emailové vrstvy na sp-
sob píních stužek vynikají. Do prvního podadí náleží mimo nkolik vymelých rod
slon africký, Elephas africanus. Vyvinování zub slonových, jež jsme nahoe po-

daly, vzato bylo od indického slona k vysvtlení rozdílné formy stoliek, u slona afri-

ckého staí pidati, že kel zubní u tohoto netvoí soubžné stny, od sebe odstáva-

jící, nýbrž že tyto zdi v prostední áe se šíi a tak spojují. Ostatn vypocují kost-
nou látku, a tato shora emailovou blánou se pokrývá a pozdji cementem, jako u in-

dického slona. Jen ješt ten rozdíl jest , že u slona afrického jest mnohem mén
takových rout, nežli u indického je stužek, za to ale jsou mnohem širší. Mladý afri-

cký má routy, kdežto indický má pt píních stužek; a tecí zuby, které u indického

asi 13—14 stužek mají, nemají u afrického více než 9—10 rout. Africký slon



168

dosahuje výšky 12—15 slevíc, délky IG—25 stevíc, ehobol bývá až osm stevíc
dlouhý, lesáky 4—6 stevíc. Oko jest v pomru velmi malé, majíc dva palce v pr-
mru ; za to bývají uši tak veliké, že až na ramena visí. Pomry hlavy, konetin

a ocasu k ostatnímu tlu vidi tená na obr. 1. Barva kže jest hndá nebo Imavo-

šedivá, ídká, vlna na ní kaštanová. Kže jest vráskovitá, podobajíc se ke ke du-

bové; na rypáku jdou vrásky na pi. Vlast tohoto zvíete jest Afrika, a sice od Sa-

hary na jih až ku pedhorí Dobré nadje, a od Senegalu až do Abyssinie. Zvlášt

mnoho jich bývá v stední Africe, kdežto cestující vidli stáda 50—500 kus. V tchto

stádech bývají samci a samiíky pohromad, a nejstarší párkové s nejvtšími tesáky

jsou vdci ostatních. Nejstarší samec bývá vždycky na cestách a vyhledává pro svoje

stádo nejlepší pastvu. ídí se na svých cestách podle bhu vod, kde se nejdíve lesy

nacházeti mohou, taktéž zná výborn poasí v onch pásmech pod obralníky a pod

rovníkem, a vyhledává vždycky krajiny, kde dešt panují, nebot v horkém poasí bývá

v Africe všecko suché. Jak mile najde stromy, jejichž vtvím se slonové pasou, vrálí

se honem k místu, kde stádo zanechal, a vede je k nim. Mimo vtve a listi strom, jež

chobotem ulamují, rádi slonové také žerou obilí, a tím velikou škodu psobí, nebof nejenom

že stádo za krátký as polovici ourody vytrhá, ano ješt ostatek pošlape. Proto také

mívají kolonisté na pedho' Dobré nadje celou noc ohn v polích, aby slony zahánly,

a všickni národové afrikánšti slony piln honí. Honba na slony jest mimo maso, které

poskytuje, velmi koistná pro drahou slonovou kost; k jinému užitku ale se africký

slon neobracuje. Staí Karthagové je krotili a ve válkách potebovali, také je chovali

co dobytek, jakož se podnes chová indický slon.

Již ale neumjí Afrikáni krotit slony , také jest slon africký mnohém divo-

ejší než indický. Dle Kolba loví Hotentotové na pedhorí Dobré nadje slony dvojím

spsobem. Celá vesnice vytáhne v as íjení, kde se slonová stáda rozbíhají, a když

spatí jednotlivého slona, piblíží se k nmu jeden z muž a hází mu jedem napuštná

kopí do tla. Pak utíká ped slonem podivnými skoky brzo prosto brzo na stranu, až

se k svým soudruhm vrátí, kteí zuivé zvíe novými kopími uvítají a pak se rozulí-

kají. Jak mile slon jest unaven, a vidí že pedce žádnému z lovc se pomstiti ne-

mže, utíká, a lovci ho následují pomalu jen a z daleka , nebot vdí, že již brzo

dodlá a koist jim neujde. Slon Irýznn ouiiikujícira jedem nkdy všemi tymi no-

hami vyskoí od zem, kopí, která chobotem dosáhnouti mže, vytrhá, což mu ale málo

zpomže, an ješt více krve pi lom ztratí. Též se váli na zemi, aby ostatní kopí

zulámal, pak bolestí zdšen jako stela utíká, až padne. Druhý spsob lovení jest mén
nebezpený pro lovce. Hotentotové vykopají jámu osm stevíc hlubokou, lyry ste-

více širokou, s ostrým kolem uprosted, již vtvemi a pískem zakryjí. Jáma ta má tu

výhodu ped vlími jamami, že vtve pes ni položené jsou tak silné, že lovk

a menší zvíata bezpen pes n choditi mohou. Slon neb nosorožec pedními nohami

hned prorazí pokrývku a na kl se nabodne. Maso slonové má chuf jako hovzí, jest

ale tužší. Pomlsek Afrikán jsou slonové nohy v popeli peené, totiž dolejší ást,

lukem prostoupená, prsty a dla. Silné šttiny na konci ocasu potebují Hotentotové

k istní dýmek. Hnj slona se kouí jako tabák, i má prý též podobnou chuf.

Osadnici evropští, taktéž Arabové a Abyssiané, honí slony runicemi. Jeden nebo

dva lovci vyjedou na koni na slony, když nkterého spatí, skoí s kon, vystelí, pak

zase na kon vyskoí a utíkají. Tato honba jest velmi nebezpená, proto že slon

i
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rychle pádí a kon asto dostihuje, kdežto vždy chobotem uchvátí lovce, který na
stelil. Když se z pedu na slona stílí, méí myslivec na ušnice, pak nejsnadnji trefí

do srdce. Do hlavy slíloli jest zbytené, proto že mozek v pomru jest píliš malý

(viz prez obr. 2.), aby se mohlo do nho trefiti ; koule vždy vázne v kosti.

Rod, podle stoliek velmi podobný k africkému, jest zkamenlý Elephas priscus;

který se na nkolika místech v Nmecku nalezl. Jiný zkamenlý slon s podobnými zuby, ale

mnohem nižší lebkou, Elephas planifrons, nachází se v telihorních vrstvách východní Indie.

Obrátíme se k podadí slon, jenž mají stoliky s rovnobžnými stužkami emai-

lovými. První z nich, indický slon (Elephas indicus), liší se od afrického krom
zub mnohem vyšší hlavou a o polovic kratšíma ušima. Prez lebky obr. 2. jest vzat

od indického slona, z ehož lze rozdíl výšky posouditi. Barva jeho bývá erná. Toto

zvíe žije ve velikých stádech v lesích pední a zadní Indie, sousední Cíny, ostrov

Ceylon, Sumatra, Borneo a Celebes. Navzdor mnohým pronásledováním plemení se

znan v nkterých tchto zemích, jejichž rozsáhlé lesy mu hojnou potravu poskytují,

i asto stává se polím a sadm nebezpeným. Za to se ale nechá od hlída pro

svou lahodnou povahu lehce zahnati, aniž se na odpor staví. Jen nejstarší samci, ze

stáda vylouení, bloudí po lesích a ve své zlomyslné povaze asto neštstí páchají, an

do vesnic zabíhají a lidi, dobytek a všecko, co se jim namítne, zašlapají. Zlomyslnost

takového runkadora, jak ho Indové jmenují, asto prý takového stupn dosahuje, že

když lovk od nho pronásledovaný na strom outoišt si hledá, tesáky se pokouší

strom podkopati a všecky vtve chobotem otrhá.

Slonové tím se liší od vtšího dílu jiných ssavc, že as íjení skoro u každého

jednotlivého jest jiný. Poznává se tím, že ze žláz nad chobotem lepkavá tekutina se vy-

cezuje, na níž se rády vely shromažují. Nejvíce ale padá tento as na jaro nebo na podzim.

Samice nosí dvacet msíc a osmnáct dní, po kterémžto ase asi ti stevíce veliké mlád

porodí. Kojeátko ssaje hubou, pi emž vyzdviženým chobotem vemeno tlaí a tak

vytékání mléka usnaduje. Matky pi stád kojí všecka mláata k stádu náležející bez

rozdílu, ale jen dokud jsou v divokém stavu ; krotké samiky jen svoje mlád pipouštjí.

Od nejstarších as jest slon u Ind zdomácnlý, a pro svou sílu a své schopnosti

jest nejlepší dobytek. V lesích, každoron mnoho tisíc se jich pochytá a zkrotí. Lov

není ve všech místech stejný. Na Ceylonu vykopávají se jámy a prkny se lehce pikrývají-

Slonové, kteí se v tchto jamách chytí, upoutají se provazy, pak je krotitelé vytáhnou

a dají je krotkým slonm do uení, kteí divokého, jak mile ním lesní svou surovost jeví,

choboty svými tak zmlátí, že brzo se z nho sfane dobrý oban. Taktéž nkdy Indové slona

v jám nechávají, a jedna osoba ho každodenn nkolikráte krmí, až slon se s mužem se-

známí a od nho se vésti dá. Též krotké samice potebují se klovu v as íjení, kde pro-

nikavý kik vydávají lákajíce divoké samce, kteréž se pak upoutati dají. Král Siam-

ský dává stádo divokých slon od voják obklíiti a ohn zapáliti, mimo to se

ješt postaví v kruh dla a ady krotkých slon. Tyto kruhy vždy ouže a ouže se

táhnou, až stádo, zastrašené bubnováním, stílením a bleskem oh, do ohrady se vehnati

dá. Tam jim lovci zadní nohy upoutají, a dva krotcí slonové doprovázejí pak každého

divokého do stáje. Již v nkolika nedlech mže chycený slon ku práci se potebovali.

Krotký slon pracuje více nežli snad šest koní, ale též žádá od svého pána více

dohlídky a hojnou píci. Obyejn se mu dává denn sto liber vaené neb syrové rejže

s vodou, k pití potebuje za den asi padesát galon (galona — 3 pinty) vody. Zvlášt se užívá
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v Indii slon k nošeni velikých bemen, a chce-Ii sob tená pedstaviti spsob práce

slonové, tedy sluší vdti, že každého místeka na tle onoho obra se používá, že na

zádech, na krku, na hlav, rypáku, i na dlouhých zubech sudy a balíky mají pipevnné,

a na zádech asto do takové výšky nahromadné , že se slon podobá k chodící vži,

div že rovnováliu neztratí. Také do huby se mu ješt dává silný provaz, který sto-

likami drží a na nmž bývají ješt trámy a jiná bemena pivázána. Nosí tedy slon asi

tolik jako ti neb tyi velbloudi, co ho ale pro Inda zvlášt drahocenným dlá, jest,

že není sprostým nosiem jako osel a velbloud, nýbrž že i šetrn s naloženým zbožím

zachází, a jakoby s chutí pro svého pána pracoval, vždycky na to hledí , aby svené
jemu vci neporouchané se dostaly na naznaené místo. Nemáme píkladu v ostatním

zvíectvu takového rozumu, jaký jeví slon. Klade-li zboží do lodí, vyhledá suchá místa
;

vít on, že lovk nechce, aby vci promokly, a jedná tedy ku prospchu pána svého

docela proti své pirozené povaze; nebot slon sám miluje vodu a všecku píci rád ve

vod si namáí. I pes i k milují svého pána a rádi mu jsou po vli, slon ale lo-

vka vbec za svého pána uznává a hledí si získat jeho spokojenost.

Jeden slon v Mahii (v Indii), vypravuje Toreen, byl od svého pána pronajímán

za uritou sumu denn rozliným kupcm, a všem stejnou vrností sloužil. U jednoho

devae ml úlohu trámy z eky na beh vytahovati, které vždycky na veír od otrok

na hromady byly urovnány. Jednoho veera, když otrokové pišli, vidli, jak slon sám

trámy urovnává docela tak
, jak o lidí byl vidl. Neml pi tom svého obyejného

vdce, nýbrž malý chlapec ho hlídal, který ani nevdl, jak se slonovi nco pikazuje.

Slon zná dobe slova, která jeho pamlsky vyznaují, a dvojnásobnou silou pra-

cuje, pislíbí-li se mu koalka neb ovoce. Nedrží-li ale vdce svoje pislíbení, tedy slon

se pomsti. Na štstí nebývá obyejn jeho pomsta nebezpená; uspokojujef se skoro

vždy lovka zastrašiti. Bud ho postíká vodou, bud šaty mu roztrhá nebo njaké ná-

adí mu zláme. Známa jest pomsta jednoho slona v Paíži, Malí jeden chtl slona

v menažerii malovati, a sice s vyzdviženým rypákem. K tomu cíli mu házel sloužící

malív jablka do huby. Malí pikázal sloužícímu, aby se jen stavl jakoby házeti chtl,

by jaLlek ušetil, naež slon po njakém ase, dobe vda že vychází toto škádleni od

pána, do rypáku si vody nabral a jí malbu postíkal, tak že ji zkazil. Vbec rozeznává

slon vždy dobe vinného od nevinného, proež na honb vždy jen toho pronásleduje,

který ho ranil, a jiným lidem, n. p. honcm, neublíží. Vdnost jeho ješt jest vtší

nežli jeho pomstychtivost, /námot dosti píklad, že slonové, kteí do les se utekli,

když zase chyceni byli, jen tm lidem k sOb se piblížiti dali, kteí jim díve koalku

byli dávali.

(Dokoneni.)

O postavení slunení soustavy v prostoru svtovém.

Od Dr. Vojtcha Kuneáe.

7.

Zem.
Vlastnímu našemu bydUšti, náležejícímu též ku planetám okolo slunce obíhají-

cím, vnovati chceme jenom takové úvahy, které patí do oboru hvzdáství. Na první

pohled jeví se nám zem, jako rovina ke všem stranám bez konce se rozprostírající,

klerá spoívá na pevném a jistém podstavu a nad kterou jako klenutí se vypíná nebe
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se svými oblaky a hvzdami. A však dost malá pozornost k tornu staí, abychom se

pcsvdíili, že to vše jenOm zdánlivé jest. Denn vidíme na východ vystupovati slunce

a zacházeti na západe, aniž nám napadá pochybovati o totožnosti toho slunce. Totéž

znamenáme pi msíci a pi ostatních hvzdách nebeských. Všecka tato nebeská tlesa

musejí tedy procházeli pod zemí, tak že z onoho kruhu, jejž pohybování jejich okolo

nás tvoí, vidíme jenom tu íást, která jest nad zemí, an druhá ást jeho pikryta jest

od zem samé a proto nám neviditelna.

Tím nuceni jsme pijmouti, že zem v jisté meze uzavena voln v prostoru sv-

tovém se vznáší. Ponvadž pak dále stín téže zem, jejž pozorovati mžeme pi zatmních

msíce, v každém smru kruhovou podobu jeví, což jenom pi kouli míslo míti mže,

musíme pipustiti, že zem jest koule aneb aspo podobou svou velmi se ku kouli pi-

bližuje. Touto kulatou podobou zem vysvtluje se, pro se nám, stojícím na njakém

vrchu anebo jiném vyvýšeném míst, zdá, jakoby na všech stranách byla obmezena kru-

hem. Vždy spatujeme nejkrajnjší pedmty na zemi, které obzor náš ohraniují,

v stejné vzdálenosti a stejné hloubce pod sebou. Nejzevrubnjší mení potvrzují tento

úkaz, který jenom pi kouli míslo míti mže, oupln. K tmto již o sob nevývratným

dkazm kulatosti zem pistupují ješt jiné, nemén podstatné dvody, kterých však

tuto tím spíše mlením pominouti mžeme, an již sotva kdo pochybuje o pravé po-

dob zem.

Povrch zemský pokryt jest sice nesíslnými nerovnostmi. Táhnouf se po ní celá

pásma hor, nkdy na mnoho set mil, s vrcholy asto neobyejn vysokými ; ano místy

i moem procházejí tvoíce v nm ostrovy. Než budiž i výška nkterých tchto hor-

ských vrchol jakákoliv, ony vždy u srovnání k velikosti zem jeví se jenom co nepa-

trné nerovnosti. Nejvyšší vrchol hory Dhavalagiri na Himalájí jest 25,000 stevíc vy-

soký, kdežto prmr zem na rovníku obnáší 1719 mil.

Zatím však není zem žádná dokonalá koule, nýbrž zploštná ; nebof na tonách

jest prmr její tém o šest mil kratší. Tato zploštnost pochází od rychlého jejího

otáení se okolo své osy, ímž zevnitní podoba její jest zmnna: na prostedku o nco

zvýšena, po stranách pak stlaena. Že lakového nco v skutku jest možné, o tom

snadno mžeme se pesvdili nastrice z mkké hlíny utvoenou kouli na osu a rychle

ji v povtí otáejíce. Rychlým tímto otáením pijdou svrchní ástky koule do vtšího

rozletu, nežli ty, které jsou blíže osy ; i musejí se tedy onyno více vzdalovati od je-

jího stedu a dáti kouli podobu uprosted zvýšenou. Dje-li se otáení tak rychle, že

pitažlivost ku stedu jest slabší nežli odsledivost, musejí se nejkrajnjší ástky od-

trhnouti. To samo by se muselo státi s onmi ástmi naší zem, které leží na rovníku,

kdyby odsledivost nepsobila na n 289krát slabji nežli pitažlivost stedu zem-

ského. Kdyby ob sily tyto byly sob stejné, byla by zem ješt jednou tak dlouhá jako

široká. To by se stalo, kdyby její otáení se okolo osy dalo se asi ITkrát tak rychle,

Jako se skuten dje. Pak by na rovníku nemla tla žádné tíže více, zstavena sama

sob nepadala by více k zemi, nýbrž na každém míst nad zemí voln by stanula ne-

potebujíce podpory. Však i pi nynjší zpleštitosti zem jeví se rozdíl v líži na

rovníku a na tonách. Tlo, které na rovníku váží deset cent, váží na tonách o pt

liber mén. Kyvadelní hodiny, zízené na rovníku tak, aby za den práv 24 hodin ušly,

šly by na tonách denn o 3 minuty a 43 sekund naped.

Z tohoto pohybu zem okolo její osy necítíme nieho, proež zdá se nám, jakoby



172

zem stála pevn, ale slunce okolo ní od východu na západ se pohybovalo. To ale jest

pouhý klam. Podobným spsobem klamáni jsme, plovouce na lodi rychle po ece dol.
Pedmty nalézající se na behu zdají se nám pohybovali se a rychle okolo nás míjeti.

A kdybychom i pipustili, že slunce pohybuje se okolo pevn stojící zem, jak rychlé

muselo by býti toto jeho pohybování, an slunce jest milion- a ptseltisíckrát tak veliké

jako zem, cesta pak jeho, kterou by ve 24 hodinách vykonati mlo, obnáší 126 ''^ mi-

lionu mil. Zem naše urazí pi svém se otáení každou minutu bez mála 4 míle, slunce

ale muselo by v témž ase uraziti 90,000 mil. Nad to, kdyby zem stála, muselo by

i všecko ostatní nebe okolo ní se toiti, nebot všecka tlesa nebeská pohybují se zdán-

liv od východu k západu. S jak úžasnou rychlostí musela by okolo naší zem lítati

tato tlesa, jejichž vzdálenost tak veliká jest, že i náramná odlehlost slunce od zem,
obnášející bezmála 21 milion mil, mizí proti ní jako pouhý bod. Než dosti již o vci,

která v nkdejších asech mnohou uenou hádku spsobila, za našich dn však tak

asto a s tolika stran vyšetena i uvážena jest, že pravda již až k obecnému lidu pro-

nikla, další pak o ní pochybování jenom nevdomost a nerozum prozrazuje.

Pi tomto otáení se zem okolo své osy jest pamti hodno, že dle nejbedlivj-

ších a nejrozlinjších vyšetování osa zem v ohledu na zem samu vždy nepromnlivou

zstala a na vné asy zstane. Rovník a tony zaujímaly tedy vždy tatéž místa na

povrchu zemském, jaká zaujímají podnes a jaká vn budou zaujímati. Naproti tomu

jest postavení osy zemské proti prostoru svtovému podrobeno zmn, která má
obh 25,600 let, záležejíc v tom, že eená osa otáí se v kruhu okolo jistého sted-

ního místa. Ta místa na nebi, proti kterým osa ta smuje, opakují tedy toto své po-

stavení teprv až za 25,600 let zase. Na ten as smruje osa zemská proti shvzdní

malého medvda. Od roku 3200 zaínaje obrácena bude více k shvzdní Cefeusa.

Tyto zmny budou míti za následek, že mnohá nyní v Evrop neviditelná shvzdní

viditelnými se stanou, a naopak. Z též píiny rovník nebeský procházeti bude zcela

jinými hvzdami než nyní. Tato však zmna docela žádného psobení nemá ani na

trvání roních poasí, ani na osvtlování a zahívání zem od slunce.

Vedle popsaného práv pohybování, které jest píinou stídání se dne a noci,

má zem jakožto lánek soustavy slunení ješt pohybování jiné, totiž okolo slunce,

o nmž mluvili jsme již v . 5. Ona totiž pohybuje se ve 365 dnech, 5 hodinách,

48 minutách a 50 sekundách u vzdálenosti tém 21 milion mil okolo slunce, pi

emž urazí za sekundu 4 míle, tak že tato poslední její rychlost jest 64krát vtší nežli

rychlost jejího otáení. Obyejný rok tedy jest o 5 hodin 48 minut a 50 sekund

kratší , nežli skutení rok otáení. Dle opraveného kalendáe, zavedeného ve všech

kesanských zemích, vyjma Rusko a ecko, jest k nahrazení scházejících hodin každý

tvrtý rok rokem pestupným o 366 dnech. Tu však opt výminku iní ony roky, je-

jichž íslo jest plné sto, a však po odvržení obou nuU nedá se dliti tverkou beze

zbytku. Léta 1700 a 1800 nebyly tedy pestupné roky, a rok 1900 též jím nebude,

až teprv rok 2000. Ze 400 kalendáních let jsou tedy 303 obyejné roky a 97 jest

pestupných. Chyba, jaká vždy ješt zstává, obnáší ve 400 letech jenom 2 hodiny

41 minut, což musí nazváno býti nepatrností.

Dráha, ve které se zem okolo slunce pohybuje, podrobena jest perozliným

zmnám- Zmny tyto záležejí hlavn v zdlouhavém kolísání roviny drážní, a v toení

se dráhy v rovin své okolo slunce.
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Na len ías dráha zemská spoleným vlivem planet vždy více se blíží k rovníku,

a tak stává se, že u nás slunce v letfi múné vysoko vystupuje a v zim mén da-

leko na jih se vzdaluje ; zatím však jest rozdíl ten od roku k roku zcela nepatrný,

a teprv po tisíciletích vzroste ku poznatelnosti. Tato zmna však uzavena jest v jisté

meze, a spsobené tím zmenšení sluneního tepla a zimního chladna nemže v mírném

pásmu nikdy pesahovali jeden stupeíí, an v prmru roní teplota vždy stejnou zstává.

Druhá zmna záleží v toení se celé dráhy s rovinou svou okolo slunce,

tak že písluní padá vždy na jinou ást roku. Na ten as pipadá písluní na zimu,

asi deset dni po zimním slunovratu. Za 58 let pipadne o den pozdji, a asi za

10.000 let sejde se písluní , s nejdelším dnem severní polokoule. Na teplotu bude to

míti mén vlivu, ovšem pak njaký na délku roních poasí. Nyní poítá se na se-

verní polokouli na zimu 89, na jaro 93 '4, na léto 93'/,, a na podzimek 90 dní. Po

10000 letech bude míli zima ^Z'/,., jaro 89, léto 89, podzimek 93% dne.

Naproti tomu tepla v let a chladna v zim jenom velmi nepatrn pibude. Jak

trvání tak i teplota roních poasí podrobeny by byly vtším zmnám posouváním se

písluní, kdyby výstednost dráhy zemské byla vtší, jako jest n. p. pi Maršoví a Mer-

kurovi. A však dráha zemská málo se uchyluje od kruhu, nebof výstednost její ob-

náší jenom šedesátý díl polomru jejího; také jsou zmny její jen velmi nepatrné,

tak že by obyvatelé pozemští, nejsouce na to upozornni zpytováním hvzdá, nieho

o tom nepozorovali.

Vbec rozeznáváme na zemi Ii ástky ; pevné jádro její, vodu veliký díl povrchu

pokrývající, a vzduch tvoící takka kulatou skoepinu okolo zem.

Zevnitní kra jádra zemského skládá se z rozliných látek, mezi nimiž nejhoj-

nji nalézají se žula, vápno, kemen, porfyr a hlína. O jádru samém nedá se nic

jistého ustanoviti, jen k tomu podobá se dle všeho, že hutnost jeho musí býti uvnit

vtší nežli na povrchu. Z mnohonásobného zpytování vyplývá, že zem, totiž kra
i jádro dohromady, SVakráte tžší jest nežli voda. Krom rostoucí hutnosti znamená

se také pibývání teploty uvnit zem. Na každých 100 Paížských stevíc hloubky

pibývá v prmru teploty o 1". Zdali toto pibývání teploty pokrauje až ke stedu

zem, anebo zdali se jenom na kru obmezuje, o tom nedá se tak dlouho nabyti žádné

jistoty, pokud nám nelze vniknouti do samého vnitku zem.

Pevná pda pokrývá jenom '/j zemského povrchu, an moe 7^ jeho zaujímá. Hloubka

moe obnáší mezi 120—26.000', i inilo by tedy velmi skrovnou ást celého objemu zem,
a však domnívají se nkteí, že znané množství vody nalézá se pod povrchem jejím. Moe
poskytuje nám jeden z nejpamátnjších úkaz všeobecné pitažlivosti. Kdyby se zem
skládala pouze z ástí pevn sou- E
visících, pak bychom si potebo- :í***'^~**"^

vali všímali toliko pohybu stedu, ,.•;/ >v\

ostatní všecka místa musela by jej // y. .

následovati. A však tekutý povrch rj / \\ y-~^

vždycky jde za pitažlivostí, a kdy- '.I ^
';

Vf^ \M£ik^

koliv spousta vody zem obklopující '\

\

//

Tíce nebo mén bývá pitažena '"-X >/

nežli sted zem, tu pokaždé na- '^''S^. ...te^''

stane v oné spoust vodní pi- F

mený pohyb. Hlavn stává se to za píinou pitažlivosti msíce a slunce,
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Budiž A msíc a BD zem. Patrno jest, že místo B jakožto bližší bude od m-
síce pitaženo u vtší míe, D pak jakožto vzdálenjší u menší míre nežli sted. Rozdíl

tento není nepatrný, obnášejíc v prmru '/.jg celé pitažlivosti msííní. Na stran

k msíci obrácené pohybuje se tedy voda rychleji k msíci nežli pevné jádro zemské,

proež hrne se odevšad k B, z ehož povstává vypouchlost moe. Na druhé stran

u D pohybuje se jádro zemské rychleji k msíci nežli voda, lato zstává tedy pozadu

a tvoí také u D vypouchlinu skoro tak velikou jako u B. Tyto vypouchliny u B n D
nazývají se pílivem. Pítokem moské vody k B a D nastane v místech meziležících

E a F ubyv vody, nazvaný odlivem.

Msíc spsobuje takto vystoupení vody o 2'/^ stevíce. To však rozumí se

o prostední vzdálenosti msíce, nebof ponvadž msíc za píinou oblostí své dráhy

nkdy jest zemi bližší a nkdy od ní vzdálenjší, jest také ouinek pitažlivosti jeho

rozliný. Také slunce vyvádí podobný ouinek, ovšem že v menši míe; nebof mže
moe toliko asi na 1 stevíc vyzvednouti.

Patrno jest, že v jistém míst na zemi pitažlivost msíce silnjší jest, když

msíc místu tomu pímo naproti stojí, ili když se nalézá v poledníku, nežli když od

toho místa bud na východ nebo na západ jest vzdálen. Totéž platí o slunci, které pro-

cházejíc poledníkem nejvtší ouinek jeví. Pitažlivost dává však vlastn jenom popud

ku pohybu vody. Tento pohyb ale potebuje as, a proto se stává, že nejvtší vystou-

pení vody udá se vždy o nco pozdji, nežli nejvtší ouinek pitažlivosti se jeví.

A v skutku nastupují jak slunení tak i msíní pílivy vždy teprv dv hodiny po pro-

jití obou tchto hvzd skrze poledník. Píliv a odliv jest ostatn možný toliko pi

oceánu, kdežto voda hrnouti se mže se všech stran na jediné místo; v uzaveném

moi vnitrozemském nemže se díti žádné vystoupení vody.

Vlastn poukazují tyto výklady jenom na to , co by se dalo, kdyby zem všudy

stejn oblita byla vodou, a ásteky vodní v pohybu svém žádného odporu nenalézaly.

A však pi pomrech, jaké se skuten nalézají, jest velikost vystoupení vody velmi

rozliná a rovnž jako as jeho podléhá všelijaké promn následkem podoby pevnin

a ostrov, hloubky moe ald. Tak mní se velikost pílivu a odlivu od 1—30 ste-

víc, a opoždní se jeho obnáší nkdy i pl dne. Zatím však jsou v témž míst ta-

kové lokální vlivy velmi stálé, a pro vtší ást dležitých pístav moských zhoto-

veny jsou tabule, dle nichž pro každé okamžení dá se vypoísti výška vody správn až

na nkolik palc.

Dále otoena jest zem ídkou, prhlednou a pružnou tekutinou, nazvanou

vzdušným oborem. Ani hustota ani teplota vzdušného oboru není všude a vždycky

stejná; ím výše od zem, tím jest idší a studenjší.

Hmota celého oboru vzdušného obnáší nco mén nežli Vi-ooo^ooo '^^'^ hmoty

zemské. Kdyby vzduch všude ml tu hustotu jako pi povrchu zem , obnášela by

výška jeho plným potem 24,500 stevíc. Ponvadž ale hoejší jeho vrstvy jsou idší

nežli ty, které se dotýkají povrchu zemského, proto musi také výška jeho býti vtši.

Takovou však výšku, která by ptkrát pesahovala polomr zem, nemže nikoliv míti,

nebof v této výši rovná se odstedivost pitažlivosti zem, a vyšší ásti vzdušného

oboru musely by se od zem odtrhnouti a v prostoru svtovém rozptýliti.

Jsou však píiny k domnní, že obor vzduchový daleko nedosahuje této výšky,
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nýbrž že mnohem níže již panující tam chladno pekáží jeho dalšímu se rozšiování.

Ubývání tepla v parokruhu obnáší na 667 stevíc výšky í" R.

Obor vzdušný jest i v jiném ješt ohledu pedmtem hvzdáského pátrání,

ponvadž zmuje šíení se svtla. Všecko svtlo, picházející k nám od nebeských

tles, musí projiti vzdušným oborem, kdežto podléhá dvojí zmn. Ono se totiž se-

slabuje a ve smru svém uchyluje. První onano pekážka odstrauje se dalekohledy,

akoliv k tomu pistupuje jiná ješt okolnost, kterou odstraniti nemžeme. Vzduch

totiž neustále se pohybuje a plete tím procházející svtlo v té míe, že nedostáváme

žádný zetelný obraz hvzd. V tiché vod spatujeme vci na jejím dn oupln ze-

telné, nejmenší však pohyb pekáží zetelnému vidní a jmenovit kraje obraz zpo-

tvoruje. Docela podobné jest psobení vzduchu.

Na pozorování hvzdáské má dále vzduch dležitý ouíinek tím, že svtlo hvzd

nepropouští v rovné áe, ímž se stává, žo vidíme hvzdy výše nežli skuten stojí.

Na obzoru jest ouinek tento nejsilnjší, proež na píklad zapadající slunce o celý

svj prmr zdá se výše státi, nežli skuten slojí. ''

Mlo by tu podotknuto býti ješt o jiné zvláštnosti zem, totiž o magnetické její

síle. Nechci však dále sledovati tento pedmt, jemuž pozdji vnovati zamýšlím

zvláštní lánek.

Nástiny životopis eských pi-írodoskumc.

Od Dr. Viléma Bud. Weitenwebra.

V. August Josef Corda.

Již v minulém roce (1853J uveejnil jsem v posledním svazku pojednání král.

Éeské spoleností nauk (V. pokraování, svazek 7.) obšírný památní spis o životu a pí-

semnickém psobení hojn nadaného jakož i neustále inného krajana našeho Aug. Jos.

Cordy (také o sob vydaný u Calve).

Bez odporu však povstala by v gallerii, ode mne v tomto asopise podávané, znaná

mezera , kdyby zde chybl nástin životopisný pírodozpytatele, jenžto psobením svým

jiné daleko pedil , a „jehožto smrt tragickou svou nejistotou" — jak se proslulý

Alexander Humboldt v listu svém ke mn psaném vyjaduje — „v temnou ja-'

kouši roušku život jeho halí."

Poukazuje tedy všeobecn na nadeený spis památní, podám tuto aspo nkteré

životopisní zlomky.

Augus t Jos e f Corda, estný doktor lékaství, kustos životoišných sbírek

pi eském národním Museu v Praze, úd mnoha uených spoleností, narodil se dne

22. íjna r. 1809 v prmyslném Liberci, kdežto otec jeho August Corda co dosti

zámožný obchodník v sukn žil. A však již v outlém mládí — nebof byl sotva rok od

narozeni jeho uplynul — zakusil bolestnou ztrátu; v nkolika nedlích odati jsou mu

smrtí olec i matka , naež — co se opatrováni a vychování v první dob života jeho

dotýe — útlocilé své, pi tom ale churavé již babice zcela tém byl ponechán.

Dvanácte let slár odevzdán byl od poruníka svého p. Romhelda z Horního Litví-

nova, za píinou dalšího vychování a k tomu. potebného literárního vzdlání, pod

správu svata svého V oj t ch a C o r d y do Prahy ; k pravidelnému vyuování však pro

ustavinou vrtkavost u volb budoucí své dráhy po více let nepišel. Zatím však záhy
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v duchovním ohledu vyvinut, poal již co jinoch 161etý obzvláštní horlivost vnovati

vdám pírodním, pohádán k tomu pirozenou svou náklonnosti k pozorování pírody.

Za tou píinou z vlastního pudu navštvoval zajímavé, jakož i velmi uené pednášky •

mimoádniho professora Ta uše, jednající o všeobecném a ókonomicko-technickém

rostlinopisu ; a jedin takto položil základ k svým vdomostem v odvtví, jež od této

doby sob za doživotní úlohu vytknuv, pi strastném snášeni rozliných nedostatkv,

zajisté s uznání hodnou stálostí povahy své pstoval.

Akoliv se pozdji Corda (1829—31) na radu a s pomocí šlechetného svého

píznivce prof. J. V. Krombholce obrátil k hojiskému studium pi Pražské lékaské

fakult pod professory lig e m, Engelem, Fr. Nushardcra, J. Fritzem, Ant.

Jungmanem, Kahlertem a V. Bílkem: vždy pedce nejmilejší a nejhlavnjší jeho

badání záležela v upotebení drobnohledu jemu od p. professora Krombholce daro-

vaného, ovšem nikoli výteného, k samostatnému, pvodnímu rozbírání hibkv, jater-

níkv (Hepalicae) a t. d. Již roku 1826—28 zhotovil Corda vlastnorun, dle tehdáž

ješt zcela neobyejného spsobu, nkolik set nejzajímavjších rostlinopisních nákres.

Valný poet jich pijat byl do velmi rozšíené Šturmovy Kvteny Nmecka, a pon-

vadž nákresy tyto nezídka se od dosavadních takových prací zcela uchylovaly, obrá-

tily tehdáž v ueném svt rostliriopisném na se všeobecnou pozornost; a však u n-
kterých uenc vzbudily proti sob polemiku. Bylaf v nich tehdáž již leckterá rostlino-

skumná objevení dílem pouze naznaena, dílem i v skutku vyena, která pi tehdejším

stavu vdy i samému Nees-ovi z Esenbeku, S chwaegriche n-ovi , Raddi-ovi,

Slooker-ovi a jiným byla ušla, a na nžto Corda mnoho nových druh Marchantií

a Jungermanií založil.

Též uení o asách, kteréžto slovutný Sved Agardh na stupe ped tím sotva

tušený byl pozdvihl, studoval Corda kriticky v roce 1828, pak zdržuje se po nkolik

nedl v Karlovaích našel tam etné zcela zvláštní tvary, které mimo Š t u r m a též

v almanachu De Carro-v popsány a od nho samého vyobrazeny jsou.

Vbec známo jest, jak ouinn Corda ješt co mladý samouk se zúastnil pi

vzdlávání díla o houbách jedlých a jedovatých (v Praze 1831—41), zvlášt co se týká

oddílu terminologického a popisného, díla to za klassické uznaného a od professora

J. V. Krombholce se znamenitým nákladem vydaného.

Nemže zde úmyslem mým býti, abych vypoítal práce jeho uené, etné i roz-

liné, a vtším dílem na pvodních studiích s drobnoliledem založené, a hloubji v jich

obsah vnikal; musím zde opt poukázali na nadeený památní spis svj. Práce tyto

vesms dokazují, jak nadobyejn bystré bylo jeho pozorování, jak výtené jeho vlohy

k rejsování, jak mnohostranné jeho vdomosti.

Jen nkteré z prací jeho vdeckých, kteréžto po rozliných asopisech roztrou-

šeny a zvláštními obrazci opateny jsouce úastnost prírodozpytce neb vzdlanjšího

lékae k sob poutají, mohou ve zbžném tomto nástinu vyaty býti, a sice jmenovit

jeho zootomicko-mikroskopická studia o kolobhu pi larvách hmyzu, o složení bylinového

kmene; dále jeho vyšetování o složení oky oka lidského, ovího, kapího, orlího

a hlemejždího (ve Weitenwebrových Beilráge zur gesammten Nátur- und Heilvvissen-

schaft I. Band a jinde), jeho anatomicko - fysiologický popis nezmaru (Hydra fusca)

(v Act. acad. Nat. Cur. 1837. Vol. XVIII.). Též sem patí píspvky Cordovy k zná-

mosti o zematech, o vztahu na jejich ústrojnost a jejich nemoci (v Hlubekov spisu;
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Oekonomische Neuigkeiten. V Praze 1847); o snétivinách obilí a o námeU, o mykolo-

íických pozorováních, o Karlovarských nálevnicích atd.

Slráviv Corda více let v dosti bídných okolnostech zevnitního života, nemaje

ani nejmenších jistých píjm, ba podryv neunavenými studiemi vdeckými z vtšího dílu

své bez toho od mládí vrtkavé zdraví, obdržel konen r. 1835 prostedkováním slo-

vutného hrabte Kašpara Šternberka (viz životopisní jeho nástin v „Živ* roník

1853) místo kustoda sbírek živoišných pi eském Museu.

Píznivé okolnosti, kteráž se mu zde naskýtala, — by totiž spsobem pro vdu
užiteným bohatých poklad pírodnin a vzácných knh použil — Corda v takové míe

porozuml, že mimo nadeená pojednání v asopisech znamenitou adu obsažných a samo-

slatných prací sepsal a vydal, o nichž nelze mn na tomto míst obšírnji mluviti. Ve-

likolep založené a co výsledek mnoholetého badání šCastn provedené dílo byly zvlášt

jeho: Icones fungorum hucusque cognitorum (v Praze 1837—42 v pti dílech s nesí-

slnýn-i obrazci) a skvostná: „Prachtflora europáischer Schimmelbildungen" (v Lipsku

1837 ve Fol. s 25 malovanými tabulkami). Obé tyto i co do vnitního obsahu i co do

zevnitní skvostnosti výtená díla rozšíila za krátký as povst spisovatelskou C o r-

dovu i za hranice rakouské, ba i nmecké, a potkala se zvlášt ve Francouzích

a Anglianech, vyjma nkolik káratel, se všeobecným zalíbením, co se dotýe dklad-

nosti obsažených v nich badáních drobnohledních. — Menšího uznání dostalo se mu

ohledn zpytování palaeontologických, jež dílem složil ve svém : „Prodromus einer Mo-

nografie der bohmischen Trilobiten" (v pojednáních král. eské spolenosti nauk, V. po-

kraování svazek 5. V Praze 1847), odváživ se zde na obor zpytování pírody jemu

ponkud mén známý, a udání jeho byla výteným paíaeontologem Joachimem Bar-

randem, v klassickém díle: „Le systém Siluriene du centre de Bohéme (v Praze

a v Paíži 1853), na velmi dkladný spsob opravena.— Velikou i vnitrní cenu má, také

C ordu v skvostný spis: „Beitráge zur Flora der Vorwelt" (Prag 1845 Fol.), a nemén

pvodní znamenité dílo : „Anlcitung zum Selbslstudium der Mykologie" CPrag 1842),

v kterém se nová dsledná soustava všech hub nalézá, akoliv ji za dokonalou uznati

nemžeme. —
Osobn Corda spoluouinkoval — jak se i s plným právem pi celé jeho povaze

a živoucí horlivosti pro vdu jednou za povolání vyvolenou oekávati mohlo — pi ce-

stujících schzkách nmeckých pírodozpylc a léka založených od Okena; zábavn

pednášel v Praze, ve Vratislavi i v Stuttgarte, pi emž uinil si leckteré osobni známosti.

V uznání ctiplném vznešeného jeho psobení vdeckého poslány byly Cordovi

bhem tch let diplomy ode mnohých z nejváženjších spoleností uených, z kterých

však jenom pipomenouti chci cis. akademii vd ve Vídni, král. eskou spolenost

. nauk v Praze, botanické spolenosti v ezn a Edinburce, spolenost vd v Luttichu,

entomologickou jednotu ve Šttin, pírodovdeckou jednotu Harckého pohoí. Pi sv-

cení 5001eté památky založení Pražské university 1848 vyznamenán jest tím, že

zvolen za estného doktora lékaské fakulty zdejší.

O smutném nadeeném skonení Cordovu až podnes nic jistého nevíme. Po-

ruením a nákladem šlechetného knížete Frant. Co llore do-Manns fe Ida podnikl

v íjnu 1848 cestu do severoamerického okresu Texas, by krajinu tuto pírodovdecky

a v ohledu na státní Okonomii prozpytoval. Veškeré pi této píležitosti nasbírané vci

živa 18M> 12
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mly p^iViJleny býti k íe^Hé>)iu Musev- ^' {qUo, co lakoka jako piedbžn do Prahy

se dostalo, mže se vším právem souditi, že ,Qd óinnosti a opatrnosti C ord o vy bylo

Jjy pp dal9 qe^áva^i velmi .vzácné obohacení musejních sbírek , které by i jemu bylo

,pf)dívl,9 flexy^v£^ži,t^]nqíi ,lál!(,u pro d?)ší (badáni.

Dokoniv Corda obtížný svj úkol s obvyklou úsilnosti, obmýšlel po roce vrá-

•titi se zase do své „milé staré Prahy", a skuten vsedl ku konci srpna 1849 na

Bremskou lo „Victoria" zvanou — bohužel však , by nikdy víc nevstoupil na pdu
.evropskou. O osudu jmenované lodi a cestovník na ní máme jenom šeré domnnky.—
Bezpochyby ztratila vda píUš brzo, ano velmi truchlivým spsobem v Cord o vi jednoho

z nejnadanjších a nejhorlivjších pstovatel svých.

V literární pozstalosti Cordov našlo se množství pátelských i uených p.saní

od nejznamenitjších pírodoskumc, nejvíce botanik ; byli mu totiž psali : A. v. Hiim-

boldt, Leop. v. Buch, Nees v. Esenbeck, Goppert, G. Carus, L. Peichenbach, Gersnar,

-findlicher, Brogniart, J. Gay, E. Jacquemin, Montag-pe, Nauma^n, Helfer, (le No^t^ris,

Venturi, Leonhard, B. Cotta a mnoho jiných uenc, kterážto psaní se nyní v eském
Museu v Praze chovají.

Dr obnos ti.

Umlé rozmnoioráni strop.

Od F r a n t. S p a t n^é h o.

(Pokraováni.)

Zítlihe7ii národu eského v zahradnictví.

Národni písn, povsti, zvykj a povrj Slovauíi vydávají uevývratné svdectví o jich veliké

lásce k pírod. Zvlášt n CeskostovaDského národa se v nich jeví veliká obliba zahradnictví.

Národni písn, prostomilé tyto zvaky, jsou živý obraz národního ducha. V nich skvle se obrazí

istá a neporušená povaha lida eského, ušlechtilost mysli, jarota i jemnost citv, srdce velé pro

vše, co povznáší lovka nad byt pozemský.

Doufám, že mi snad velectné tenástvo tohoto asopisu nezazlí, když na dkaz toho umi-

stim zde výatky z našich národních písni.

eský pírodopisec si takovýchto výtených vlastností esko-slovanského národu milerád po-

Tiim0«, piluvadž z toho potšitelné pesvdeností nabude, že je v tomto národu na rozšíení pí-

rodních vd kyiftá a píhodná pda, v které se výborn daiti budou ; pohled na utšenou budouc-

^a9|t posilní jej k další pjráci na národu rolí ddiné.

£ralodvorský rukopis, tento nejkrásnjší výtvor eského národního básnictví, skví ze láskou

é«ské|ip lidu ku pírod.

V písni o Zezholce nalézáme

:

V šírém poli dubec stojí, Kakby zrálo jablko v sad
JUi dubci zezhulice, by vezdy léto bylo ?

z.akokáše, zaplakáae, Éakby mrzly klasy v stoze,

že nenié vezdy jaro. by vezdy jeseií byla ?

Kakby zrálo zítko v poli, Kakby dv tžko bylo,

by vezdy jaro byloT by vezdy sama byla f
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v písni Dívka a skívá aek:

Pleje dva konog
u panského sada;
pytá s jiej skivánek:
pro Je žalostivá 7

Kakbych molila ráda býti T

maiitký skivance I

otvedeclia zmilitku

n kameny hrádek

!

V písních národních, sebraných od našeho velezasloužilého Erbena, nachází se

:

Stojí h r Q š k a v širém poli,

Pod tou hruškou kámen biiý.

Pod kamenem zlatý prsten,

Skrz ten prsten tráva roste atd.

Plyn, jablíko, kam ty ráíš,

Jen a( se mn nepomáíš

;

Ply, jablíko, plyn dol8,

Až pod javor do mlejnfi.

Tee voda od javora

Okolo samého dvora

;

Všecky lávky pobrala,

Jenom jednu nechala.

Po které Pavlonšek chodil,

Maenku za roku vodil

;

Utrh j a b k o, ntrh dv,
Pustil jedno po vodé.

Já kolíbat neumím.

Za kolíbku se stydím

;

Kolíbej si sama,

S kým si radu brala.

Brala sem ji v štpnici
Mezi dvouma mládenci

;

Ti mn radu dali.

Když mne milovali.

Koulelo se, koulelo

ervené jablíko —
Jen se na mne nehnvej,

Má zlatá holiko !

Dej, Bože, dej vláhy

Do naší zahrádky!
Já sem si zašila

Záhon mariaaky.

ervená, modrá fijala, —
Kdes ji, má milá, trhala ?

Trhala sem jí v zahrádce,
Zabqlelp mne mé srdce.

Poctivost, ach poctivost

!

Kde t lidé berou ?

V zahradách se neroilíš,

V poli t nesejou.

Ty Žebrácké zahrady
Pkn se zelenají

;

Procházelo se tam

. Mé zlaté potšení.

Kdybys mla, má panenko, celý lán,

A já Jenora zahrádeku jako dla.

Nebudeš má.
Není možná.

Ani ti to, má panClU^o, Pán B&b nedá.

Nic nedbáni, jen když mám
Pod okny zahrádku.
Nic nedbám, jen když mám
Pod okny štp.
Jsou na nm jablíka,
Trhá je Anika,
Jsou dobry, Js4)u sladký.

Jsou jako med.

Pod dubem, za dubem
Mla jedna dv
ervené jablíka.
Dala jedno mn

;

Nechtla mn ob dát,

Zaala se vymlouvat.

Že nemá, že nedá,

Ze je o n zle.

„Já tob zavdala

Jedno jablíko,
A ty mn za u dej

Svoje srdeko."

Jestli ty mn zavdáš tvoje.

Já ti neodepu mpje

;

Budu ti vždy v.rnej,

Má holubiko.

Kdybych já se nebal,

Má milá, tvé zrady.

Sel bych na jablíka
Do vaší zahrady.

Chovej iitne matiko.

Chovej mne, matko,

Dokudf neuzraje

Zelené jabko.
Až mne vychpyáš,

Potom mne prov(iáš,

Potom ^e, mjitiko,

Chovejte mne, má matiko,

Jako mišeuské j-ablíko,
Chovejte mne, má matiko,

akp X xnie kvt

;

Jen až vy mne vychováte,

Pak se na mne podíváte,

Jak mn bude pkn slušet

Bílej kabátek.

Koulelo se, koulelo

ervené jab likOir
Komu ty se dostaneš,

Má zlatá holiko T
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Okolo zahrady
Vodika tee —
Kkázal mn máj milej,

Že mne už nechce

:

Když nechce , nechce,

Já o nj nedbám

;

Smntek neponesu,

Ani ho nemám.

Stoji hruška v širém poli

Vysoká,

Pod ní pkná bílá rže
Vykvtá.

Ona stála pod stromekem,
Nevidl sem jí

;

Hodila na mne jablíkem.
Ozvala se mi.

Pod vršikem na doUkn
Byla zahrada;
Chodila tam má panenka,

Kvítí trhala.

Stála na zahrádce
V zlaté šnrovace.
Mla epec zlatý,

Vlásky kudrnatý.

Ješt já se podívám

K Vyšehradským zahradám,
Je-li tam kde moje nejmilejší.

Já si na ni zavolám.

Uinil se ábel hadem,

Podved Evu 1 s Adamem.
Ctrh j a b k o velmi prudce

A podal je Ev v ruce.

Eva vzala, okusila,

S Adamem se rozdlila,

„„Jez, Adame, jez to jabko,
Což jest po nm velmi sladko !""

„Panímámo, zlá novina

:

Doma uškrtila syna.

Do zahrádky zakopala.

Pod zelený strmek dala."

„„Když sem já maliká bývala,

Ped domem sem si hrávala.

Po zlatém písku sem bhala,

erveným jablíkem koulela."

Stoji hruška v širém poli,

Vrch se ji zelená;

Pod ni se pase kli vraný.

Drží ho má milá.

Te sem osamlá
Jako hruška v poli:
Když hrušky jsou oesány.
Ona smutné stoji.

V té naší zahrádce
Pkn roste kvítí.

Do tch našich oken

Pkn sluBce svítí.

Kdyby chtla povdíli,

svditi nemže ;

Neb mne sama vodívala

Do zahrádky na r.ilc.

Kdo to praví, ten j; blázen.

Ze jsou mužsky t.ik drahý

:

Dvanáct mužských za pl jabka,
Ctyrydvacet za cely.

Jedna holka za tisíce —
Ješt není k dostání.

Sel zahradník do zahrady
S motykou, s motykou.

Vykopal tam marijáuku

Velikou, velikou.

Po nedli za svítání

esal Herman kon vraný.

Pišla k nmu jeho matka.

Pinesla mu tyry jabka.

Beznohej na hruška leze.

Že si ráata vybée.

Bezrukej tam na nj hází,

Trefi-li ho, že ho srazí.

Má zlatá matiko

!

Proraltivte slovíko :

Brzo mue ztratíte,

Jako strom jablíko!

Straka skáe po zahrádce,
Hledá zrnéko :

Nemysli si, má zlatá panenko,

Na mé srdéko.

Vešla jest do své zahrádky
Tam utrhnout prut marjánky :

On ležel pod stromem

Poražený kordem.

V národních písních moravských, od pana Františka SuiUa sebraných (posud vyšly 4 svazky

s nápvy) jest obsaženo :

Vím Já z ahr a deku trním pleteno, Stala se v Pilšn novina,

trním pleteno. Ze pan! pána zabila.

Vím já zahradeku (trním pletené), Schovala ho do z a hr a d k y,

A v té zahrádece trávu zeleno. Bokytku na nem zašila.

Vím já zahrádku, místeko krásné, Koli se tu j » b k o,

Svítí tam slunce pevelmi jasné. í^"'' P" "''"''i

Pravda a víra, láska, pokora, K»j »'^ ^e podli

Do té zahrádky dvée odvírá. Moji milovníci /
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stojí h r n š k a v dole,

V^rch se ji zeleuti
;

Pod iiu sa Janiek
S Aniku v karty lirá.

U Kyjova na dolin
Leží šoliaj v rozmarýn;
Leží, leží, je zabitý,

nozDiaryiieiii je pikrytý.
IlBŠla k nmu jeho matka
Douesla mn v kliu jabka:
Tu máš Janku, mj Janiku,
Vezmi si jedno jablíko.

'

Kdyby mn nebyly
Hory na zavadé.

Vidl hjch svou milou
Chodit po zahrad.

Dceruška sedí v zahrad,
Vije vneek z fiale.

Stroj si syneku hlaviku.
Proti tomuto vneku.

Stoji y poli broskviiía,
Pod broskviú dviua
Xizká, nevysoká.

Hezká, ernooká.

A v te naši zahrodce
Hozmarijau rosc

;

Ntrhaj ho syneku,
Ež vtši urosc.

Svítilo sluneko
Na mé okeneko,
Od poinoci msíek,
Ach že už mi zarst
Od mého milého

Pes zahrádku chodníek.

A v tej nasej zahrádecce
Stoji suchá jedla

;

Nebudeš ty, dve, *moja,

Ež se rozzelená.

Darmo's dceruško, darmo 's dávala
Pkný rozmarýn, kdes ho brávala ?

Brávala jsem ho v nasej z a h r á d c (

A tys ho dával jinej galánce.

„Sohaj, šohaj laštovika,

Odpadels mi od srdeka.
Jak od srdce tak od lásky,

Jak to j a b k o od haluzky.

Lásko, milá lásko,

Kde t lidi bér 1

V zahradách nersteš,
V poli t nesejú.

Eše se já podivám
K tem Pavlovským z a h radám.
Ejli je tam eše
ernooké dve.
Já si na n zavolám.

Já mám marijánek
V zahrádce na hádce,
Ale ne pro tebe

Pro jiné mládence.

Možeš, šohaj chodit

K mojej kamarádce,
Ona má zelený

Hozmarýn v zahrádce.

<.'ervené j a b a k o
Po zemi se toí,

Odevi mn mina,
Máš- II erné oi.

Dybych ja byl malým ptákem,
Letával bych krajem lesem,
Letl bych k svj milej,

Esli eše žije.

Žije, žije, mj syneku.
See v zahrad traviku,
See a vyžíná,

Jak by smutná byla.

Vi mi tsk nebude,

Jak mi bývalo,

Dyž ml modré kvílí

V zahrádce kvítalo.

Debe mn tak bélo,

Jak mn bélo vloni

!

Verostlo mne j a b k o

Na suché jabloni.

Dybys byl k nám pišel,
Dyž msíek vyšel.

Byla bych ti dala

Do klobókn više.
Do klobóku više,

Do kapce k a d 1 á t e k
Do pravé rueuky
Vyšívaný šátek.

V zeleném hájo na t ekaje,
Cekajó tam pod hruškám a,

Zeleznéma obnškama,

Hej, hej tam t zabijó.

Nechod Janku za vodu za tn našn Zosko,
Lebo t tam zabiju pod zelená hruška.

Kedy šohajku kedy pijdeš,

A kedy enom u nás budeš 7

Až suchá jablo rodiC bud,
Ze starej baby -mladá bud.

Májový vrlecka,

Ty jsi ml na závad,
Nevidím syneka
Chodívat po zahrad,
Po zahrad chodit,

Ani travnky kosit

;

Musíš ty, syneku.

Ten vršeek roznosit.
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v nasej zahrádky roste kvt,

Pro moju ijalánka jede ert

:

Vem si ju ertíkd, já nedbám,

Jinú si s;alánka vyhledám.

V šírém poli stoji hruška zelená,

Pod t hrušku studenenka kamenná.

Kdo tu vodu pit hude,

Mlad žehu mét bude,

A ta žena nlkdá' dobrá nebude.

Okolo zahrádky
Laštovnka lítá,

Zkázala mn milá,

Že mé neplvitái

Pod okýnkem zahrádka,
V ni pkná marijánka

;

Marijánka pkn voní,

Mé panence zvoník zvoní.

Ty synkovy sliby

Jak na vod ryby;

Ony js tak stálé,

Jak ty h r u š k y pJané,

Hrušky dyž uzrajú,

Na zem popadajú.

Po zahrad za rána chodM,

A na jasné nebe pohledala

:

I mn slunko svítilo,

Co mne mé srdeko tšil*.

Ped naše je zahrádeka,
V tej zahrádece karnáteka'
Týny daná jadana.

Ped naše zahrada pletená,

A v ni je studýnka sróbeuá,

U ní rozmarýn, o nm dobe vím.

Když ho sázela.

U suseda zahrádeka,
NasHá tam ta dzveka
Marijánku db' lií,

. Co an pkn voní.

Dej. Bože ourodu

Jí* naíu- z a h r a d i,

Nasela seta sob
Záhon rozmarýnu.

Stoji hrruška v poU,

Vrch se ji' zeleuá.

Šedi pod úci šohaj.

Milenka objímá.

Vilka sem už vopušeué

Jako hruška v poli.

Hrušky chlapci volrhajó.

Hruška smutn stojí.

Vilka sem už vopušené

Jako jabor v lese,

Kcré T zim aul v lít

Ovoce ueuese.

Te milá vodiko, te prndce

Až k mého milýho zahrádce.
Kde sme spolem stáli a se milovali,

Nebudeme vice.

Stromeku fiézový

Stojíš mi na závad,

Nmužu Uvidé

Potšení na zahrad.

Jak sem já ti íkávala,

Dy sem s teb sedávala

Na tej zahrádce pod slivú:
Vem si m pannu poctiv.

Byl jest tam jeden stromeek,

Na nm bylo moc jablíek.
Utrh Honzíek, utrh dv,

Jedno je pustil po vod.

Kam jablíko,' kam pak kráíš.

Že se ani nívotáfš.

lja to dzvécka

Po zahradz chodzi T

Svoje bílé nožky

Po rosice brodzí.

Drobné fialeky.

Rosiku zbíralá,

Svojemn milémn

Vnek hotovala'.

Na naši zahrad
Koste rozmarijan,

Prošvarná dvucho

Povonat mi ho daj.

V našeho dvorecká

Pkná zahrádeka,
Nepóšé má panenko,

Nepošé šohajíka.

Dyhys mn zaplatil

Jak na hrušce listí,

Ty mn nezaplatíš

Té mé poctivosti.

Vlm ci já z ahrádku
A v ni je hustý sad;

Povz mi dzveko,

Mám-ii s vyjednác ?

Vyjednáš syneku.

Vyjednáš mne snadn,

Zachvješ v i š inku,

Panenka ci spadne.

llaniiko, hubiko dé tošku

ervench jaTiliek z frtošku.

Kdes ty jabka natrhala ?

V zeleným hájiku na stromeku.

ro jé'dn() koeni

Nezhyne stvoeni; ^
Rozmarýn, levandula,

^

To mn vyrstá doma.
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Hruštlkon zatasu Nebndu sa mllo ženif,
Dvátek nalasu, . Až bude po vojné.
Dvátek jako kviti,

VšaSy raní slunce sviti.
Holubeek s písmem stoji,

Ona mu nodvirá,
Vím já hrušl ku jednu Euom sob bilu šatku
Pjdu já na fiií ke dnu; erné oci uclra,
Ratrhám, nálesu, svj milej donesu lyTlltuj že nia dzévucho
Za její lásku vrnii. Tej svojej urodj,

» • ... ,...,. ,„ .„ Bo sem já též nelitovalA ja vim h ruácika lilanii, ii' ji- - . .. j
. -..

,
.

f '""•
I hodíc pres ty zahrady.A pujda, vylezu na nu

;

i- j . u i a «

,

Y'..'T"'.'
?í''í""'..*™í'..™''''j 5*^'? '7 *''^'" ""J syneku ku ran,

Doiifesu za lásku vuii^ Spatíš pkný rozmarijan u mn.

Pes bory, pes doly
'",'"£'* '^ ^^"^ "*" '

!
"'""'

•

V té panské zahrad ®'""^' '^"^ '" ' ^'"'radecce » insim.

Sepoval táni htízKý »ynek Co to mifš; dvžkb,
Miš enské j a b I o n. tjo to máš za pasem?
A on jich sepoval, ervené šáteek
Ani s néíiádál, Vysifé harasem.

Pillo' k nniit béíVé áSi/Se', Cd to máš, déVeko,
By si ho namliival. Co to máš, za adry ?

Lísteek z jablon Dv erveny j a b k a,

Padl mezí kon

;

Xby mn liezvádly.

Hojný poet podobných písni nalézá se v národních zpváukách od Jana Kollára sebraných,

které pro obmezenost místa zde u výtahu podati nelze. Pan Erben ve sve sbírce národních písní na

stránce 24 praví

;

„Jablko v písních, povstích a zvycích národních slovanských místo dležité, a dílem i ta-

jemné zajímá. Jsouc poslem i jednatelem mezi mládencem a pannou v záležitostech milostných, a-
sem i znak lá.sl(y samé na sobe nese. V Srbsku posílá jinoch dívce, o jejíž ruko se uchází, po

svalech jablko, v nž nkolik penízk stíbrných vetknuto. Pljme-li dívka dar, znamením to odpo-

vdi dobré; pakli jej ale vrátí, jlboch po nevst jiné ohlídnouti se pinucen jest. To samé

i o Chorvátech a Slovanech Uherských vypravují. Slované pohanští vyobrazovali sob Ladu neb

Milinu, bohyni lásky, podstatou panny islomilé , mající v ruce pravé ti jablka zlatá , za ni pak

ti device stojíce, jablko sob podávaly. Podobn Živa, bohyn života a úrody, v božnici Rati-

boské pedstavovala se s jablkem v ruce
;
proež domnívati se jest, že jablka Slovanm znakem

plodnosti a zúrodnní bylo, a týže význam i jablka Ladina mla. Tak okusily i ecké Plejády nej-

prve jablek v zahradách Hesperidských, a plodnými se staly; jakož pak i Indové v mythologii své

lásku s plodním pojí. Jak blízko ostatn u Slovan Živa Miliné píbuzná byla, patruo z toho, že

omyln za tuto držáua jest. Staré povsti vypravují zhusta o jablkách okouzlených a mocí nadpiro-

zenou nadaných, a podnes ješt zde onde v ('echách lid povreuý v štdrý veer z jablka osud

hádá, jakýž roku píštího koho potkati má. Po veei totiž pekroji osoba každá jablko v ply tak,

ze oštiuy s jádrami na obé polovi<:i hvzdu nkaznjí. Pakli hvzda tveropaprsková na spsob

kíže, smrt a neštstí, pakli z více paprsk a pravidelná, dobré znamená."

Obliba v zahradnictví eského národu jévi sé také v místních jménech vesnic, mstyi a mst.
V Cechách se nalézají 3 Hrušice, 4 Hrušový, 1 Hrušová, 1 Hrušovany, 1 Jableno, 1 Jablkynice,

7 Jablonc, 4 Jablouné, 1 Oech, 1 Sádek, 1 Slivenec, 2 Slivice, 1 Slivno, 1 Slivnice, 1 Slivo-

vice, 1 Tešn, 2 Tešové, 1 Višové, 1 Zahrada, í Zahradice, 15 Zahrádek, 3 Zahradnice,

1 Zahradník a 1 Zahrady Brodské. To samé nalézáme v eských píslovích a poekadlech :

Zpustlá štpnice, prázdná truhlice. — Studený máj, v zahrada ch ráj. — Tot jest

kvítek z ertové zahrádky. — V ertové zrostl zahrádce. — Nemáš zahrádky hlav, aby
zirat jednu vzal na sebe druhou.
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Za asa iIiUÍ hrušky esati, višn trhati, 1 svým asem jahody sbírati. Když h r u š li y

zraji , tehdáž se esati (tásti) mají. — Neklát hrušek, až dozraji. — Správní lidé nekláti se

se stromu co plané hrušky. — Já o hruškách, on o slívách. — Nezapomene on hrušek

v popeli. — Nechal hrušky v popeli. — Ale umí hrušky klátiti, a však jich nepevai. — Musi

soused s sousedem kyselá jablka i plané hrušky hrýzti a za dobré pijíti. — Ne všechum

hrušky, drahým jablka. Ukazovati nkomu hrušky na vrb. — Zralou hrušku snadno stá-

sti. — Tvrdo hrušku hryzU, nechej jí.

Jablko nedaleko stromu padne; paUlt padne, rádo se zase špikou obrati. — Daleko to

jablko od stromu padlo. — Jablko nerado daleka od jablon padá. — Jablko rádo za-

chovává chuJ stromu svého. — ervivá jablka s deva leti. — Tolik lidi, že by mohl jablka po

hlavách kutaliti. — Ani by j a b 1 k o nepropadla. — Tšínská jablka. — Tšínskými j a b 1 k a ni i

mšec nacpává. — Darmo tšínská jablka oekávati.

Edo chce jisti jádro, mosi oech rozlousknouti. — Svatá královna dostane (dává) první

výlnpek (Okolo na nebe vzeti P. Marie první oíšky). — Oech tvrdý zub ervivý, mladá žena

kmet šedivý, toho spolku radím se stež, vc nejlepší jest rovná spež. — Ani za ervivý oech. —

Nesmi na oech doložiti, t. j pouhou jen pravdu mluviti. — Dokládá na oech. — Místo oech
skoepiny. — To byly jahody, toto je oech. — O Markyt když prší, shnije všecko oeší. —
Loských sliv nepipominati. — Loské slívy pipomíná — Ptali se ho o slívách, on odpo-

vdl o houbách. — O hubách mluviti, a o s 1 i v á ch odpovídati. — Odpov dává o slívách, kdj i.

pe jest o jahodách. Já o slívách a ty o bl um ách. — Já o si I vá ch, on o cibuli. — Aui

s li vám, ani hubám, t. není než hlupec, k niemuž není. — Není než slíva. — On je jako

slíva. — Zanech si tch špiek, ješt nejsou švestky zralé. — Míti švestku v ú.stech, t. ši-

šlati. — S velikými pány neni dobe tešní jísti.

Kdybychom podobné výtahy sestavili z národních písni, povstí, zvyk a povr Ceskoslovan-

ského národu, kde se zmínka iní o marijánce, rozmariu, fiale, lilii, rži, konvalince, karafiátu,

tulipánu, levaudnli, slzích panny Marie atd. ; o jahodách, houbách, líp, jasanu, lind, rokyt, vrb,

bíze, jedli, olši, dubu, jalovci atd.; o svatojanské mušce, motýlu, kobylce, mravenci, vele, pavouku,

rosnici (Jiíku, devíku), žáb, ještrce, hadu, rybách atd. ; o holubu, hrdlice, pávu, skivanu, cho-

cholouši, vlašíovce, slaviku, stízliku (králíku, plotníku, paleku, kopivce), ermáku, hluché pnici,

rorejkn, lelku, vrán, kavce, krkavci, havranu, donpnáku, dudku, strace, ápu, sluce, kukace (že-

žhulce), sokolu, krahujci, jestábu, luáku, sejku, kulichu, sov, výru, orlu, drbeži, netopýru ; o do-

mácím dobytku, koce, psu; o lišce, vlku, medvda, veveici, hranostaji, lasici (kolav), zajíci, je-

zevci, bobru, jelenu atd. ; zrostlo by takové pojednání v tlustou kniha.

Takové podivu hodué úkazy velé lásky Ceskoslovanského národa k pírod mly by každého

eského pírodopisce a pírodozpytce k tomu povzbuditi, aby tento pírodymilovný národ povznésti

usiloval na vyšší stupe vzdlanosti v pírodních vdách rozšiováním jich, vyuováním ,
zvlášt ve

školách, spisováním a vydáváním prostonárodních pírodovdeckých spis Vzdlanost v pírodn-ch

vdách napomáhá nejvydatnji k zvelebení hospodáství a prmyslu, a tato trojice povznáší národy

k blahobytu, k bohatství, a jenom v bohatých zemích prospívá umni všelikého druho.

(Dokonení.)

O pstováni vina v echách.

Sepsal Filip ermák.
(Pokraování.)

i. Kopakaprvni-
Cim více se vinice kopá, tím lépe jest; dvakráte nejmén toho teba, nejdív po ezb, a pak

po vazu; kdo ale potetí ješt práce té nelituje, totiž když se mají dlat okolky, poslouží tím vi-

nici ano i vinu velice; nebot réví, jak již eeno, miluje netoliko horkou pdu, ale též i kyprou.
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Po eih následuje kopám. Oiit nastoupí se ráz ; v ádkové vlnici ob/úejii ku každému

ádku sloupne jeden dlník, v niatené rozšoupnou se v ad jeden od drubélio asi na ti kroky

a zaponou kopati, a sice tak hluboko, jak motyka "staí. Když již asi na sáli neb nco vlcc ud

kraje kopali , to, co bylí mezi tím zase ušlapali, jeden každý obrát se opt za sebou zahrabe. Pak

obrátí se znova ku pedu, okopá dále, až dohotoven jest celý ráz. Potom nastoupí se druhý, pak

tetí, až je konen skopána celá tvrt a pak i celá vinice. Pi té píležitosti kde se pijde na

kámen ba jenom na kamínek, ten se vyhodí j kde na škodnou trávu, ta se vykopá ; kde na pejavku,

ta se piln vybere ; kde na listí neb njaký starý povazek , to se pihrábne a pikopne ku kei
;

a kde na vyhynulý ke, ten se vymítne. Dobrý dlník umí kopáuí tak spoádat a motykou urovnat,

že to co kopal vypadá jako hrábmi upravený záhon. Kde ale vinice jest na svahu, tu není dobe

šlápoty zahrabávat
;
ponvadž déšC pak se nemá kde zachytiti, obzvlášt když pda okorala, což se

ve vinicích rádo stává.

První kopaku potebí co nejvíce urychliti; výborn jedná, kdo s ní hotov jest prv než ješt

réví se raší, ale naproti tomu 1 sob i vinici zlé poslouží, kdo práv v tom ase kopá. Sklo není

tak kehké jako jsou tito mladí pnpencové, tato holoubata; dost malého zavadni o ke, a již se

dol sypou. První kopaka musí býti na celou motyku, má-li býti vydatná ; tedy dlej co délej,

i pi uejvlši opatrnosti pedce zavadíš o ke , a jestli že se náhle otásl, již s nho Utají holou-

bata. Kdo ueni v stavu s kopakou býti hotov než víno rozraší, lépe uiní, když njaký as poká,

až se holoubata usadí, což stává se ukdy již v nkolika dnech.

5. R o i v o d y.

Hozvodj jsou omlazení, rozmnožení a pohnojenl vinice. Rozvod jest hrbek, do kterého se

starý ke pochová , aby ze sebe nové kee vydal. V ádkových vinicích dobe je rozvody dlat.

Podle ádku samého vykopá se strouha asi '/, lokte hluboká a též tak široká, nkdy i širši, krecht

zvaná, pak se jeden ke po druhém vy bor tuje, až do lože vyhrabe, na to se p odhodí krecht

hoejší hlínou, ke se sehne do krechtu a položí se na protjší bort ; má-li dv révy, tedy druhá se

též na onom lomu vstíc položí, pak se na n hodí nkolik lopat hlíny, nahoe zárove s krechtein

telznon se špiky (tak se nazývají révy ku kladení nstanovené), a jde se ku kei druhému,

s kterým se opt tak nakládá jako s pedešlým, a tak se pokrauje, až celý l^recht jest položen.

Více než dv špiky z jednoho kee klásti není rádno , le by byl ke silný a vinice obidla, pak

nesmí se také zapomínati na asté rozvody.

Pi kladeni mnsí se i na to hledt, aby žádné lože neostalo nepikryto, jinak je slunce pe-

páli, a též aby na n neprostedné hnj nepišel, sice by je tento zniil. V matené vinici dlá se

krecht toliko u cesty, a to obyejn mezi kovím neb révím, což bývá mrzutá a velmi obtížná práce,

ponvadž v tr kovem krechtu na mnoho lož se pichází; ostatní rozvody záležejí bu v truhli-

c i ch neb v klobouka ch.

Trnhlice jest krátký krechtík sem tam bžící, dlouhý a široký, jak to réví žádá, hluboký

jako jiný krecht, pod kolena dlníku v nm stojícímu.

Klobouk jest tírohý rozvod, dlouhý a široký , jak to réví požaduje, hluboký dlníku

pod kolena.

Klobouky se ídká vinice nejrychleji zatahuje, t. j. vypluje své prázdné prostory. V ma-

tené vlnici dlá se rozvod takto : Pede vším vyrejsuje se motykou jeho prostora , n. p. t í r o h.

Pi klobonku, je-li réví jaké v cest, to se odehne stranou, a devným hákem, pacholetem,

se k zemi pišpejlí; pak se vezme lopa (lopata na krátké násad), a pone <e od jednoho konce

vyhazovati. Když již jamka vyházena jest, vstoupí se do ní a hází se dále. Kde lože jsou, mus! se

dáti dobrý pozor, aby žádnému se neublížilo, tu motykou, ba i žabkou se musi napomáhat: je-li

jíl, tu teba krabatky; je-ll kamení, tu i nos a tec se vezme.



Óstitne kt-echt, trnbllce, klobonii vždy éhsejf láitl stBjrioti ilka, jak na hoe tak dole

v zeni ; a pi kladení v matené Tlnlci platí to saih, co pi ádkové již povdno bylo.

Do klobouka kladou se obyejn ti špiky
;

je-li ke silný a ti špiky má, tedy v/rejsnje

»e u nho Iirohý rozvod — klobouk — tak, aby do nho z položeného jedna každá špika až do rohu

pišla státi zároveí s pdou. Do vtšího klobouku kladou se také tyry, pt i šest špiek; ti totiž

do roh, oijtatdl niezl n k botu, nkdy také i v prosted klobbuku se jedna vystaví; ale vždy

jest trebi riá to hledti, aby hust nestdiy, stevíc jedna od druhé jest dostatená hustost.

Je-ll podle cesty mezi dvma tvrtma na jedné stran révi n-noho a dosti dlouhé, na druhé

pak málo a ídké, tri s z oué na tuto mfiže pevésti ; prokopá se cesta, ke se v/bortuje až ni

lož, sehne db toho préhod a protjihne se až na druhou stranu, na to se seízne asi na dv oka,

a ceita ie opt urovná'. Takový ke se nazývá potápnec, a prábe potápní.
V husté vinici nezídka se stává, že se pi kladení na kei toliko jedna špika zanechá ; to

se íká, že se klade ke za ke, cdž ovšem pevýborn jest, kde to býti mfiže. Pi házeni

kréihtfi neb ro^žVod' jeát 1 teba na to dbátf, abý hoejší hlína bjTa ýrhána' na jéna , dolejši pak

na druhou strántí ; a pi kladen' , aby hoejší pišla pod a na réví, ponvadž tato obyejn více

aypká jest i více životní sily v sob má; všecka o^atní pak aby byla rozhrabána po vinici, zvlášt

okolo kefl; néb'o tato Míria zaStává mfio hifoJÍ!', au se Ve viuicíbh jiovrchii' riéSnojiVJ; Když pak

krov; v rozVddy nložeo jéSt, následuje Zanášeni, rahndjení a z a t a'h o'vín''í róžvdd.

H fl I? j.

Do vinic se nehodí každý hnj; nejužitenjší jest ze slpmy a od hovzího dobytka, koský

jest horký a hodí se toliko do pdy chladné, jílovité ; nejšpatnjší ale jest od vepového dobytka.

re prifis a ile ihib ohlíilý jéšt ntrjlepJI. Slnbzf sVážejí' hnj k vinifcíih hfaéd v zim, což ntení tuze

vsliié, án otýejné píliš' vyvStá. Nejmoudeji, kde (b mže být!, jest hnj vozit a hned zanáSet.

Na nlfsto linojfe také již i jiných látek bylo použito, jakb : popele z kamenného uhlí, rozemletých

kositi; hebelláských; tištk, hoMlíio tVtsri atd., al koh«h'£ si shledalo, že toto všécktí, a< ná' poT

se jláák bbe hodí, éví pedce néptcSáži vhdS. Tak li. pl i>b kamedném popeli {(vní dv i ti létá

rostlo révi pekrásn a vydalo i áilšti užitku, tVrtým pátým rokem alb zaalo se tratit, slábnout,

* list žloutnout' a' kop ivátt, t. j. dbstávalo drobné listi, a jestli se brzy nepospišilo s klade-

íiii, i za' své vííl. Pbjjel je sna^ jlilíš prohnal a tím se strávilo ; lože, jenž |ii klad^', divé

ritíž nk' nt [íftáél pbpM', ijyiy na' dvr pr^ý tlusté, shledány' jsorf pH bhradtruK rvl' jídVi na

prst silné.

Í'á''liášen'í rozvod.
líifz knj ná hrontadS jeSit, plbtáví se k nmu lavice, iflilioi' plsloupí bUS « paiuéml

líeb nSertil. I na loži jedeB' po dnlhéni kráií k rozvodu , a vysy|lé bu do sámébo oiívola', aneb

jestli se již zelená, aby sloupky snad nepolámal , tedy nad borteni. Je-Ii to klobouk,' b^vá' dost

jedné putny, podobn i do malé truhlice ; do krechtu ; dle šíky — obyejh se asi na dva lokte

pidává púfna.

Zahnojovdní a zatahováni.
' Dlfaik piitbupi k rozvodu a lopaem ((ak nazývají lopatu na krátké násad) po celém

stejn hnj rozete
;
je-li to klobouk neb truhlice, tu hodí ua prostedek nkolik lopa hlíny, roz-

hrábne ji a stoupne na ni
;
pak odtáhne špiku od bortu, bu rukou neb lopaem za ni ku bortu

vloží kousek hnoje, a mezi ten ua ni hodí drobet sypké hlíny; tak uiní i s druhou i s tetí špi-

kou, až pak celý klobouk neb rozvod dohotoví. íii to vykroí z nho, a nyní ho pohází veskrz

asi ua ti palce sypkou blinou. Je-li to krecht, dje se práv také tak. toliko že .se pokrauje

postoupn.

Nejužitenji jest rozvody zahnojiti , jak mile položeny jsou, alespo ješt z jara, ponvadža

nastalé dešt huojui silu rév mnohem úinlivji sdluji , nežil když hlína pes léto okorá, ano
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íúil I trtfvoa oHíbne. Méii nžlteíné jest zalinojovatl až na zimn, Um h3e {tak' téprv na pflití

jH; til obyejné kovi seslalné.

Co dotua o rozvodech eeno, z'tbho již zejm vidti jest, žle otaý" pto vlnici nejhlaVnSjSÍ pote-

btfiijsitá; neliof rozvod/ vinice se hnoji, mhoži, aioi rifladi. V kolika' iíiteíiih' íe vlfaie se má i^i^é-'

kláati, nedá se tak snadnb uriti; mUoho pijde nh to', jaUÍ jest pfidá a JaKí kovi. V [íriVmgrti'

nníííiádá do zfem t. j. poioženn býti, mezi 6 — 10 lety; muohý diih ale bílélío, n. p. lyloocl^a. j^Jfíi

b^z peložení i také 20 let.

Mitno to se dlají rozvody buff iia s ie p o bnf na zelencí; Jí a' s I e' p ó' hhed zjara,

*tWia jeSé Kro*( níženie , což se nejidSjl' ^ává' v ádkových vinldci. fiilt nil' swá' db'

btdlí stránku, peán pijde koví asnji db zCili, a oi na místo do sióflpku ženou do koinlo
;

ale rterii-Ii dftšti opatrnosti, tu se stava', že mUohá špika je špatná, a tedy nejde, neroste, t!

i

rilá' o dlají se rozvody po kdpace, když již' kovi' výáSnoi To 0ie4n'jé' vidt,- do sfe ptíl<yiV'iréb

cH s^ Klade, ale vyrašením již réva itínoho se vyslif, a pik pijdonfc do zem zSálafa^ pziBu

;

a pes to všecko I pi nejvlšl opa(rno.9ti jak pi kladení tak pi hnojeni pece se udliá škodS po-

l;*máuím.

V tom ase, když se dlají rozvody, zakládají se také vinné školky, vysazují se vinice

a kovi se štpuje.

Kdo chce bu školku založit neb špatné koví lepším štpovat, musí k tomu hned již pi

íezb hledt ; nebo každá réva se k tomu nehodí, afbTŽ toliko dobe vyzrálá, ve dev ne píliš

silná, ale napro'tl tomu mnohooká. Štpování jest práce pozdnjší, obyejné májoráj- k tomn vy-

brané révi sváže se v otépku a postaví se do pisku v studeném sklep, aby, dokaváde toho není

teba, netlailo, t. j. nevyráželo. Co se má obrátit na školku, s tím se pokrauje takto:

Vinná školk a.

Pede všiin' oistí se každá réva ode všech zádr, a kde jsou, také ode všeb ruiek, a pak

se z tchto naezaji hliky asi pUoketní. Tchto hfillek srovná se 30—45 tlustým konceiii

k sob, a tenkým též, a sváži afe do otépky bu slámou neb proutím anebo koínkem. Když ia.'-

koíýth otépek nadláno jeiif tblik, jak školka slina bý^ti' má, vyhází se na' výslunním miste krechtlK

asi 7i lokte hlnboliý a asi '/, lokte široký, a vyloží se dolem a po stranách vlhkým mechem. \ydl

sC vezme otépka a postáv! se obrácen; t. j. tenkým koncem dol, do toho vymechovaného krechtiku,

a po stran až nahoru obalí se též mechem asi na palec. Pak vezme se otépku druhá a postaví

se opl; tak obrácen do krechtiku podle první, opt obalí se mScbéni od zdola' ii nahttii'^ É'taK'sfe

pokrauje i s tetí a se tvrtou, až konen všecky podle sebe postavedy jsoL Vybývá-ll ješt

místa v krecbtu, to se pi posledních otépkách, když dobe mechem obaleny jsoU, zaházi. Nyní se

on; otépky i povrch mechem pikryji, na to pihodí se asi na dva palce hliny, a> k veéecu' pdlljf sb

z kropicí konve, což se pi teplém povtí p6 nkolik dni' opakovati mSže. Mtti 20—30 dny, jak

militn se révi zaheje, pone rašit, a sice proti srsti, t. j. vzhru k tlustému híoncl. Když již tak

Vyráží, že býVaji kolikráte i na palec dlouhé sloupky, tu, kde školka býti má, vyhází se kreehtlk

áSl' 10 jalc hluboký a 6 široký. Na to hoejší hlína se vhází opt do' nho asi na 4 palCe zvýší,

a' veskVz stejn, pi kr'aji pravé uk/ ale udlá se ležatá- plocha, a na' tií sj poiJe klásti

a slie lalUo.

Když se byla otépka vyrašených hlek ze své pozemní skrýše vynalá' a prohlédla, a co z u-

stalo zpátky — nevyraš^ló se — to odstranilo, vezrte se jedna z tcll atolistek a položí

se opat u prosted na tu ležatou plochu, riyni ale tlustým kbabera dol a tenkým nahoru, a sitie

tak, aby' jen nejhbejši oko nad pdou strmlo. Pak se vezme kyprá hliúa, pihodi se na ouu ra-

tuiístku a opatrn se pímaká, aby žádnému sloupku nebylo ublíženo. Ka tottc Mhiil se plMá^í

ješt lojlác neb i dva' lilíriy, asi na 4 palce od léto saZcky udlá se ilBvá ležatá plocha lak jako

byla predejlá', a opt uh tli se položí doprosted ratoléstka, s kterou se též tak nakládá, jako
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s prvujši. A tak se pokrauje, az celiký krecbUk do rovné áry jest vypluu. Po skoueni télo

práce podle toho krechlíka vyházi se druhý, a práv tak, jako lio pedešlého, tim samým spúsobem

sazeky se kladou. Když ten jest vyplnn, vyhází se teti, pak i tvrtý a pátý krechtik, a když

poslední zasazen jest, má-li bytí školka vtší, udlá se z tchto ty neb pti ádek záhon. S dru-

hým a tetím záhonem práv tak se nakládá a zachází, jE'to s prvním. Když takto vše jest na-

sazeno, a hlína všude stejn rozhrabána, neškodí, zvlášt na noc, z kropicí konve celou školku po-

kropiti, což se i astji díti mže auo i mnsí, zvlášt pichází-Ii veliké sucho. Též i na to bed-

liv hledti teba, aby školka travou nezarostla, proež se musí asto plíti a opatrn kypiti.

Sazeky tak položené v krátkém ase vyrážejí, a sice hoejší sloupek se obrátí sám seboa a roste

i žene pímo do výšky, ouyno pak, jenž pišly do zem, v tom samém položení jak vyrašily, ženou

do koínku. A práv to jest hlavní píina, pro hliky v otýpky svázané tenkým kancem se

kladou do vymechovaného krechtíku k vyrašení. Na zimu jest radno chvojí neb ním podobným

celou školka pikrýti. Z jara pak v prvním roce seízne se každý keíek na jedno oko, na

nejvýše na dv, a oisti se — orámuje —, na píští zimu pikryje se opt, a z jara opt se

eže, a ta již na dv oi. Na teti jaro již se muže veskrz z takové školky vysazovati.

Vysazováni vinice.

Kde již stávalo víno, taková prázdná místa na vinici vysazovati obyejn nestojí za mnoho, pon-

vadž taková pda jest bývalým kovím vyžilá, a tudy pro mladé hrnb potravy nemá. Je-li vinice obidlá

neb místy sešlá, prázdná, nejmoudeji jest pilné dlati rozvody, zvlášt klobouky; nežli uplyne n-
kolik let, vyplní se prázdniny a vinice zhoustne. Jinak jest s pdou

,
je-ll jinak položení tomu pí-

znivé, kde bu ješt nikdy vlao nebylo, anebo již ped mnoha lety. V takové pd, jak se víno

jednou za koení, roste rychle a bujné, skorém jako vrba u potoka.

Nejprvnéjši a nejpotebnjší vc k zakládáni vinic jsou sazenlce, a sice ba ze školky bu
z vinice matenlce s koínky. Matenice s kolínky nebývají hrub valné, a pouhé révy tím mén.

Když sazenlce v zásobu jsou, házejí se krechty pode již prvé udaného spnsobu, hluboké a široké

asi na 7< lokte, vždy na ti stevíce od sebe v rovnosti, až celá pda k vinici ustanovená v krechty

promnna jest. Pak se vezmou sazenice, oistí se ode všech zádr a ruiek, a v rév nechají se

tak dlouhé, jak daleko devo jest zelené a oko na nm zdravé. Když tak uchystány jsou, pone

se klásti, a sice skorém práv tak, jak bylo pi sázeni školky eeno, toliko s tím rozdílem, že se

ta neklade na ležatou plochu , nýbrž na rovnou, toliko až u konce ohnut na píkrou. Ostatn

i tu se sází od pravice k levici; a sice taklo : Krecht se podhodí asi na 5— 6 palc drobnou

a sypkou blinou, u konce krechtu k pravici udlá se malonuko ležatá, skorém píkrá plocha; pak

se vezme sazenice, a položí se od hortu asi na 4 palce, aby n konce pes tu plochu prostedkem,

a sice píke asi na dv neb na ti oi vystoupila zárove s krechtem. Koínky se ist rozloží,

aby co možná každý pro sebe ležel , nasype se na n sypká hlína, a konené celá sazenlce se

dobrou sypkou hlínou pikryje. Na to zahází se krecht asi na stevíc široce a vysoce zcela, a tu

se udlá opt z naházené hlíny nová píkrá plocha, vezme se druhá sazenice, a tím samým spu-

iobem jako pedešlá se položí, asi na 3 palce od uaproljšiho bortn. S tou se opt tak nakládá

jako s pedešlou, a tak i s tetí a tvrtou, ano se všemi v celém krechtu. Toliko na to se musí

hledt, aby stály v rovné áe. Když tak nkolik sazenic položeno jest, seíznou se , aby neostalo

více nežli asi dv oi na rév. Jako první, sází se i druhý a každý z ostatních krechtu.

Mnozí také kladou sazenice k bortu, skorém tak, jako když se dlá ádkový rozvod. Prv-

njši spsob se mi zdá býti již proto lepší, ponvadž réva více kypré zem kol sebe má. Ostatn i tu

platí, co pi školce bylo eeno, totiž aby se na lo bedliv hledlo, by se tráva nezmohla, tedy

piln plelo a kyprile.

. Na zimu se koví pikryje neb i zakopá, z jara seízne se asi na dv oka ; oistí a pi-

kopá se, taktéž se uiní i v píštím roce. A jak milltué sešili a v dlouhé révy vyroste, peloží
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se, totiž podle samého krechtn yyházl »e nový dle spsobn již ndauého, a do toho se tyto vyrosllé

sazeuice práv tak položí, jako staí ádky se kladou.

Štpováni.
Podobn jako stromoví, tak i vinné kovi se mže štpovati, toliko s tím rozdílem, že stro-

moví se obyejn štpuje nad íemi, réví pak vždy toliko v zemi, na babky, t. j. na ke v zemi

uíznutý. Náiní k štpováni mimo motyku a ustrob žabka záleží ješt v ostrém nožíku, n. p. v staré

bitv, v zahradnické pilce a v železném klínku na spúsob njakého háku.

Vci pak k tomu potebné jsou: vruby t. j. hliky asi 6 neb 7 palc dloulié, dlouhé vr-

bové proutky na dvé, neb borové dlouhé koínky na tenko rozštipané, a kus mastnice. Štpovat'

se mže každý ke, není-li píliš starý a zpukelý, a k tomu na každý druh; ale pedce daleko

krásuji a jistji roste na bílém koví opt bílý druh, nežil n. p. rouí, a naproti tomu na er-

venni druhu, jako na modin, tvráku, beranci, daleko lépe rauí nežli n. p. ciuifál. as k sle-

pování jest obyejn máj, a tu toliko pkný, jasný den ; deštivé poasí jest škodlivé. Než se tato

práce zapone, vyndá se réví ze sklepa a dobe se prohlídne. Pak se vezme jedna réva po drahé

a uaezají se z ní asi na 6—7 palc dlouhé hliky — vruby. Když jich asi 40 — 50 nae-

záno, a to nožem ostrým a opatrn, aby se nikde blána neodloupla, seíznou se na dolejším konci

dv proti sob stojící strany do podlouhlého klínku, a tyto klínky se v staví do hrnku, v nmž
drobet vody jest, aby neoschly.

Když všecky jsou hotovy, pikroí se ku práci. Ke se okopá asi na 7—8 palc, prohlédne,

zdali zdravý a istý jest, a tu, kde jest hladký a rovný, pilkou se peízne ; to co v zemi poz-

stane a na co se štpuje, slov babka. Tato se pak žabkon pirovná, a pes jádro ili duši roz-

štípne. V tu rozštipeninu se zasadí železný klínek Nyní vezme se vrub z hrnku, klínkem že-

lezným rozeve se babka a vrub se do ní zasadí opatrn, aby blána vrubní s babkovou se se-

tkaly a vrub, jak daleko seíznut jest, až na babku dosedl
;
pak se vezme druhý a s tím se po-

dobn na druhé stran tak uiní. Když oba vruby neb klínky zasazeny jsou, odíznou se z odíz-

nutého kee dv tenké, asi na ti palce dlouhé slnpiuky, a jedna trocha kratší, menší se položí pes

babku mezi oba vruby, aby rozštpinu pikryla, a ob dlouhé se položí s obou stran babky pi^cs

štpování. Nyní se vezme bu proutek neb koínek, a od shora dol babka s frnby se dobe

ováže, pak se vezme kousek mastnice a dílem mezi vruby dílem kol štpování se obloží a pima-

ká, aby, kdyby ml pijíti dšC díve, nežli se babka zalije, štpování škodu nevzalo. Když toto

dohotoveno jest, pihází se hlína na babku a vruby až pod nejhoejší oko, a tyto se kol kolem

dobe a opatrn, aby jimi v babce nebylo hnuto, hlinoa pimakaji. Podobn jak jeden, tak i druhý

každý jiný se štpuje.

Píštím rokem seízne se štpování jako obyejné koví, na dv neb ti oka, a rok na to

JIŽ se z uho dlají rozvody. Ostatn rádno jest, aby štpované réví po prvním položení nejdéle

T iesti letech podruhé bylo peloženo.

(Pokraování.)

Píspvek ku pirodnimu kalendái okolí Praíského.

Kvten.

(Pokraování.)

Práv v ten as, kdy hmotnaté olistní kev i stromv bývá dokonáno, zvstuje (1. kvtna)

rozkvtání trnu blížící se dobu, za kterou naše ovocné stromy pokrývají se kvtem jako padlým

snhem. Jeho skvlá blost, odrážející se od zelené trávy, z niž kvetoucí stromy a kee vynikají,

píjemné našemu oka lahodí.

Záhy po meruni a broskvi vykvétá nejprve (3. kvtna) vi.šen
, pak následuje hruška

(6. kvtna), švestka (7. kvtna), stemcha s visutými hrozny, až pak (12. kvtna) naše jabloií svým
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kvtem rqžov|ni iji^u ifi^av^^i. gjijuiasné ^ niiiii (4. a &. kvtna) vynikají barvitosti syt erveného

kvtu kdoulo žapanská (Cydonia japonlca) a mandlo bobovnik (Amygdalus naua), jsooce ne tak

pru své ovoce, jako spíše k ozdob sadfiv a zahrad -u nás pstovány. V tu dobu pipadá též vy-

kvtáni bezu hroznatého s ervenými malvicemi (7. a 8. ^kvtna), zárove s kyselníkem pospolitým

(Cotoneaster yplg,aris), ijaiež (12. l^vtua^ kienka, babyka a javor obecný (Acr campestre et pseu-

doplatanus) svfij kvt rozvíjejí, který však pjfo svpn neiihlednost
,
podobn jako jehndy i koiky

vrbovltých, nebývá za opravdový kvt považován \i lidu, jemuž toliko kvt stromv ovocných oprav-

dovjjm kvtem sli^e,

Ka ^lqtinech ješt jedn^otváru ,zelených luk u Vltavy sestupuje blatouch hahenni z poátkn

tohptp msíce (2. kv(u^) ii^a mokrech místech v žluté skupeni ; zde oqde blá se kvt .eichy luní

(5. kvtna); v našich zajiradách vznáší brd tulipán Gesneruv (11. kvtna) svfij pestrý kalich vedle

voavého cbejru i fialky žlqté na zá.houec|i brálem mode kvetoucím obroubených, an zatím na-

chový pníšek erpomo^ký (|\h,o,dodendran pqpticum), pestrab^arevná CalceaUria
,

pak rod popelníku

(Cineraria) kvtepi k hv^dnici, listím k devtsilu podobných, a dymnivka ínská (Dicentra specta-

bilis) svými hrozny visutého, srdcovitélio kvtu ržoervené barvy , co ozdoba našich oken nadvládá.

V prosted zelenajícího se osení blá se neúhleduý kvt kamejky roluí (6. kvtna) ve skromné

spolenosti erveifé hluchavijiky (9. kvtua), an na výsluni u koen stromv pro jarní léení oblí-

bený modrající se popenec obecný (11. kvtna) se umístil, a v koví fialka lesní na Jnlsto fialky

voiíayé asn (6 kvtna) zanikající nastoupila.

I rumuí Kvtena mívá již zahj svýcb zástupcav. Všud^e na náplavech jest vidti žlntou bar-

borkn (7. kvtna), blíže
.
p9|pi,cb stezek hadí mlékj) obecné (Enphorbia £sula) a trejzel skerdo-

listý (Erysimum crepidifolinm) ; nejhojnji potkáváme se v našem okolí pi cestách , na mezích,

pak n zdi s dotíravou rnninicí obecnou (Draba cardaria) , od tvarn a šedivé barvy zprvu k hla-

vatici podobnou.

V druhé dob toho msíce (12 — 31. kvtna) odívají se kvtem v našich sadech z ke
trojí šeík (Syringa vnigaris, chinensis et persica, 15. 19 22. kvtna), trojí zimolez i obecný ta-

tarský a kozí list (13. 16. 30. kvtna), distál obecný (20. kvtna), jehož žluté visuté hrozny od

zeleného listí píjemn se ]fai, a jehož tyinky, dotkne-li se jich ,kdo jehlou, s podivuhodnou citli-

vostí se pohybuji. Tan^též 'vjHytá souasn s hlofaein tvrdým .(23. kvtna) zákule ili kerrie žapan-

ská (Corchorus ili Kerria japonica), svtle zelenými pruty a plným žlutým livtem vyznamenaná, pak

brslen širokolistý a sprostý (24. a 28. kvtna), na podzim ervenými kvadrátky ozdobený, dále troj-

listý ilimník ili kozí jetel vyvšuje (28. kvtua) své žluté kvtné pletivo, an chndovina plstnatá

díve (12. kvtna)
, pak po ní (30. kvtna) kalina žlázuatá (Viburnum lantana et populns) své

okolíky rozkládá.

Ze stromv kvetou v druhé dob máje zvlášt maalovité : kaštan divoký ili maal obecný,

ervený a rusý (15. a 24. kvtna), s nimiž zárove jeabina (20. kvtna) sv« bUé okolíky a mo-

ruše bílá (26. kvtna) svj nepatrný kv^t ^az;v4ji-

Tehdáž odívá kvten zahrady, louky a nivy okrasou oko vábící , háje a sady mní v ráje,

všude hojnost kvítí ! Na záhonech zahradních vládne nyní Kvtena narcisky bílých (Xarcissus poeti-

cus), konvalinky otvírají tamtéž jako v stínu lesním své voavé kalíšky, pivoka rdí se tmavoer-

ven a prosted skapení trojbarevných macešek.

Louky žloutnou (24. kvtna) oku lahodícím kvtem pryskynikn prudkébo a bamjjulinatého

vedle modré šalvje a ervených hroznikfi stovíku obecného (26. kvtna) j tamtéž vy^|iln^ ^e na^ jifé

trívy svým klasem (18. kvtna) ocáskovec kolenatý a luní (Alopecprus geuiculatns et pratensis) pt

boku bujného kostivalu (30. kvtua). Na poluích mezích blají se mimo dvojí jahodník celé záhrO'

beky rožce polního ili blozvonce (('erastium arvense) s lomikamenem (20. kvtna) hlíznatými ko'

eny znatelným ; mezi mladistvým osením rozprostírá se druh rozrazilu (V.erpnica prostrata) ; v strO'
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mqyksch stkví se svjm vnit bílým, vué íelwým, bíle obroubeným kvtem kivatec okolinatý

(Oriiithogalnm umbellatum) vedle falucbavk^ bílé V lesním stínu nmístily se bílá hvzdice plevovitá

(Siellaria holosteum) a s konvalinkou píbuzný kokoík obecný (Convallaria polygonatumj, na dlouhé,

olislvné šfqpce zvonky jednostrann smujícími vyznaený, an ped lesíkBPi v .Bubenecké Stromovce

na louce žežulka ili vstava obecný a samí (Orchis morio et mascula) vykvtá, a na suché stráni

n sv. Prokopa protž dvoudomá (Gnaphalium dioicum) své ržové (samicí) a bílé (siainí) nevad-

noucí hlaviky vznáší.

A však ve^Ie rozkoše a nádhery máje jeví se i chudiuectví
;

podobné i naší okolní Kvten

neschází tehdáž takových rostlin hubeného a uteného vzezení a všude se vtírajícího rázu. Blíže

polních chodník, u veejných cest, v píkopech, fia jpvribu rumu páchne svýni pdporným výparem

vlaštoviník vetší (Cbelidonium majus, 16. kvtna) žlutou šCávou podezelý, pak tobolka roluí, žlutá

žofinka a jiné eichovité byliny. Krom olisténí a vykvtání rfostály v máji nkteré z bylin i ko-

nenému úkolu svého rostlinného života tím, že již pivedly plod ili semeno k dozrání. Nejasnji

si pílívají plodu zralého podati: plevel okolinatý (1, kvtna), hladovnka jarní (12. kvtna), pak

vrl)a jíva (13. ky^t^a,), pampeliška svým chmýre^ k svítiln podobným významná (15. kvtna), ko-

koška i podbél (17. kvtna), jilm holý a jiné.

Než od tchto rozmanitých dar obrafmež svj zetel k jiným vcem v domácnosti, k po-

žitku a k výživ potebným. Mnohých rostlin podává nám Vesna v máji k jarnípu l,é cení

:

pampelišku, vonnou maiuku (Asperula odorala), popeuec, kerblík obecný (Scandix ,cerefolium), roz-

razil a jiné. Dále promuje tehdáž Živa touž kouzelnou mocí, kteráž naše trhy štde jarni ze-

leninou opaluje , i Karlínské údolí a Vršovické nivy — na kterýchž locika zahradní (Lactuca

4At(va), ekauka štrbák (Cichorium endivja), chest obecná (Asparagus olficinalis) a hrách rouí

bývají pstovány — v souvislou adu arokrásné se zelenajících zahrad. Nad tyto mnohem více d-
ležitjší jsou nám — „zástupové boží proti hladu a nouzi," totiž naše pofuí oi^rodi. Od 20. kvtna

poíná sie vbec v našem okolí metaní klasv pi ozimi, rež zimní pedcházivá, pak následuje pše-

nice. Okolo 28. máje vyvíjí kvt ež za poasí píznivého. Od té doby mní se zponeuáhla brá-

loyá zeleuost našelip osení
,

pecházejíc více du barvy šedé. Krajina |)ére na sebe jii^oa tváiiu|^t.

jíatím ale pBsobi klasv pohybování , k moskému vlnní podobné , pak žlutý aloun kvetoucí

.(13. kvtna) epky, pokrývajíc veliké ásti rolí, v oko naše spsobem velmi dojímavým.

O hmyzu v máji se objevujícím budoucn v závrku.

(Dokoneni.)

1 Nejnovjší Foucaullv dkaz otáeni se zem okolo své osy.

Od Jan a V a cllka.

V pedešlém roníku Živy (íslo 3. str. 96.) iní se zmínka o novém dkazu otáení se

f,emé okolo její osy, jejž vynalezl v Paíži uenec Leon Foucault. Zkoušku tuto, jenž se dje pohy-
bujícím kyvadlem, vícekrát veejn opakoval v cbrámp ,Páné sv. Mikuláše na Starém .mst pro-
lessor Jelínek.

Leon Foucault hlavn usiluje na to, aby se vda zprostonárodnila, a je v tom ohledu velmi
slastný, neb se mu skuten podailo spojiti dmyslnost s jednoduchosti. Podav nedávno velmi je-
dnoduše a názorn zmínný dkaz otáení se zem okolo své osy, už zas nyní nový podává, všech
posavádaích nejjednodušší a nejnázornjší. Že hádavý duch lidský posu tento snadný a jednoduchý

I objev nezpozoroval, srovnává se opt se starou pravdou, že to, co bývá nejobyejnjší a nejjednodušší,
naposledy se vynalézavá.

'

Nádoba, umístná na severní polokouli, toí se zárove se zemí od západu na východ, voda
v»ak v nádob ustálá pro svou lenivost nepohybuje se, ono pak toení se nádoby se zemí, ponvadž
ho nepozorujeme, penášíme na vodu, jakoby tato se toila v opaném smru, totiž od východu na
západ jako ukazova ležících hodinek, když je s 12. hodinou postavíme na sever. Ví£ zajisté každý
ze zkušenosti, že co se zemí bezprostedn jest spojeno, musí se také s pí otáet, protož tedy
1 nádoba, v niž se nachází voda. Voda se ale v nádob neotáí s nádobou, nýbrž sloji pevné
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a liše. Podobné objevy máme n. p., kdjž papír, na nmž leif njaký peulz, rychle podtrhneme,

aneb když hrnek s vodon rychle otoime, pi emž ani peníz nestrhneme, ani vodu neotoíme. Tato

vlastnost ve fysice slov setrvalost ili lenivost (Beharrungsvermíigen, Tragheit), a její úkol je

v pírod velevýznamný.

Zkouška L. Foncaulta zakládá se na této setrvanosti, proež nco podrobnjšího o ni povíme,

Vezmi velikou sklennou, pravideln okrouhlou mísu, vyti ji njakou mastnotou, napl doplna vodou

•a polož ji na zem komnaty v pizemí, kam nikdo nepichází a kde nestává žádného perušení,

proudní vzduchu aneb njakého oteseni. Stojí-li po njakém ase voda tiše, nasyp skrze njaký
tenouký laloek tenkou vrstvu plavuního semena (Barlappsamen, Lycopodinm) na povrch vody,

a však ne až na samý kraj nádoby. Aby se vodou nepohnulo, musí se to vše pozorn stát, sice

by se opt muselo ekat, až se voda utiší a ustálí. Podaí-li se tato vrstva z semena pla\aního,

pak nasyp — nejlépe složenou karton nebo papírem — lehký prášek seteného uhlu árou pes pro-

stedek plavuní vrstvy. Potom polož cokoliv na kraj mísy, ve smru uinné uhlové áry, abysi

se pesvdil, zdali a kterak ára uhlová svou polohu zmnila.

Za nkolik hodin zpozorujeme, že se erná ára od levé strany na pravou jako nkazova
ležících hodin otáí, a sice ve smru protielném otáení se zem okolo své osy.

Vyvinutí drvodlek ve starém špalku.

Obdrželi jsme z venkova dopis, ve kterém se nám sdluje, že se v jedlovém špalku, již ped
tymi lety v lese uíznutém, na nmž se neustále suchá a mokrá píze tloukla, zvláštní sršné vy-

vinuly, což všeobecné podivení vzbudilo. Když totiž v beznu ktira se špalku odpadla, bezpochyby

následkem neustálého otásání, objevilo se na povrchu deva nkolik malých boulí, z nichž se v máji

jedenácte sršnf vyvinulo, které se ze deva ven prohryzly, a oisllvše se vesele dále odlítly.

K tomu pipojujeme následující vysvtlení: Tento zde pod jménem srše uvedený hmyz jest

drvodél veliký (Sirex gigas). Pravé vosy, ku kterým také sršeíi (Vespa crabro) náleží,

nají jiný spsob vyvinováni, ony£ ohryzováuím vetchého deva a pipojením k tomu vlastních slin

sob šedé hnízdo staví, obyejn k rži, asto i k hlávce zelí podobné. Hnízdo toto skládá se ze

samých bunk, do kterýchžto vosy svá vajíka kladou a larvy z nich vyvinuté až do zakuklení samy

živí. Vosy, ku kterým drvodél veliký náleží, mají na konci tla dlouhou, k žíhadlu podobnou

a v pochv uschovanou pilku, jižto samice nahnilé a staré devo uavrtává, aby do dírek tím po-

vstalých vajíka klásti mohla.

Larvy z tchto vajíek vyvinuté mají podobu housenek a jsou ostrými elistmi opateny, jimiž

se dál do deva zažírají, nebot živí se devem. Tím spíisobem provrtávaji nkdy silné kmeny ve

všech smrech. Když se dosplá larva zakukliti chce, udlá si blíže povrchu deva z pilin a slin

lžko, v nmž svého vyvlnntí oekává. Vyvinutý hmyz prohryže se skrze devo ven, rozvine pak
svá kídla a ulitne, aby se rozmnožoval. V pípadnosti zde uvedené byla vajíka bezpochyby do

kmenu vložena díve nežli skácen byl, v uíznutém pak špalku živily se larvy. Ze k tomu bylo

ty let potebí, než se vosy vylihly, není nic zvláštního, neb i jiný hmyz v dev žijící, jako

Cerambyx Ileros, Synodendron cyliudriciim, Lucanus cervus, Cossus liguiperda, Sešla apíformis, po-

tebuje 2, 6 i více let k dokonalému vyvinutí. Nápadné jest však to, že se tluením na špalek

larvy nevypudily ; bezpochyby stál špalek neustále na jednom míst a otásáni jeho nebylo

píliš veliké.

Zpráva o sezeni pHrodnického odboru eského Musea dne 9. kvtna 1854.

Ve schiizce této vyložil pan Sax, který se po delší as zevrubným skoumánim tajnosnubných

rostlin obírá, výsledky svých jakož i hlavn IIoiTnieistrových prací, v tomtéž oboru (v nmecké li-

teratue) dobe známých. ásten jsou práce tyto v Živ (ve láncích pana Saxa) již naznaeny,
ostatek vyjde co nejdíve ve zvláštním pojednání v Živ.

O b s a b.

Kofylnali ssatci. Sepsal Emanuel Purkyn. — O postaveni slnnecití soustavy v frostont šttovém.

Od Dr. Vojtcha Kuneše. Pokraování. — nástiny zwotapis^ eských pírodoshiímcú. Od Dr,

Viléma Weitenwebra. V. August Josef Corda. — Urobnostl ; Vmélé roannoiováni stroma. Od
Frant. Spatného. Pokraováni. — O fslotání vína v Cechách. Sepsal Filip ermák. Po-

kraování. — Píspvek ku pírodnímu kalendái Praiskího okolí. Od Prokopa Dvorského. —
ISejnovjH Foucaultv dkaz otáení se zem okolo své osy. Od Jana Vaclíka. — Vyvinuti

drvodlek ve starém špalku. — Zpráva o sezení pirodníckého odboru eského Mutea dne

9. kvtna 1854.

Tiskem Bedicha Rohlíka v Praze 1854.
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Vychází msín pu dvon arších. Cena pro údy Matice obnáší ron 1 zl. 30 kr. st., pro od-
bratele ostatul ron 3 zl. st. Pedplaceni pijímá se v liancelái p. J. U. D. Jot. Frye, v Jin-

dišské nllcl . 900 — II., pak n domornlka v museinlm dom, kdežto se ísla vydávají. Zasílá se

také poštou. Poštovné obnáší ron 36 kr. st.

Výr.
Sepsal VllimVetter.

Slunce již dávno za horami zmizelo. Z lesnatých oudolí zdvihly se v hustých

kotouích chladné veerní mlhy a naplnily vzduch šedými mraky.

Zádumivá mlelivost uhostila se v oboru veškerého živoišslva : lesní pvci,

jenž za dne celou pírodu oživovali, dopli svou veerní píse a umístili se k nonímu
spánku v hustém chvojí mechovitých jedlí, v zarostlých svidách neb i v rozpuklinách

šedých skalních stn. Jen sluka lesní ješt se neunavila
;

prohání! se vesovitou mý-

tinou a oznamuje svou pítomnost chraptivým vrením a pronikavým pískáním, až ko-

nen dlouhým letem unavena v mechovitý moál zapadne, kde až do píštího jitra po-

býti hodlá.

Též šedý netopýr, jenž se byl pi veerním soumraku v labyrintech stromových

za pestrokídlými bourci nemotorn prohánl, ukryl se v prostranné dutin starého buku.

Nastává noc. Divoce fuí vítr ve vrcholech stromových a prohání hbit zástupy

mraen po nebeském klenutí. Jen zídka prodírají se jednotlivé paprsky bledé luny

rozedraným závojem, a polotemným svtlem ozaují ovtraló stny na površí stojící

dávnovké tvrze, jejíž polosesuló vže a romantické zíceniny nad holospráhlé koruny

zletilých dub hrd se vypínají.

Jak vrtkavý obraz poskytuje nám tato noc

!

Chvílemi zavívá chladný vítr, jenž v poloošacených korunách a vydoutnlých

drách starých buk pronikav fií
;
pi tom panuje šerá tma, tak že nelze rozeznati

barvy ba ani tvary jednotlivých pedmt. Chvílemi dlá vítr ve své nepíjemné hudb

pestávky, msíc osvtluje celé okolí a kreslí nejistými tahy obrovské nákresy na

temné zemi.

Práv nyní nastalo takové okamžení. Vílr umlkl, msíc osvtluje housf i pláíí,

a bezživotné ticho opanovalo celou pírodu, která co mrtvola v chladném mlení spoívá.

Však slyš, jaké to neobyejné hlasy zanášejí lehké vlnky vzdušni z onch starých zdí

v tichou noc!

13
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K jakým lo zvukm se podobají?! — Daleký štkot jako slidícícli chrl, úSlpný

smích lidský neb jásání opilc, vzdálenu frkání ko, blízké syení jako škádlené zmije,

ba zase klapání jako hozených hracích kostek. —
Jaký to podivný výjev, co lo za hlasy ? Povstali snad nkdejší obyvatelé tchto

zícenin k veselým kvasm, neb drží snad davy dsných píšer zde svj ples, íi se

tu schází družina povstného divého lovce k hlufnému lovu, anebo jest to vše jen pouhý

klam obraznosti, jenž mámí sluch náš ? —
Ó nikoliv, není to pouhý klam aniž to jsou ony hlasy, jaké si zdšený bdzlivec

pi-edstavuje, nýbrž hlasy výr, kteí si toto osamlé místo za slcdišt své svatební

schzky zvolili.

Obyejný hlas výra bývá toliko temné, prodloužené houkání, k emuž však v as
páení pipojuje zvuky

,
jenžto se k smíchu lidskému a asem i k psímu štkání ná-

padn podobají. Ješto se ptáci tito v jasných nocech jarních u vtším potu sletují,

a z míst osamlých, odkud na lup táhnou, hlas jejich pi noním tichu daleko se roz-

léhá, bývaje astokráte i ozvnou v protjších skaUnách optován, není divu, že výiové

podsili již mnohého noního cestovatele, který hlasy jejich neznal a výjev tento si vy-

svtlili neuml. Pi tom snad uzel strachem sklíený výry v povtí se vznášeti,

vidl je z onch starých, v povrenvch bajkách dávno rozkiených hrad táhnouti,

napnutá obraznost mu je zvtšila a v jiných barvách a podobách pedstavila, báze mu

pi tom našeptávala všecky báchorky, které za svého dtinství slýchával, a tak se

domníval slabý lovk, že skuten celou pekelnou družinu divého lovce na vlastní oi
spatil, a vidl družinu — výr. Takovým spsobem povstaly asi všecky povrené

bajky o divém lovci, o hýkadlech aj. v., které až podnes v nkterých horních krajinách

kolují a které si tamní obyvatel nižádným spsobem vyvrátiti nedá.

Dojemné tyto okolnosti vyznaily výra mezi ostatním ptactvem v lakové míe,

že jest v skutku bUžšího povšimnuti hoden. Kdo ml již jednou píležitost, výra blíže

pozorovati, zajisté na první pohled v nm poznal silného a udvážlivého dravce. Slo-

žité jeho tlo, kostnaté údy, pímé držení, široká prsa, plamenný hled, jakož i silný

zobák a dobe ozbrojené drápy dokazují silu a odvážlivosl. Celé tlo výra piodno

jest mkkým, hustým peím barvy rezovité, ern žíhané, které oa zádech tmavjší jest

než na pedních ástech. Pední strana krku, zvlášt n samce, jest blavá. Pes ocas

a kidla táhnou se tmavé pruhy.

Hlava jeho jest veliká a též husté opeená, a ze zai'osllého oblieje záí veliké,

výrazné oko elektrickým leskem. Nad oima nfijí na spsob dvou ržk pohyblivé

chomáky prodloužených per, astokráte 3 '/., palce dlouhé, které yýr dle své libosti

:

složili a vztýiti mže, což jeho podob voltni nápadnéiK od. jiných pták, se lišící tvá-

nosti dodává. Z kostrbatých vous, které široiiO; se otvírající hubu obstujNijí, vyniká

tmavohndý, siln zahnutý zobák co njaká hrozebná zbra. Veliké ucho výra jest

velmi vkusn utvoeno a zejm svdí, žo pták tento výteným sluchem obdaen býlí

musí. Kidlo, akoliv silné, je mén dokonalé, nežli u nkterých denních dravc ; nemá

ani pružnosti kídla orlího, ani obratnosti kídla sokoliho. Za to však opateno jest tak
,

mkkými brky, že celé tžké tlo výra beze všeho šumotu velmi tiše moem pov-

trným unáší, a mimo to vykázala píroda výru k jeho innosti dobu, v níž lépe tichý

než rychlý let. prospsen bývá. Celé složité tlo výra — jež s ocasem na dva stevíce

mí — spoívá v liché postav vážn a hrdinsky na pimen silných nohách; tytO/
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jsou až na zpodní ást prstu liusló opfeiiy, a prsty samy ozbrojeny ostrými, tmavo-*

liní-dýiiii drápy, jimiž výr svou koiisl uelivacuju, prolýká a usmrcuje.

Jako každý lupi a zákeruik, tak i výr miluje ticiiá, osamSIá místa, a štítí se

svélla denního
;
protož také sídli vzdálen od obydlí lidských, v temných horských le-

sích, v nepi^istupných skalinách, a ncjradji v slarých zpustošilých hradech a zíceni-

nách. Zde trvá skrze celý den; dílem aby si po noním výlelu odpoinul, dílem aby

se ped ostatním ptactvem, spravedlivým hnvem na soptícím a dorážejícím, ukryl.

Úhlavní jeho nepátelé jsou vrány, které jej astokráte i v jeho úkrytu vypátrají a ne-

zbedným svým pokikováním okolojdoucímu myslivci vyzrazují, Nebyl-li však výr ze

svého brlohu vyplašen, potrvá tam od milého rána až do veera.

Když však poslední ervánky na západním nebi zmizely, když první hvzdy na

nebes blankytu tpytiti se poínají, když vše po vkolí jako umrtveno v klidném spánku

spoívá, a toliko liška a jezevec, zstavivše své skrýše, noní své rejdy provozují,

opouští výr polohrbat své stanovišl, protahuje své dlouhým stáním zdevnlé údy,

poopravuje svj zmakaný kožich, a vyskoiv si na zvýšené místo, odkud lze celou

krajinu pehlédnouti, rozhlíží se bystrým zrakem, zdali mu njaké nebezpeenství ne-

hrozí, a když se s celou jistotou o své bezpenosti pesvdí, vztýí své tlo, rozkídlí

své mohutné perut a zdvihá se velmi tiše a zvolna do povtí.

Let svj ídí nejprve k onomu místu svého hájenství, kde se domnívá, že by

nejspíše nco k upokojení svého hladového žaludku ulovil a po celodenním postu

se zotavil.

Tu lapne bzuícího brouka, s nímž se byl náhodou v povtí potkal, aneb pro-

hání v zaroseno tráv dlouhonohé žáby ; v hnízdech veverích drží písnou prohlídku,

anebo pepadá v temném houští ukrytého pvce. Jindy zase zaletá do mýtin a v me-

chovitých moálech pátrá po dlouhozobých slukách.

Vše, cokoliv bystrým zrakem svým vyslídí, také s hrubým násilím pepadá a vra-

žedln usmrcuje. Tetev, letívek, bažant a jeábek bývají nezídka jeho koistí; ba

ani plachý zajíc a mladá srnata nebývají noního asu jista, by na nich tento lupi

silu svých dráp a ostrost zobáku nezkusil. Jestli se mu lesní zvina znechutila, anebo

když valná ást opeených poutník pi nastávajícím podzimku do teplejších krajin od-

táhla a tudy mu les dostatené výživy neb lahdky poskytovali nemže, zalítne do sou-

sedních polí, by i tam svou krvavou vládu zavedl a pokojnou domácnost tamních bez-

branných obyvatel hrubým násilím perušil. Tu spoívá hejno koroptví, bezstarostn

v klidném spánku ponoené : a tsn k zemi pitlaeny a v hroudovité ornici scho-

vány, nejsou pedce dosti ukryty ped bystrým zrakem toho noního dravce, který je

již zoil a nyní v dalekých kruzích obletuje. Již se mezi n uvrhl, díve než se ubo-

žátka ze spaní proberou a na uprchnutí pomysliti mohou, octne se nkterá z nich

v ostrých drápech surového lupie; ostatní teprv úpnlivým kikem a marným tepáním

kidel nešastné soudružky ze spaní vydšeny rozprchnou se v rzném rozplachu na

všechny strany.

Když se byl výr dlouhým peletováním polí unavil, zasedne si také jako kán
na mezník neb nahromadnou krtinu k ekání. Nic zlého netušíc vyskoí si tu hladová

myška zo své podzemní skrýše do pšeniného strništ, a nevšímajíc sob noní obludy,

která na sousedním mezníku íhá a toliko jiskícím se zrakem každé její hnutí pozo-

ruje, hoduje pokojn na pozstalých zrnkách. Nenadále zaslechne lehké zachvni kídel.

13*^
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Celá polekána chce se do svého bezpeiiélio píbytku navrátil ; než však k tomu asu
nabude a z prvního leknutí se zotaví, cítí se již drzou rukou uchvácena, a nedlouho na

to bývá na vždy v nenasytném žaludku pohbena.

Tak provozuje výr všecky spsoby honby, a krvavé jeho hody trvají po celou

noc. Co nevyvede násilím , to podniká lstí. Na svou budoucnost jest též velmi pa-

mtliv; protož také vše, co mu po stole zbývá aneb co více ulovil, než hrdlo jeho rá-

ilo, pelivé uschová a skryje : bud ve svém brlohu nebo na jiném blízkém píhodném

míst, aby píští noci, kdyby nepíznivé povtí nastalo, které by k lovu se nehodilo,

bídu a nedostatek trpti nemusel.

Však noc se schyluje ku konci. Nad temným obzorem vystupuje již skvlá den-

nice, a noní sliny kladou se v oudolí. Veselým jásotem vítá opeený pvec v hušti-

nách nové jitro, a kepe pobíhající koroptve ohlašují svým svolávajícím hlasem blížící

se den. V dob této zanechá výr divokého lovení a ubírá se pímo k svému domovu.

Nejprve zasedne si na ono zvýšené místo, kde jsme jej u veer spatili, a bu prote-

pává své ranní rosou skropené peí, anebo oštipuje své krví zbarvené drápy, jakoby

chtl takto všecky známky svého lupitví ukrýti a všecku vinu se sebe smýti, a teprv

když první poblesk slunení po píkrých elech skal purpurový nádech rozlévá a na

citlivé jeho oko píliš dolírav psobí, zalézá do svého tmavého kouta , kde jej ospalá

dímota na celý den upoutá.

Na vzdor své surovosti a zlopovstnému živobytí jest výr pelivý otec a velmi

slarostliv o svou budoucí rodinu. Již v polovici msíce bezna poíná se svou samicí,

s níž teprv po krátký as pospolit žije, hnízdo stavti, anebo když se loské v do-

brém stavu udrželo, pikroí bez odkladu k jeho oprav. Hnízdo toto bývá ze silných

vtví a suchého chrasti spleteno, uvnit mechem a suchou travou mkce vystláno,

a nachází se jako stanovišt samého ptáka v místech nepístupných : na starých, vyso-

kých zdech, v skalních slujich neb na vysokém bezvrchém kmenu. V novjším ase

pozoroval hrab Wodžický v Bukovin výry hnízdící v rákosí.

Je-li nové hnízdo dostavno aneb staré na dobro opraveno , klade do nho

samice dv neb ti bílá, silnou krablatou skoepinou opatená vejce, které v dvaceti

neb jedenadvaceti dnech vysedí a z nichž se obyejn dva mladí vylíhnou.

Jako všecky mladé sovy, tak i výrové piodni jsou v mladistvém vku teplým

bílým kožichem z mkkého hustého pýí , který je ped dolíravostí sychravých

vtr chrání.

Zrst mladých výr jest ku podivu rychlý a bujný ; však není se emu diviti, neb

staí vynakládají na n všecku péi, a nouze a nedostatku jim zakusiti nedají. Po celé

noci snášejí jim ulovenou koist, a v as poteby i za bílého dne na loupež se odva-

žuji. Zpoátku krmí výr své mlád pouze hmyzem a malými ptáky, které jim na

drobné kousky roztrhá
;
pozdji však pedkládá jim vtši plen celý a pudí je hladem

a píkladem k tomu, aby i oni svých sil k trhání použili.

V ase tomto nepodobá se stanovišt výra ku klidnému obydlí lašfovky nebo ápa,

nýbrž spíše peleší lotrovské. V rzném nepoádku povalují se lebky a kosti mezi cho-

mái srsti a peí za obt padlých zvíat okolo hnízda, a hnízdo samo , zbarvené krví,

vzbuzuje ošklivost.

Jsou-li mladí již tak dalece dorostlí, že svých kídel k lítání použiti mohou, vy-

táhne s nimi výr do sousedních krajin na lup a koist; a když takovéto výlety s nimi
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nkolikrát opakoval a náležit se pesvdil, že se již sami uživiti mohou a tedy cizí

péíe potebí nemají, zanechá je osudu jejich a více se o n nestará.

S láskou otcovskou hyne i láska manželská , tak že posléz ani svou samici na

blízku noirpí a ze svého stanovišt násiln vyobcuje. Pak žije v pustém samotástvi až

do píštího jara.

lovku jest výr znám co škíidce a násilník, a mnozí se diví i štítí píšerné jeho

postavy, proCcž se s ním také píliš vlídn nenakládá. Myslivci vysazena jest na jeho

hlavu jistá cena, protož jej trestá co zloince prachem a olovem, kdekoliv jej ve svém

hájenství napadá, nebo když se mu poštstilo, jej živého do želez neb jiného líidla la-

piti, odsuzuje ho k svému prospchu k doživotnému vzení.

I ptactvo jej nenávidí. Zvlášt dravci a vrány jsou jeho úhlavní nepátelé. Kde-

koliv se za dne objeví, obletují ho zprvu jednotliv a divým pokikem vábí celá hejna

svých soudruh, kteí jej škádlí a všude pronásledují, kamkoliv se vrhne. Jakkoliv je

výr velmi hnvivý, nelze mu v takovémto stavu na potrestání svých pronásledovník

ani pomyslili, nebot ví dobe, že jest píliš nemotorný, by nkterého z nich v letu do-

stihl, a že by se mu po nezdaeném zámru jen všeobecného smíchu dostalo
,

protož

mu nezbývá v denní dob nic jiného, než ukrýti se a pokojn se chovati. Za všecky

tyto mu inné nátisky mstí se výr asu noního, a ješt nebezpenjším stává se

ptactvu v rukou lidských, když jej lovk k honb co lákadla pi výrovn používá. —
S nedostižné výšky uzí v povtí se vznášející jestáb neb sokol u výrovny

pipoutaného výra. Rychlým letem spchá k lomu místu. Poád v nižším a nižším kruhu

jej obletuje, až posléze s pronikavým kikem se na uvrhne. Nábh takový bývá však

marný, neb opatrný výr zná již jeho nepátelské smýšlení a pipraven jest k tuhému

odporu. Ovšem se díve snažil mu ujíti a uprchnutím se zachrániti, když však se pe-
svdí, že jest pipoután a že pevné etízky zlomit se nedají, uvrhne se zády na zem,

a opíraje se o pevnou pdu odráží ostrými drápy a silným zobákem každé násilí. Však

rozsápaný soupe neustává od svého pedsevzetí, akoliv byl první jeho zámr zmaen.

Poznovu zdvihá se do výšky a opakuje ješt nkolikrát útok, však nadarmo ; a teprv

když ouplné pesvdenosli nabyl, že odprci niím uškoditi nemže a že jest tento

mnohem silnjší, zasedne na sousední strom, by se po prudkém letu zotavil a rozpn-
nou svou krev ponkud ochladil.

Nebývá mu však tohoto pohodlí dlouho dopáno, neb v blízké záloze ukrytý

stelec sledoval svým okem každé jeho hnutí a ekal toliko na toto píhodné okamžení.

Pevnou rukou tiskne nyní pušku s napnutým kohoutkem pihotovenou v líc, spustí, rána

zahuí, divoce zachrastí drobné olovo ve vtvích stromových, a uchvácený škdce klesá

s padajícími ratolestmi na zem. Pružné jeho kídlo svírá smrtelná ke, a s odtékající

krvi hasne v nm poslední jiskra života.

Tak se stává i uvznný výr ptactvu nebezpeným, i pouty obtížen pivádí ve

zkázu a záhubu své píbuzné spoluopeence.
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O spsobu uení se pírodním vt>clám bez velikých uených a uebných

prostedku.

Sepsal Dr. Jan Purkyn.

2. O rozdílu mezi pojmdnim sprostým vci ptodnich a umleckých, a mezi

pontím jich vdeckým.

V pedešlém lánku rozbíral jsem pomry lidu obecného ku pírod a jejímu

poznání, poínaje od prvního mladistvého vku v svobodné domácnosti, pokrauje skrze

opalrovnu a školu elementární, až ke vchodu do školy životní, praktické, všelikých e-
mesel a živnosti malých i velkých ; to všechno bez ohledu na postavení tch pomr
a známosti k poznání vdeckému. Zmínil jsem se též, kterak poznáni pírody, potebné

ku provozování emesel a pro spoleenské užití, znaného stupn dosíci mže, a také

v starých i novjších asech pokraováním všeobecné kultury jak u nás v Evrop, tak

též u vzdálených národ asialských dosáhlo, díve než pírodní vdy vbec vyvinutí

nynjšího dostihly. Ano i nyní ve spoust lidu pi-myslného ohromná vtšina v temno-

stech konání pouze praktického, hmatavého zajata jest, an pravá osvta vdecká jen

dosti malý ješt poet výteník pronikla. Tím nápadnji se nám vyskytuje odpor mezi

védou a životem obecným ; tím živji vedou se spory o to, zdali se má dáli pednost

vdám abstraktním anebo konání praktickému, nejvíce jen polovdomému ; tím denn
hlasitjší jest voláni a žádání, aby mužové vdy sestoupili se své výše do života obec-

ného, národního, a uinili vdu i mimo školu jmním povšechným; z toho nová hluná

sláva vzrostla Alexandru Humboldtovi, jenž i v svém vysokém stáí se nezdráhal, státi

se apoštolem vznešené vdy pírodní lidu obecnému.

Pojímání sprosté vcí vnjších jest pouze smyslné, totiž poznáváme jen tolik

o pedmtu, co nám smysly naše, zvlášt zrak, sluch a hmat pinášejí, a z toho sob
pedstavu o vci samé tvoíme. Smysly nám podávají vlastnosti vcí, barvu, hmotnost,

podobu a j., jež prosto na vci samé penášíme, akoliv byly uvnit smyslu pojaty,

i stává se to penášení s takovou nutností, takovou bezvlí, že ani do našeho vdomí

nepichází, ba zdá se, jakoby ty vlastnosti pvodn s pedmty srostlé byly, aniž pak

nazíráním na n jakého odlouení se bylo stalo. Jmenují se tedy takové prvotní smy-

slné pedstavy pedstavy srostité, konkrétní (concrete Vorstellung^en). Pedstavy srostilé

lnou ku pedmtu tak siln , že umu a mysli nejmenší zvle ponecháno není, aby se

nad nimi a okolo nich voln vznášely. Mysl naše se jako v nich ztrácí, v n zcela se

pelvouje, aniž jí tenkrát zstává jaké moci, aby sama k sob pišla, nýbrž pebývá

cele v pedmtech; jest to názor pedmtní od vci samé nerozluitelný. Tento spsob

nazírání jest prvotní, od poátku prvního mládí sleduje nás po všechny asy našeho

živobytí. Jmenují se též pedstavy toho spsobu empirické, zkušebné, proto že všechna

zkušenost, jíž nabýváme poznáním vnjšího svta a pírody, na nich se zakládá.

Abychom aspo jakýmkoliv píkladem slova svá vysvtlili, odebereme se do svého

dtinství, kdežto jsme vlastnosti plamene zkusili. Z poátku plamen jen ze vzdáli se

pedstavuje dítti, a toto oblibuje si jej, diví se mu, zírá snažn do jeho svtla, sáhá

po nm ruikama, nevdouc že vzdálen jest, nedosáhši ho pohání chvu, aby se blí-

žila, v blíži pak dosáhne až k nmu samému, cítí zmáhající se jeho teplo, až i nkdy

se spálí, naež s hrzou odvrátí se od mileného pedmtu, bojí a štítí se ho, a na-

potom jen z podáleí se ješt kochá podíváním na nj. Z toho známé ono písloví

:



199

spálené dít bojí se olin. Zkusilo vlastnosti jeho ze vzdáli i z blízka, ktcréžfo s jeho

bytností neodlun v jednu pedstavu spojuje. Dalším pokraíováním zkušenosti po-

znává zase vci svítící a lesknoucí se, ale nepálící, a naopak pálící vci bez svtla;

lim se stane, že zpozorovavši ve svítící zstane v rozpaku, zdali ji za hmotu palivou

anebo studenou pokládali má. Tím se jako osvobodí, odlrhno od pedmtu pedstava té

vlastnosti, a vznáší se na umu. Jmenujeme ji tenkrát odtaženou nebo abstraktní ped-

stavu, a uchováme ji v pamti k dalším službám, když se jedná o tvoení pojm

a pedstav povšechných, nebo o rozliné nýkony myšleni a rozjímání. Rozbor smy-

slných názor nebo pedstav srosUtých, jenž se z poátku zkušeností vyvinuje, stane

se pozdji inem umlým, samovolným, a jest první krok, jímž se blížíme ku poznání

vdeckému. Ne jakoby tím již vda sama poínala, dalekáf ješt dráha k ní. Celý

ohrom povšechných pojm, abstraktních pedstav tvoí lovk a národ bez pestání

tvoením a petvaováním své mluvy živoucí. Každé jednotlivé slovo jest jako zhmot-

nni a upevnní innosti onoho rozboru. Pedstavy sroslité rozkládají se v pontí

a slova jim odpovídající, a vedon mimo svt pedmtný, v jazyku národním a litera-

tue jako živoslroj samostatný duchovní. Jazyk, mluva pak se stane vlastním nástro-

jem myšlení soukromného, ano i spoleenského myšlení i jednání celých slát a ná-

rod. Jazyky národ, podání dejpravné, obyeje, mravy, písemnictvo, nauky praktické,

emeslnické, umlecké stanou se pak podkladem vyššího vyvinování vdeckého, které,

vycházejíc z oboru smyslného, pozemského, koní v íši duchovní, isté myslové.

Jest to dlouhá dráha a široká, a na ní též leží všechny ncmotory, poblouzení, ped-

sudky a povry ducha lidského , které však nesledují vdy do výšin jejich , zsta-

nouce v nížinách svta smyslného.

Máme tu ledy tré k písnjšímu rozvážení, abychom pochopili promny sprostého

názoru v samé pontí vdecké. Prostedkující ouinnosti jsou tu : zkušenost zevnjší

smyslná, rozbor, píbor a nový sbor pedstav odtažených, což vlastn myšlením jest,

konen pak zbudování a sestrojení pedsledné všech pojm v jednu soustavu myslní,

pravou, pedmtenstvu zevrub odpovídající, kteroužto vdou nazýváme. Každý jakýkoliv

názor a jednotlivé pontí, má-li míti ráz vdecký, jen v jednot s veškerou soustavou

pojímány bute. Co o samot poznáno, jest nevdecky poznáno, mj ono jakoukoliv

cenu praktickou nebo theoretickou. Považujeme pedn v nkolika píkladech sprosté

sroslité pedstavy. Každé dít, každý sproslák ví, co jest sklo, zná jeho przranost,

jeho lesk, líži, tvrdost, lomnost, ano zná mnoho nádob a náadí ze skla robených,

sklenice, láhve, roury, tabule okenní a j. Ony vlastnosti a formy pedstavují se smy-

slm pojednou, i vždy lim samým spsobem, dokud zkušebným pohybem meze prvotního

názoru rozšíiti se nesnažíme. V té obmezenosti se stává, že ptajíce se sprostáka na

vymení, dennici njaké pedstavy nebo vci, dostáváme za odpov, že ku p. sklo

jest sklo, nebo lípa že lípa, kue že kue, samé totožné vty, an pedstava ve svém

pvodním nazývání sama ze sebe nevychází, sama jen sob a vci rovna jest. Jak

mile obmysl okolo pedstavy prvotní se pohybovati poíná, vlastnosti pedmtu se roz-

bírají a s jinými porovnávají, nií anebo promuji, což zkušeností se stává, tu již vy-

meni pedstavy stane se obšírnjším i meze prvotní pesahuje. Tak n. p. o skle

mže se íci, že jest kámen, nebof má mnoho vlastností s kamením spolených. Po-

kroi-li zkušenost ješt dále, a poziiá-li se, že sklo povstává ze spojení kemene co

kyšu, a drasla co žiroviny, luebn smíšených, prostedkem vysokého tepla tekutýcb.
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pak ustydlých, tu již vtším právem na vdeckých luCebních základech se opírajíce,

mžeme nazývati sklo solí; aniž nám odporné zdáti se bude, když poznáme, že sklo

i v stále tekutém spsob býti mže, jako jest n. p. sklenSná voda (Wasserglas).

Pojem skla co soli vede nás pak do oboru chemie, a tam ne jinak než pozná-

ním eelé soustavy chemické pojmouti se dá. Dále nám ukazuje kemen, jedna ze sklá-

dajících ástek skla, do oboru mineralogie, kde rod kemelovitých kamen a hlatí mezi

nejznanjší náleží; z mineralogie pak pecházíme v sledu kremele do geognosie, kdežto

kemelovité skály hlavní ásti prvohor skládají. Rozšííme-li svou zkušenost po oboru

fysickém, poznáme na skle vlastní lámavost svtlových paprsk u rozliných druh skel,

vlastní též rozptýlivost barev, ano i pod jistými výminkami polarisování svtla, vyvádní

a poutání elektiny. Slopujeme-li dále užíváni skel všelijak utvoených v náadí a ná-

dobí pro domácnost, emesla, umní a vdy, vidíme jeho nesmírnou dležitost : tu

nádherné nádoby skvostných komnat a stol, tu svtlovodi a spolu ochrana ped ne-

pohodou, k emuž slouží okna, ohromné sklenníky a sklenné domy; tam zas vtší díl

náadí a nádob chemických, jenž nejlépe przraným, kyzm a žíim vzdorujícím sklem

zastoupen býti mže; optika podstatn na tvoivosti, przranosti, svtlolomnosli skel

založena jest, a ta nám otvírá nebesa i nejvniternjší, nejdrobnjší budovu životvorstva

pozemského. Ano i do životvorstva sáhá hmota kemele, kdežto v rostlinstvu v mnoha

rodech, zvlášt u pesliek a trav, nemalou ást hmoty skládají; zdali živokové málo po-

hybliví s kemelovitými pancíi, ve všech vodách stojatých nalezení jako navicula, gal-

lionella a j. k asám nebo k prvoním živoichm náležejí, ješt písn rozhodnuto

není, ostatn v živoišslvu v perech ptaích nemalá ást kemele mezi luebnými prvky

jest nalezena. Tak jsme na jednom píkladu poznali pohybování svého obmyslu, poína-

jíce od prvotní sprosté pedstavy, rozšiujíce se' v oborech emesel a živností, luby,

fysiky, astronomie, botaniky, zoologie, fysiologie, ímž zmna oné prvotní na vdeckou,

s celkem vdy sluitelnou pedstavou se udala.

Dále sob vyvolíme k podobnému rozjímání pedstavu vody. Jako každá ped-

stava u vyvinování lovka jednotlivce i celého lidského pokolení má svou vlastní hi-

storii v obvodu zkušenosti sprosté, emeslnické, vdecké, tak zvlášt také voda. Dít

nejprvnji seznámí se s vodou v koupeli, pak i pitím; pozdji stane se voda jeho

hrakou s tím milým šplícháním, žblukáním a mácháním v ní, pi emž poznává její

hmatatelné, slyšitelné i viditelné vlastnosti, pak i její pohyblivost a petvoivost. Dále

poznává vodu vaící, v páry pecházející a zase se srážející, ano i zmnu její v led,

a optné toho roztáni a navrácení se na vodu. V kuchyni pozná mladík všelikou po-

tebnost vody k vaení jídel, k istní nádob a ku prádlu. Pak jej vede libopytnost na

dvr k studni, ke korytm, rourám, nebo na venku k potkm, rybníkm, bahnm,

k ece. Nastane-li déšf, poznává nové vody vlastnosti, ano odvádí ji s oblak, kamž

parami že vystoupila, lehce se domýšlí. To vede k pozorování oblak, jejich rzno-

tvárného nahromadní, pohybování, shrnování se na temeništi hor vysokých, stékání

v potocích, sbírání se v ekách, padání velkolepými vodopády. Kde u moe bydleli

dáno, tam se hned voda pozná výjevy velikánskými, nkdy i hroznými. Tu máš hla-

dinu moskou obzor ukonující, tu zas rozliné eení a pelévání se vln malých i vel-

kých, obasný moský pítok a odtok, bouení moe, soli z vody moské vypaováním

nabyté, rostliny a živoichy v nm žijící, moeplavectvo malé i velké. Jiné poznávání

Yod a jejich vlastností nabýváme v soukromném živobytí užíváním všelikých druh kou-
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pelí, plováním pirozeným i umným ve veejných plovárnách; nkdy se pihodí i zaku-

ckali se, anebo až i tonouti, spaiti se vodou velou, a tak i poznati životomorné vla-

stnosti toho živlu. Ješt rozmaniljší píležitost ku poznání vlastností vody podávají

všeliká emesla a živnosti, které potebují vody k vykonávání prací svých. Tu rolník

zorává kosmo strá, aby voda dešfová povoln stékati mohla, po lukách provádí splavy,

aby jimi rozvádl vody z blízkých tní erpané, ostatn ponechává z vtší ástky

ovlažování svých úrod milosti nebes, a i nkdy pravidly prostonárodními o povtrnosli

se spravuje ; zahradník polévá a navlažuje rostliny rozliným spsobem ze všelikých

nádržek vodních konvemi a stíkakami, aniž tuto správu náhod a povtrnosti pone-

chává. Mlyná vodu potebuje k pohánní kol bud shora nebo zdola, užívá stav, hrází

k nabírání jí, k sesilení nebo zmírnní jejího toku. Plavci svují proudm vodním své

vory, luny, lod malé i velké na ekách, jezerech, moích; znajíf veslovati s proudem

i proti proudu, rychleji neb povolnji, jak to poteba žádá, u pevážení árou kosmou

od jednoho behu k druhému ; známy jsou jim mliny, skaliska pod vodou, zvlášt pak

nabývají veliké zkušenosti a zrunosti na nkterých skalnatých pomoích, kde jim pí-

ležitost dána, denn se o život potýkati s boulivým tímto živlem. I rybái na suchu

i na moi uí se poznávati a upotebiti vody v pomru své živnosti rybolovecké. —
Jsout emesla a fabriky, kdežto vody se užívá k moení, istní, bílení píze, všelikých

tkanin, k rozvolnní, nakypení kokon, kozí
,
prut, dev, k rozpouštm', vaení, roz-

vaování solí, barvin, látek rostlinných a zvíecích; tu též slouží páry k dokona-

lému proniknutí vodou vcí kyprých a k ouplnjšímu z nich vytažení sok, solí a barev.

Pozornému oku, a bez ohledu na vdeckost, vždy nové a nové vlastnosti vody pi

takovém s ní nakládání se vyskytují. Spojenými silami snažil se lovk skoumati dále

rozpoložení veškerého vodstva na zemi, rozšíení moí na povrchu jejím, jejich hloubky,

méliny, proudní, množství vody, délky, spády, eišt hlavních veletok, vypaování

vod a sráženi jich deštm s oboru vzdušného podle polohy rozliných kraj, mrznutí

a rozpouštní v zemích obtonových, suchost nebo vlhkost pdy, vtr, teplotu zídel,

studní podle jejich hloubky a j., což vše náleží k pedmtm fysikálního zempisu.

V geologii zastupují ouinky vody, od prvního jejího sražení se na povrchnost

koule zemské, skrze všechny vrstvy hor až k nejnovjším zaplaveninám, nemalou ást

inností, jakými se utvoily a spoádaly zeminy, skály, ostatky živoní rzných vrstev

jejich. Až dotud považovali jsme vlastnosti vody více mén empirickým dovedným

spsobem, dále otvírá se nám obor vd fysicko-raechanických, kdežto voda v rzných

spsobech svého skupenství, zvlášt co kapalná a tkavá tekutina, veledležité úkony

zastává. ,

Protože všude v nejvtším množství se nachází a mírné povaliy jest, aniž tak

žíravá jako jiné tekutiny, ano k mnohonásobným potebám života lidského se hodí:

proto užívání její jest rozliné v záležitostech života domácího, v emeslech a živ-

nostech, nemén také ve zkouškách a užitkách vd fysicko-mechanických. Tak v me-

chanice v užším smyslu k pohánní stroj tlakem i proudem v stavu tekutém i v stavu

par (parolod, parovozy). Hydrostatika pak a hydraulika hlavn od vody svá jména

odvádjí, protože voda hlavn sloužívá k dokazování jejich zákon, jsouc ke zkou-

škám toho druhu nejzdatnjší, akoliv i jiné kapaniny týmž zákonm podízeny

jsou. Považujef se v hydrostatice tlak a rovnováha vody co tekutiny nestlaitelné, an

tkavé tekutiny co stlaitelné, kamž i pára vodní náleží, v arostalice své místo nale-
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zají. Hydí-aulika ili vlastn hydrodynamika (vodoslrojstvi) považuje lekutost vody

v jejím pohybu, svobodném nebo všelikými odpory obmezuném, jehožto upotebení na

stavby vodní, lodslavitelstvo, vodovody, vodotrysky, vodní mlýny a j. ve vd i v mno-
hých odvtvích emesel a živností daleko rozšíeno jest. Kdo tmito vdami proniknut

jest, poznává, že není ani stání ani pohybu ve veškerém vodstvu zem naší, i pi nej-

hroznjším jeho zbouení a zdánlivém zmatku, kde by každá i ta nejmenší ástka své

místo písn mathematickou nutností nezajímala, anebo s touže nutností, silou uritou,

smrem a rychlostí nczmovala, což arci platí i o druhých povšechných živlech a si-

lách všehomíra; z ehož vysvitá, že ila mnoze jen mathemalika k práv vdeckému
poznání vede. Ve fysice zajtuiá voda velmi dležilé místo. Jednou slouží za poátení

midlo tíží potažných všech známých hmotin; pak její chování se k tepln podává pr-

votní míru všech teplomr ; v optice její svtla lámavosti též za hlavni poátek porovnání

užíti se dá; v elektrických výjevech voda též dležitý úkol má.

Stopujme dále vodu do oboru vdy chemické. Tu se nám nejdíve naskyluje

otázka, zdali voda jest živel jednoduchý aneb složený. Za jednoduchou, prvení, byla

voda považována od starých fdosof, ano i od pozdnjších chemikii. Novjší asy teprv

dokázaly její složenost z vodíku a kyslíku, jako vbec tyi živlové starého vku na

došli etnou adu prvotních hmot a sil se rozpadly. Jako bez skla, tak i bez vody

byla by chemie dosavad jen sporé kroky uinila: ono dává formy, tálo látku. Voda

jakožto nejnetenjší (indiffercntní) hmota slouží hlavn k rozední, k rozpuštní, slou-

ení a rozlouení, a po výparu k shlacení nejrozmanitjších látek, z jakých se soli sklá-

dají. Voda pak i sama bývá skládající ástkou rzných slouenin, tu kyzu, lam žíre

místo zastávajíc, onde pak slouží co spojka hlacení. — Obrátíme se ješt k íši životvor,

rostlin i živoich, abychom zbádali, jaké i v jiných hospodástvích voda užitky pináší.

Pedn mžeme smle íci, že každá ástka v pravd organická a živá pevahu vody

v sob drží; docela vysušené tlo zvíecí, n. p. ssaví, zstavuje jen asi pátý díl hmot-

ných ástek po sob, ostatní všechno bylo pouhá voda, která parou uprchlá. ím
dužnjší, ím tekutjší jsou ástky oro^anické, tím vtší množství vody zajímají : krev

lidská má v sob vody asi 79"/, , tak že pevných ástek v stotin nezstává nežli 21

;

maso má jen asi 23 ástek pevných, ostatní všecko jest voda, ano i v kostech pes

147„ vody nalézáme. Ješt vlší pomr vody nachází se ve zvíatech vodních, nkteré,

jako medusy a jiní hvzdjši, na suchu rychle v pouhou tekutinu se rozplývají. Podobn

se rozumí o rostlinných ástkách dužnjších; devo arci podle své tvrdosti nejmén

vody má. Voda v tle živém z rozliných píin potebná jest. Ona propjuje ohebnost

ástem pohyblivým, ona slouží za pevodie ástek vnéjších požívatelných, krmných,

uvnit pak podobn dovoluje pechod z krve ástkám živným ke všem zvláštním, ne-

ustálým odezováním zajatým látkám, ze kterých tlo zvíecí složeno jest. Protož také

dán zvíatm zvláštní pud po vod, ití žizn, aby se vždy dosadila voda životnými

úkony a psobením vnjší atmosfaery stále ucházející. Zvlášt má voda velikou innost

v tle organickém ve všech luebních postupech, i platí zde ješt více nežli v íši ne-

rost: corpora non agunt nisi fluida (jen v stavu tekutém bývají hmoty inné); organi-

cká tla mají ale také svou hydrostatiku a hydrauUku. Tekutiny vnitní podléhají tlaku

oparu vzdušního, anebo též vody, pebývají-li živoichové ve vod. Krev, míza a jiné

tekutiny rourami se pohybují, srdce pak a jiné podobné náiní v tle zvíecím slouží co

erpadlo i stikadlo , aby všudy rozvádlo soky životodárné, což vše písn hydrau-
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lichými zákony se vyvádi. U mnohých tíd vodních zvíat voda i k dýchání slouží,

i jsou k tomu zvláštní ústroje, žábry, cévy a jiné vodu probírající ásti utvoeny. K po-

hybování ve vod jako živlu vnjším dala píroda ploutve, mchýky, stíkadla, brvky

hemživó a jiná náadí.

Dležitost vody v pírodo hmotné došli jest zejmá, sáháf nemén do oboru lid-

ského spoleenského živobytí, do djinstva a hospodáství národ a stát.

Pedn jest voda jedna z hlavních výminek udržení v život ástek našeho tla,

které za základ slouží duševním našim innostem ; voda pak našim spolulvorm, rostli-

nám i živoichm, podobné služby prokazuje, ímž i nám poslouženo, anlo jich všeli-

kterak potebujeme. Podobn v emeslech a živnostech bez vody nic neprospjeme;

voda pak, eky a moe, slouží za hlavní prosledišt všeho obchodu , a tím i vyvino-

vání vší vyšší kultury lidského pokolení. Zde by bylo také místo, promluviti o mytholo-

gickém pojímání vcí pírodních, které pedcházelo vdecké za as pravkých, ba i nyní

u mnohých národ v kultue opozdilých panuje. Jako vbec všechny velikolepé vý-

jevy pírody, na fantasii lidu siln dorážející, tak též vodstvo, moe, eky, jezera zajaly

mysl lidskou svou velikostí, silou, neodolatelnosli, i hledáno vyšších osobností za jejich

úkazy, a vytvoena božiska osudem lidským vládnoucí. Tak bh Okeanos objímal svýtni

proudy celé pozemstvo, Neptun panoval v Stedomoí, celá tn moská byla oživena

etným národem boh a bohy vodních, znanjší eky, Nil, Tiberis, Ind a Ganga byly

bohové. Nymfy a Vily ovládaly každé eišt; voda pak sama, co živel nejistší, po-

svátnou mocí svou smývala híchy duše lidské. Tak se míhala tkanina fantasie ped

umem lidským, aniž pipouštla poznání vcí pravého, vdeckého.

Zpomínám tu tenái zase na to , co jsem nahoe pravil, že každá pedstava

má svj vlastní djepis, i dost zejm jsem to o vod vyvádl. Mohla by k podobnému

ouelu každá kolivk pedstava posloužiti, i našlo by se u mnohých, že nkdy dobrého

nkdy' i zlého osudu okoušely, arci že z vlší ástky ne sebou , nýbrž nemotorností

a pevráceností mysli lidské, která svj jed vylévá, své mrákoty rozšiuje i na nevinné

vci pírodní.

K dokázaní toho sloužiž nám za píklad zlato, tento kov blahorodý; slouživ na

poálku co okrasa tla lidského, co ozdoba jeho komnat, tvoivá látka jeho nádobí,

stal se asem penízem, smnkou všeobchodni, nástrojem bohatstvL a pepychu, lákadlem

lakomství, lichváství, loupežnictví a jiných vášní, které jsou zkázou lidského pokolení.

Ano i ve vdy samé vplížila se tato nešvára a uila blouzniti o luebném zmnní
sprostých kov na zlato ryzí. Ješt jinou cestou, ne touto dosavadní, vnjší, objektivní,

nýbrž vnitní, ousobnou, v duši naší mžeme sledovati psobení a pomry jednotlivých

pedstav v ohledu na ostatní naše duševní sily a vlohy, i rozvine se ped naším zrakem

také tu veliká rozmanitost ouink každé pedstavy podle rodu svého. Nkteré z nich

zstávají vždycky pouze na venku, i ty myšlénky o nich zdají se chovati stále ráz pred-

métnosti. Sem náležejí všechna pontí pírodnická mimoživotni. Jiné sáhají stejn do

pedmétenstva i do vnitností duše lidské ; sem bych pokládal pontí fysiologická. Jsouf

konen pedstavy, které výhradn v duchu svj pvod mají, a i z nho do ped-
mtenstva vycházejí a tam se ztlesují ; sem poítám idey spoleenské, umlecké, v-
decké, náboženské. Jedna pak vdoucnost sáhá do všech tchto obor, spojujíc je je-

dinou soustavou myšlének, již vlastn vdou v nejrozsáhlejším smyslu nazýváme.

Chceme-li rozbírati podané sob pedstavy, a sledovati je od stavu sprostého
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prostonárodního názoru až do jejich sídla vdeckého : povede nás se všech stran cesta

do tchto íší oustední vdoucnosti , kdež se všechny v jeden celek stýkají, nabý-

vajíce teprv tím povahy práv vdecké. Takové pak poínání si íiovéka myslivého,

není pouhou hrakou chvil prázdných, nýbrž budiž povinností po celý život každého,

kdo rozumem od Boha nadán rozumným jeho tvorem býti, obrazem rozumu svrcho-

vaného slouti žádá.

Kopytnatí ssavci.

Sepsal Emanuel Purkyn.

(Dokonení.)

PH chytání slon ješt jiné zajímavé strany toho zvíete se jeví. Divocí slonové

dávají se ukrotiti jen od sloníi již krotkých, zvlášt od samic, pi tom zuiv poade

okolo sebe máchají chobotem a zuby hrozí. Uteklí slonové, kteí podruhé se stádem,

ku kterému se pidružili, byli chyceni, hned když do ohrady je vezenou, od ostatních

se odluují a tiše se chovají, jakoby se za své divoké spoludruhy ped lovkem
stydli, a teba jen známým lidem dopouštli se pibližovati, ostatní chobotem odstrašu-

jíce, dje se toto vždy pedce mírnjším spsobem. ím se slon ku koni podobá, to

jest jeho udatnost, která u obou zvíat zvláštního uznání zasluhuje, proto že od pírody

jsou velmi lekavá, nemajíce surové odvahy šelem. Slon jest udatným jen v služb lo-

vka. V lese bojí se tygra, i hned uliká, slyší-li ho zdaleka váti. Pi honb na

tygry používá svého velmi dobrého ichu k vyhledání onch šelem i hbit je pronásle-

duje, ano i díve než myslivci na n stíleti mohou, chobotem je uchvacuje. Vit on

dobe, že kdyby tygr na vyskoil, lidé na jeho zádech sedící ranami by ho pivítali.

Také ve válce ho Indové potebují, a jakkoliv jinde ho každý šumot plaší, nestraší ho

v bitv hmot dl. Po bitv si nechá koule vytáhnouti, rány zavázali a vypáliti, aniž

ho potebí k tomu konci pipoutati nebo držeti jako lidské pacienty ; víf on dobe, že

lovk mu zbytených bolestí nedlá, a jen tiše stená. Co pede vším o jeho vyšším

duchu svdí, jest, že slon celé pírody si všímá více nežli které koliv jiné zvíe,

a k svému prospchu jí používá. Slon trhá si kvílí u cesty a voní k nmu. Sedí-li

na nm hejno much, tedy utrhne sob dlouhý rákos, kterým je odhání. Více nežli

ostatní zvíata zná on posuzovali možné ouinky tebas nejmenších vcí. Proto n. p.

bojí se myší neb jiných zvíat více nežli tygr, nebot obává se, aby mu do chobotu

nevlezla, kde by se jich uchrániti nemohl. Proto též pi spaní chobot nohou stlauje.

Radji peplovává eky, než aby na most vstoupil, proto že dobe znaje tíži svého tla

obává se, aby prkna neprošlápnul. Akoliv mnohé z píklad, které se o rozumnosti

slona vypravují, k divm se podobají, pedce rovnž opatrn se musí zacházeti pi za-

vrhování jako pi pijímáni onch povídek. Kdo jen v menažerii slona vidl a pozo-

roval citlivost jeho smysl, jak ustavin chobotem vítr bere, jak pozorn uši na vše

strany pohybuje, jak krotce k vdci se má, kterého by jedním machem rozdrtiti mohl,

a zvlášt jak rozumným, pozorným pohledem vše obzírá, ten jist ješt i podivnjším

kouskm vili bude. Všecky kunšty slona : odkorkování lahvic, pijímání potravy,

i když tiše stojí, nesou na sob ráz docela nepodobný k chování se jiných zvíat. Všude

jest vidti, že slon pemýšlí, a že vci, kterým se jiná zvíata dressurou nauí, z do-

brého pojímání ouelu rád a bez obtíže koná. — Ze všeho toho, jakož i z toho, že
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divocí slonové vo spolcínosli žijí, Izcj soudili, žo vymelí slonové v našich zemicli, ku

klerým led pikroíme, docela jiný život vedli, nežli zbytkové toho rodu v Indii,

kteí z vtšího dílu upadli v služebnost lovku. Oni tenkráte byli jediná zvíata, která

mezi sebou ped šelmami se chráníce v neporušeném pokoji v lesích žili, i v podobné

míe jako te lovk iní, podle víile své jinou zv zahnali a krajiny, které jim po-

travu poskytovali, opanovati mohli. Nejbližší k indickému slonu z onch vymelých

rod jest pravký slon (Elephas primigenius), u Rus mamut nazvaný. Jeho postava

liší se od indického hlavn tlustšími kostmi pi stejné velikosti, pi tom byla hlava pomrn
menší. Hustá srsf, na hbet v hustou hívu prodloužená, pokrývala celé tlo, záležejíc

v chlupech asi deset palc dlouhých a k žíním podobných. Pod ní byla hustá vlna

hndé barvy jako chlupy. Lebka se pozná hned z ješt vtší výšky i z délky raezie-

listní kosti, která e tvrtý díl pevyšuje tuto kost u indického slona, z ehož vysvitá,

že ješt silnjší chobot nosil. Stoliky skládají se zdvojnásob' tak velikého potu pí-
ních stužek (u vyrostlého 28, viz obr. 2.). Tesáky vykopávané bývají delší nežli u živých

slon, ze kterých zase afrikánský má vtší nežli indický. Tesáky mamuta neb prav-

kého slona nacházejí se u velikém množství a velmi dobe zachovalé v Sibii, kde zvlášt

díve pod jménem rybích kostí pedmtem obchodu byli. V oné zmrzlé pd sibiské

také se našla celá zvíata toho vymelého rodu, a podle nich se ví, jakou podobu

a jakou barvu i srst oni slonové mli. V teplejších zemích, jako u nás, kde též zhusta

lilo slonové žili, jen kosti se nacházejí, které jako i zuby nkdy velmi zvtralé bý-

vají, tak že se rozpadávají, a( nieho nedim o lom, že nikdy ani nejmenšího kusu kže
neb masa na nich se nezachovalo.

Zbývá nám ješt bhžší zprávu podali o nalezení celých mamutíi. Zvíata ta byla

v celé jižní a severní Sibii, taktéž v Mongolsku a severní in velmi obecná, a kosti

jejich tak asto se nacházejí, že nejenom všem obyvatelm jsou dobe známy, nýbrž

i povést mezi tmito koluje, že pocházejí od zvíete, které posud ješt žije, V ínských

pírodopisech se zvíe ono uvádí pod jménem Fiu-šu. Jest prý zvýší velikého býka

a jako krtek pod zemí žije ; ostatn má prý myší podobu. Jak mile uvidí svtlo, musí

umíti. Snadno poznati, že hájka ta povstala z té okolnosti, že mamutí kosti pod

zemí se nacházejí. V nejsevernjších ástech Sibie ale i nad zemí v led zmrzlých

ek ona zvíata se nalézají, což zavdalo píinu k mnohým domnnkám. Nkteí pra-

vili, že slonové v onch krajinách žíti nemohli, a že pívalem vod mrtvoly jejich z jižních

krajin na sever se dostaly. Jiní myslili, že v onch krajinách žili a proto i hustší srst

mli nežli slonové jižních krajin, že ale pevrácením osy zemské teprva v onch kra-

jinách krutá zima nastala a slony usmrtila, kteí hned na to zmrzli, nebof kdyby hned

po smrti nebyli zmrzli, byli by museli shníti. Možná, že v obojím mínní nco pravdy

jest. Že slonové v severních krajinách žili, dokázalo se mimo srst i tím, že v stolikách

jejich semena sosen a borovic se našla, strom to jen v chladnjších krajinách rostou-

cích. Na samém severu Sibie ale, kde se ješt mamutové našli, již rostlin není, ani

snad nebylo, proež se zdá, že potopou slonové asi z prostední Sibie (nikoliv ale

z Indie, ped kterou vysoké hory leží) do severní Sibie byli zaneseni. Roku 1799

pozoroval jeden rybá tungusský v Ledovém moi blíž oustí Leny velikou neforemnou

tmavou spoustu ledem potáhnutou, kterou nelze bylo poznati. Rok nato, když zase

ono místo navštívil, již tolik ledu od oné spousty bylo roztaveno, že v ní poznati mohl

zvíe ohromné. Tetí léto již strml z Jedné strany onoho balvanu veliký tesák.
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Na lo leprv roku 1804 zase rybá na lo místo pišel, i nasel zvíe ledu sprostné na

písku ležící. Tungus mu vylámal tesáky a prodal je do Jakulska za padesát rubl.

Rušlí lovci vyhotovili obraz obrovské mrtvoly, kterou roku 1806 cestující Adams,

professor Moskevský, a brabé Gofovkin, vyslanec ruský v ín, vidli. Zvíe bylo ve-

lice poroucháno, pvolo že Jakulové z okolí svoje psy jeho masem bylí krmili. I bílí

medvdové a lišky mnoho byli seíralí. Predce ješt byla kostra celá až na jednu zadní

nobu, bylaf i kopyta ješl na nohou, též bylo vidti veliké šlachy od hlavy k trnm

zadních obratl se pnoucí, a všude roztroušeny byly chlupy, kusy kže a vlna. Též

jedno ucho bylo ješl zachováno. Mlo podobu slonového ucha, jen že bylo pokryto

dlouhými žínmi, íímž se podobalo k uším ps kepeláv. Adams všecko sebral, i tesáky

ješt v Jakulsku koupil, což všecko do Petrohradu poslal. Cár poslal Adamsovi 8000

rubl, i dal kosliu mamutí v akademii Petrohradské postavili. Tilesius doslal 1805 od

njakého Patapova žín mamutové, jež tento byl vyrval z trupu nalezeného u behu

Ledového moe. Také roku 1835 se našlo v Sibii celé zvíe, o nmž však bližší

zprávy nemám. Ostatn se nacházejí kosti mamutí v celé Evrop, v severní Americe,

v Brasilii, v Africe, ba i v Novém Hollandu. V eském Museu lze vidti zpodní elisf,

stehenní kost a lesák, v echách u Prahy nalezené. V Indii nachází se mnoho rozdílných

rod vymelých slon, kteí ale k nynjším ponkud jsou podobni. Stoliky jejich mají

vesms tu samu skladbu jako u indického, jen podoba lebky bývá velmi rozdílná

u jednotlivých druh, tak že i choboty velmi rozliné délky a tloušfky býti musely.

Pikroíme nyní k mastodontm, chobotovitým lo mnohokopytiiíkm, kteí již

živých soukmenovc na zemi nemají. Hlavn se liší od slon stolikami svými (obr. 3.),

které nahoe nejsou sloueny kostnou látkou, a tedy jen emailem pokryté vyvýšenosti,

k bradavicím podobné, mimo to i v menším potu ukazují. Tesáky mli v hoejší

i v zpodní elisti. Kosti u mastodont jsou vbec mnohem hrubší než u slon, hlava

nižší, proež snad slabší a kratší chobot mli. Nejznámjší z onch zvíat jest Ma-

stodon giganleum, obrovský mastodon (Ohio-Thier). Zvíe to obývalo v moálovitých

rovinách a na behách jezer v severní Americe za as pedpotopních, a Casio i je-

dnotlivé kosii i celé kostry na rozliných místech onch zemí se našly. Vyrostlý ma-

stodon musel podle kostry dosahovati velikosti indického slona, jen že oudy jeho byly

tlustší a silnjší. I o tchto zvíatech koluje povst mezi Indiány severní Ameriky,

že až posud žijí, ale bezpochyby jen podle nalezených kostí postavu zvíete si ped-

stavili a vymyslili si bajku, že za dávných as tyto obrovské svin, jak se nazývají,

všude se nacházely a lidi hubily, až je veliký duch zniil, by lovenstvo se zmáhati

mohlo. Také z novjších as máme zprávy o Indiánech, kteí prý mastodon živý v je-

dnom ze severních jezer vidli i též prý po nm stíleli, le bez ouinku. Jiný Indián

vidl lakové ohromné zvíe na honb a padl do mdlob, tak že nemohl zprávu dáti, kam

se podlo. Popsání, jakáž Indiánové o tchto zvíatech dávají, jsou tak neurCitá a poe-

tická Onluvíf jen o hmícím hlasu, o zraku jako blesk, o tle jako ohromná skála), že

se ani íci nemže, je-li ono veliké zvíe v severních jezerech mastodon ili nic, ne-

jsou-li i tyto povsti pouhé bajky. V eském Museu jsou sádrové odlitky mastodon-

tových zub. Sloliky (viz obr. 3.) mastodont také tím se liší od slonových, že vždy

souasn ti neb pt v elisti stojí, kdežto slon má jenom jednu, vždy se obnovující.

Mladý mastodon má ti mléní stoliky v každé elisti s temi, pti a sedmi brada-

vicemi. Starý má lyry neb pt stoliek s pti, sedmi, devíti, až i jedenácti brada-
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viceini. V nejvyšším stái ztratili zase stoliky až na nejvtší zadní. Mastodon evropský

tl\Iastodon anguslideus, ouzkozubý) neml ani vyrostlý více než ti stoliky najednou

(ne tak široké jak u amerického), a tyto jen se tymi, u nejslaršich s pti brada-

vikami; tesáky ml v obou elistech jako americký. Ostatní kosti neliší se hrub od

kostí amerického mastodonta, a též tu samu velikost mají. Nacházejí se v Anglicku,

ve Francouzích, Spanlích, Vlaších a v Švýcarsku, V Cechách až posud nebyly žádné

nalezeny, a v celém Rakouském mocnáství jen v Chorvatsku. Podobni druhové se

nacliázejí v jižní Americe a v Asii; také v Novém HoUandsku se jednollivé kosti našly.

Ukoním popsání chobolovitých mnohokopytník s rodem Dinotherium, který,

pokud jen lebka byla známa, k velrybám se poítal, podle koslí ale, které se v Abts-

dorfu na moravských hranicích našly, k sloníjm náleží. Stoliky ponkud se blíží k zu-

bm mastodonta, jen že hned z poátku v pi^íní ostré kraje jsou rozdleny, což u ma-

stodonta jen tenkráte se stává, když bradaviky se otrou. V hoejší elisti neml te-

sákil, jen v dolejší, dol ohnuté. U Abtsdorfu nalezené kosti chovají se v eském Mu-

seu. Zvlášt zachovalé jsou mezioní kosti. Podle onch zbytk hodlá p. professor Reuss

vydati popsání dinotheria.

O peslicích, micovkách a plavuních.

Od Julia S ax a.

Pojednavším v pedešlých rozpravách o houbách, rasách, lišejnících, meších a ka-

pradí, zbylo nám jenom ješt vyložiti tri nejvyšší ády výtrusných rostlin, totiž, pe-
slice, miovky a plavun, abychojn obraz celého nižšího rostlinstva doplnili.

Akoliv ády tylo takovou rozmanitostí tvar a lak velikým potem rod a druh se

nevyznamenávají, jako pedešlé, jsou pedce pomry jejich ústrojnosti velii)í zajímavé.

Peshce zná skoro každý z vlastního názoru ; rostou v hojnosti na písitých polích, pi

moálech a na vlhkých lukách; plavun se již více ukrývají do houští severnjších les

nebo na vyšší hory, a jenom nkteré z nich, které z teplejších krajin pocházejí
,
p-

stují se také jakožto ozdobné rostliny v zaliivárnách a sklenících ; miovky konen
obsahuji samé vzácné roslhny, kleré porznu na zemi roztroušeny jsou.

Bylo již díve podotknuto, žo se celé rostlinstvo rozvrhuje v jednotlivá skupení,

z nichž každé dle zvláštního vzoru jest zízono, tak že každá rostlina jednoho skupení

na sob nose znak tohoto vzoru. Když jsme pak pojednávali o jaterných meších, uká-

zali jsme, kterak jisté eledi nepestávají na jednom vzoru, nýbrž zárove podle

dvou vzor se ídí, ili jiuak eeno, že tvoi pechod od jednoho vzoru ke druhému.

Takovéto pechody jsou pro rosllinopisce nanejvýše zajímavé, ponvadž v nich zákony

ústrojnosti nkteré zvláštnosti ukazují, jimiž pozorovatel své zkušenosti prospšn dopl-

iluje a nestálost rostlinného tvaru po?nává.

V lom ohledu jsou peslice, miovky a plavun pro porovnávajícího rosllinopisce

práv nanejvýše zajímavé; náležejí sice k rostlinám výtrusným, ale mají již lakové

zvláštnosti, že se také ku kvetoucím a scmenným rostlinám pibližují. U jaterných me-

ch a kapradí dovršuje se výraz výtrusné rostliny nejdokonaleji; u tchto ale ztrácí se

výraz tento již zponenáhla, a za to objevují se jiné znaky, které ovšem teprva u kve-

toucích rostlin svého úplného vyvinutí dosahují. Však nejenom co do tvaru, nýbrž i co

do doby tvoí podotknuté ti poslední ády výtrusných rostlin pechod z vku minulého
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do vku nynjšílio. V dob rostlinstva kamenného uhlí pevládaly ohromné plavun

a peslinaté stromy, tvoíce houštiny rychle hynoucí a se obnovující. Tehdejší povaha

oboru vzdušného byla taková , že místo nynjších nízkých a tenkých stebélek peslicko-

vých, mislo plazících se vtviek plavuních vyrostly ohromné lánkovité kmeny Ka-

lamitu a šupinaté sloupy Lepidodendr. Ovšem chybly skoro zúplna naše sosnovité

a listnaté stromy, které teprva pozdji pevládati poaly, a to v té míre, v jaké se

vzduch k nynjší své povaze blížil. Nynjší peslice a plavun zbyly takka jenom ja-

kožto pozstatky dávno minulé doby a jakožto svdkové zákonu , dle nhož nejenom

rostlinstvo, nýbrž všechno ústrojenstvo, ba i lidstvo, vždy jenom pod jistými fysikal-

ními výminkami svého nejvyššího stupn dosahuje.

Peslice (Eq uiselaceae).

fiád peslic, akoliv nyní jenom málo druh obsahuje, iní se mezi jiným rost-

linstvem pedce hojností jednotník dobe znatným. V nesíslném množství nalézáme
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peslice polní na písitých a vlhkých roh'ch, peslice bahcnnf a moálni na mokrých

lukách, peslice lesní v lesích atd. Všechny tyto druhy, upomínajíce svým zrstem ná-

padn na sosnovité stromy, rozeznávají se od sebe skoro jenom rozvtvením, a jsou

k sob vzájemné tak podobny, že do jediného rodu Equisetum se smstnati mohly.

U nejjednodušších druh tvoí lodyha jednoduchý kolínkovitý sloupec, který na

každe'm kolínku zoubkovitou pochvou obejmul jest, již dle zrstu a ostatních vlastností

za soujeni srostlých list považovati mžeme. Tatéž budova opakuje se u všech druh,

u nichžlo všech tedy hlavní ada lánk hlavní osu co podstatu celé rostliny tvoí.

Z kolínek vyrážejí ale u rozliných druh pupeny, z nichž se opt dle tohotéž zákonu

lánkovité vtve, jakožto poboní osy vyvinují, což se ješt na tetím a tvrtém stupni

opakovati mže. Tak povstane na jedné rostlin celá soustava osní, jejížto rozdíly

práv k rozeznání jednotlivých druh slouží.

Vyvinutí peslic jest následující.

Výtrusy, z nichž se celá rostlina vyvinuje, tvoí se v malých zelených mšcích,

které po šesti pod stopkatým štítkem sedí; množství takových štítk objímá konec po-

sledního lánku v podob šišky, která ponkud na šišky sosen upomíná (5.). Z poátku

ztsna srostlé, rozstupují se štítky zponenáhla pi uzrání, a sice dolejší nejdíve; pak se

rozpuknou mšce a vypustí semenní buky ili výtrusy (I.), jakožto žlutý prášek. Klí-

Cení, jež Bischoif, Milde a Hoffmeister se zvláštní pozorností skoumali, jest v celku

totéž, jako u kapradí. Zevnitní blánka výtrusu nabobtí ve vlhké zemi a pukne; vnitní

vlastn živá blánka vystoupí se svým zeleným obsahem ven a rozmnoží se optovaným

dlením bunk. Klíek tak povstalý vyhání koenní vlákna a rozvine se v nepravideln

rozvtvené bunné tleso (II. A. B.), kteréž se nazývá prvním klíkem, ponvadž se

z nho bezprostedn peslice nevyvine. První klíek tento jest tak malý, že teprva od

novjších rostlinopisc pozorován byl ; hlavní pak úkol jeho záleží ve vyvinutí plodních

ústroj, nikoliv ale osní soustavy. Co do úkolu rovná se tedy tento první klíek zúplna

srdité pohlavní rostlin kapradí, pi emž ale jest ten rozdíl, že u kapradí samí a sa-

micí ústroje na jednom jednotníku se objevují, u peslic ale na dvou. Dle HoITmeistrova

pozorování mají prý zevnitní okolnosti vliv na toto vyvinutí, anyt na suchých místech

samí, na vlhkých samici ústroje se vytvoí. Samí ústroje (Antheridia, II. B. a.) sedí

na konci vtviek klíku a skládají se z okrouhlého bunného tlesa, v jehož vnitku

asi 150 malých bunk obsaženo jest, v nichž každé semenní vlákno vzí. Pi uzrání

pukají antheridie a vypouštjí semenní vlákna (1.) do kotoue svinutá a brvami opa-

tiená. Ponvadž peslice vbec na vlhkých místech rostou, najdou tato vlákna snadno

kapku vody, v niž se hadovit kroutí, až bud zahynou, bud samiího ústroje dostihnou,

do nhož vnikše pvod nové peslici dají.

Samicí rostlina (II. A.) jest mnohem vtší nežli samí ;
plodní ústroje (II. A. a.)

její nestojí jako u tchto na konci vtviek , nýbrž na dn mezi vtvemi. Ve svém

ústrojí mají velikou podobnost k obdobným ástem kapradím; obsahujíf totiž prchod ze

tvernásobné ady bunk složený (2.) a dole v dutinu rozšíený, v níž leží buka, je-

jímž vyvinutím klíek budoucí peslice se vytvoiti má. Druhý tento klíek jest z po-

átku kulaté bunní tleso, vzící v bunném tkanivu samicí rostliny, pozdji se

ivlší a roztrhne ji docela, naež i prchodní trubka zvadne. Klíek brzo pijímá uri-

tou podobu, na niž se již ráz budoucí peslice poznává. Obdrží totiž podobu kužele,

jehož temeno bunným krajem obstoupeno jest (lil A, B.) ; kužel tento jest prvním lán-

ŽivatSSi. ii



Hem pesUce, 9 hoejší kraj první, ješt nevyyijiutou listovou pochvou. Semeno kužele,

bod zrstu, prodlužuje se neustále a vytvoí druhý lánek, taktéž druhou pochvou ovn-

ený. Pod první pochvou vyroste pak první pohoní koen (III. C.), prorazí bunné tkanivo

prvního klíku a vnikne do zem ; mladá lodyha ale vypne se vzhru. První klíek, ja-

kožto již nepotebný, zahyne, a peslice živí se led svým vlastním ústrojím. Druhý

klíek oisahuje nyní osu dvojílánkovou, nkolika cévními svazky prostouplou, které i do

poboních koen vnikají. První tato osa pestane brzo rsti, ale pod první pochvou

její povstane ze vnitní buky tkaniva pupen, špiatý to kužel bunný, lverochlopenní

pochvou obejmutý. Tento pupen jest poátek druhé osy, která se pod zemí novými

lánky prodlužuje; cévní svazky táhnou se z první osy do ní. Druhá osa vyhání od

pochev koínky do zem , a brzo jest mnohem silnjší nežli první, z nižto povstala.

Však ani tato osa nevyzdvihne se ješt na zem, nýbrž vyhání, jako první, poboní tetí

osu, opt silnjší, a ta tímtéž spsobem tvrtou atd., až teprva z poslední osy lodyhy

povstanou, které se nad zem vyzdvihnouti a výtrusy vytvoovati mají (4.). Poet tchto po-

boních, lak nazvaných sesilujících os jest rozliný. Pod každou pophvou, kde se nflvá

poboní osa vyhání, povstane vnec koínk. Cejá TQsilina precjstavuje nyní soustavu

osní, pod zemí rozvtvenou. Poslední a nejsilnjší osa vytvouje dvoje pupeny, z je-

dnch vyvinou se vtve pod z,en)í se plazící, z tlruhých ale lodyhy vzhru se pnoucí,

ouinkem svtla zelenou korou a zejenývii pochvami opatené a na posledním lái^ku

plodonosné ústroje vyvinující. Tylo lodyhy jsou ale opt dvojího spsobu ;
jedny z-

stanou jednoduché, dužnaté, bledší, a nesou plodní šj^ku, drulié, jsouce tužší a zele-

njší, vyhánjí u pochev vetenjlé kolínkovité vtve a zstávají jalové. Zvlášt u les-

ního druhu peslice, která nkdy nkolik stevíc výšky dosahuje , vidti jest kr^isn

vytvoených takových veten.

Lodyhy nadzemní trvají ale jenom od jara až do zimy, ijaež odpuarpíi. Však již

z jara vyvine se dole u lodyhy pupen, kttrý sice dále neroste a takka spícím pupe-

nem zstává ; ale po vyhynuli nadzemní lodyhy, nkdy také až po zim, zane tento

podzemní výsielek rsti a plazí se pod zemí dále, nabývaje zponenáhlým pochodem

nkdy délky 20 slevíc a tlouštky '/^ palce. Tylo podzemj^í výbžky jsou pro roz-

množení preslic skoro dležitjší nežli výlrusy ; jimi rozšiuje se jediná peslice asto

po rozsáhlých prostorách, an každý podzemní výbžek v píštím rpce jistý ppet i)fi4-

zemních lodyh vyhání. Nezídka mohou se podzemní osy peslice, u behu vody sto-

jící, pronásledovali daleka až na odlehlé pole. Z toho vysvitá, jak se nesnadno pe-

slice, v polích rozbujnlá, vypleraeniti dá. Vytrhaní jednotlivých nadzemních prut

mnoho nepomže, a vyplemenní výbžk podzemních jest též nesnadné, ponvadž píliš

hluboko leží. Také promnám pdy vzdorují peslice siln, a asto spatují se na

polích druhy, které jinak jenom v moálech rostou; pítomnost jejich poukazuje tedy

ita bývalý stav tch míst, kde nyní pole peslicí zarostlá jsou.

Jak již podotknulo bylo, vytvouji nkteré nadzemní lodyhy též plody. Když

lodyha totiž jisté délky dosáhne, vytvoí se poslední lánek v homolovilou ást, na

níž blízko za sebou bunné vnce se objeví (3.), jakožto poátky nových pochev.

Místo listových pochev vyvinou se ale na tchto vncích plody (5.). Z každého vnce

vystoupí totiž rada kulatých pahek, dole nejdíve, nahoe pozdji. Paliky tyto rostou

a jsou konen úzce vedle sebe slésnány, lak že špiatý, hndý kužel vytvoují. Na

zevnitku jsou tyto paliky ploské, dole bUž slopky obdrží ale brzo 5—6 bradaviek
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(6. a.), z nichžfo se každá v plod promní, který ve svém stedu matem' buky vý-

trusu tvoí. Každá maleni buka rozdfli se konen ješt ve tyry , tak nazvané

zvláštní matení buky, z nichž každá jeden výtrus vyvine. Matení buka opatí se

mezi tím, co výtrus se tvoí, uvnit spirálním sesilujícím svazem (7.), který pi

zrání navlhnuv plodní mšce (Sporangia) roztrhuje, aby výtrusy vypadnouti mohly.

Dle vnitního ústrojí pibližují se peslice již nápadn k semenním rostlinám.

Na píném prezu lodyhy pozoruje se pravidelný kruh direk (cev). Mladá peslice

jest prostoupena kruhem cévních svazk, které obsahují tekované cévy, ehož

u ostatních tajnosnubc není. Tím kruhem rozdluje se celá lodyha na de a kru;

prostedoí svazek deni odloupne se pi dalším zrstu lánk, a tak povstává stední

dutina , která od kolínka ke kolínku se táhne , u kolínek ale píní stnou pepažena

jest. V každém cévním svazku povstane podobná stední dutina. Svazky cévní sklá-

dají se totiž ze svazku bunk blních (Cambiumzellen) , v jejichž ose první svazky

se tvoí; když se pak na povrchu svazku nové cévy tvoí, vyhynou stední docela.

Povrch lodyhy ukazuje u všech druh, a také u zkamenlých kalamitu pravidelné rý-

hování, jako na korinthských sloupech; tam kde jest na povrchu rýha, nalézá se

uvnit cévní svazek, kde jest na povrchu mezi dvma rýhami hrana, nalézá se uvnit

svazek lýích bunk (Bastzellen), které se zde ponejprve objevují. Mimo to táhnou

se bezbarevným tkanivem lodyhy též bunné svazky se zeleným barvivem. Na po-

vrchu jest lodyha pokryta pokožkou velmi vyvinutou. Pokožka obsahuje velmi etné

pravideln rozestavené otvory dýchací, a jest zvlášt tím zajímavá, že zevnitní stny

bunk istý kemen obsahují, a sice v takovém množství, že se lodyh pesliích

k drhnutí nádob kovových a leštní rohu a díví používá. Vypálí-li se kousek peslice

na platinovém plechu, zstane kemen v podob bunk nepromnný, a jenom ústrojné

tkanivo se spálí. Od tkaniva lodyhy táhnou se do listových pochev též svazky cev,

a sice do každého cípu jeden svazek cévní a jeden svazek bunk lýích, mezi nimiž,

trubice vzdušní bží.

Míoky (Rhizo carpeae).

Jií u peslic obmezili jsme se na vytknutí pouze nejhlavnjších stránek vde-

ckého jejich popisu; tím více musíme se obmeziti u ádu raiovek, jehož druhy

vzácné a málo známé a jejichž ústrojí tak ukryté jest, že požaduje vycvienjší obraz-

nosti pro tvarní názory, která se zde pro obmezenost dostatenými prostedky podporo-

vati nedá. Mimo to jsou druhy tohoto ádu ve tyry rody rozdleny ,
jejichž podoba

od sebe tak se liší, že by vlastn každý rod pro sebe popis požadoval. My se zde

obmezíme pouze na pgd^ttaé ^naky, které vš^m rod&m $polen^ jsou, a pro ktfitéi

miovky co zvláštní «d metl t«jno$iH]d)nýHii rostlinami vyjstaveny jsou.

V našich krajinách íiaslupují ti rody tenlo ád, jsou ale vAhec vzácné; lwlý

rod náleží jižní polokouli. g<)d nepnkalek (Salvini?) obsahuje druhy na v^d plo-

Toucí, rod miovek (PjJularia) a rkzBOsemen.ek (Marsilea) obsahuje druhy

v bahnech rogtoycí. Všechny rody nvají to spolené, že nevyvinují pravých list, nýbrž

jenom vjíe, z jal^di. jaífo U kapra4i zatoiené. Rozieu^vaji se od kapradí ale již svým

jednoduchým ústrojím. Malá, vodorovn razšítíná soustava osní nese množství vjí,

které u miovek co jednoduché vláknilé vtve se vyzdvihují (IIL bj, u rznosemenek

pak podobu tverolístku je|eljho nápodobují, u nepukalek ale vejitou podobu mají.

Pp každé osy táhne se jaliný cévní svazek, který se ve vjíi rozvtvuje. Svazek

14*
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tento skládá se ze spirálních cev, obstoupených pochvou blních bunk (Cambiumzellen).

Jednotlivé vtve osní soustavy nesou plody. Ponvadž tyto poslední nad zem se ne-

vyzdvihují, nýbrž pod vodou nebo v bahn ukryty zstávají, myslilo se díve, že jsou

u koenu upevnny. Podle toho obdržel celý ád jméno rostlin koenoplodých
(Rhizocarpeae). Co se ale zde plodem nazývá, jest vlastn soujem více plod, blízko

vedle sebe stojících a spoleným obalem spojených. U nepukalek povstává tento plod

takto. Na tupém konci mladé vtve (4. a) povstane zhusta vedle sebe množství

paliek, z nichžto každá v plod se vyvine (6. 7.); pod tímto soujcmem plod vyzdvi-

huje se kroužkový kraj, který se rychle ve zvonek rozšíí (4. 6^; na oteveném konci

zužuje se zvonek zase, tak že se celek podobá plodu s kulatým obalem.

U miovek jest vyvinutí výtrusu jiné. Konec mladého výbžku se sesílí a v dutou

hlaviku promní (3.), kteráž podélnými stnami na tyry pouzdra rozdlena jest.

V každém pouzde bží zdola nahoru vyvýšená hrana, na níž plody zhusta vedle sebe

Stojí (5.). Podobné, ale mnohem složenjší jest ústrojí rodu rznosemenek. Plo sára
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jest jak u jednch lak u druhých tentýž. Hlaviky vyvinou se uvnit v obalu ve vej-

ité lillé vaky, v nicliž se výtrusy tvoí.

S ohledem na výtrusy pozoruje se ale u tchto koenoplodých rostlin pamti-

hodný úkaz, jakého jsme u tajnosnubc dosaváde pojednaných nepoznali. Vyskytují se

totiž dvoje výtrusy, veliké a malé (I. A. I. B). U niiovek nalézají se jak velké tak

i malé, akoli v rozliných mšcích, pedce vždy v témž nahromadní plod ; u nepu-

kalek jsou ale spsoby výtrusu každé ve zvláštním skupení plodním nahromadny. Ma-

lých výtrus jest v jednom vaku vždy více obsaženo, velkých ale jenom po jednom.

Jal(0 jsme u peslic vidli , že plodní ústroje jsou na dvou jednotnících rozd-

leny, lak jest i zde, ale rozdlení pohlaví jde ješt o krok dále, nebot již výtrusy jsou

dle pohlaví rozdílné, nebot z velikých povstávají samicí rostliny (II.), z malých ale

bez vyvinuti prvního klíku hned malé bufiky (1.) se tvoí, v nichž semenní vlákna

obsažena jsou.

Podotkli jsme již pi kapradí, že u vyvinutí tajnosnubc dv doby se rozeznali

dají, doba pohlavní rostliny a doba plodní rostliny
;

poznali jsme tamtéž, že pi výstupu

tajnosnubc k dokonalejším tvarm, pohlavní rostlina stává se vždy nepatrnjší, plodní

rostlina ale vždy vyvinutjší. U koenoplodých tajnosnubc pistupuje k tomu ješt

zvláštní pokrok, anof pohlavní rozdlení do plodní rostliny zasahuje.

S touto okolností souvisí ješt nepatrnjší vyvinutí pohlavní rostliny. Ukázali jsme,

že místo samí rostliny (prvního samího klíku) z malých výtrus hned buky se se-

mennimi vlákny povstávají ; samicí rostlina vytvouje sice také první klíek, ten se

skládá ale jenom z nkolika bunk, které na konci útlého výtrusu, tam kde jest tlustou

rosolovitou vrstvou potažen, malý zelený pahrbek (I. A. II.) tvoí, na nmž pak samicí

ústroje povstávají. Tyto ústroje zachovají v celku tvar samicích ústroj již popsaných,

a zúroduji se semenními vlákny malých výtrus , naež v nich zárodek nové plodní

rostliny povstane (III. a).

Doufám, že tento krátký výklad podstatných ástí postaí, aby se umístní koe-

noplodých tajnosnubc v ad ostatních ustanovilo.

Piavn (Ly copodiaceae).

P 1 a v u n jsou nejdokonalejší mezi výtrusními rostlinami. O zvláštnostech jejich

mžeme se velmi snadno pesvditi na rodu Selaginella, který se nyní ve všech

sklenníkách hojné pstuje. Jiný rod obsahuje u nás rozšíené plavun (Lycopodium),

z nichž zvlášt vidlaka (L. clavatum) známé semeno mechové (semen Lycopodii),

k strojeným ohm, fysikáliiím zkouškám, k zasýpání zpružených míst na tle sloužící)

poskytuje a druhdy u obecného lidu co arodjná rostlina se považovala. Sem náleží

také rod zkamenlých, vidlinat rozvtvených Lepidodendr, jejichž zbytky v ka-

menouhelném útvaru, zvlášt okolo Radnic, pehojn se zachovaly. Od tchto stromo-

vitých pravkých plavuní až k útlým Selaginellám vyznamenávají se všechny druhy

spoleným jedním znakem, totiž pravým vidlinatým rozdlením lodyhy, což u žádných

jiných rostlin se nepozoruje. Máme sice více rostlin s vidlinatýrai lodyhami, ale u tch

povstává loto rozdlení tím, že v koutech proti sob stojících list vtve se tvoi a stední

výbžek rsli pestane, jak se n. p. u mejlí (Viscum) pozoruje. U plavuní rozdluje se

ale po jistých pestávkách konec lodyhy ve dva body zrstu, z nichžto se každý

v listnatou vtev prodlužuje. U plavuní nynjších jest vždy jedna vtev silnjší nežli

druhá, lak že jedna vtev jako hlavní lodyha vypadá, U pravkých plavuní (Lepí-
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dodendron) zstaly ob vtve stejn silné, což dávalo celému stromu pohled písn

pravidelný. Jest pamtihodné, že také na koenech tchto rostlin totéž dvojité roze-

kláni se pozoraje, ale u žádnýc h jiných rostlin. Mimo tento spolený znak jeví rody

tohoto ráda dosti veliké rozdílnosti. Za nejmén dokonalé zástupce toho rádu mohou

se považovati ší dlátky (Isotes), jejichž lodyha nikdy se nerozvtvuje ; lánky osy

rostou jenom do šíky, nikoliv do délky; dvojklanost objevuje se ale predce aspo na

poboních koenech. Htíznatá lodyha nenese pravých list, nýbrž vjíe jako miovky,

a plody sedí dole na nich, povstávajíce v mezibunní látce vjíe. Všechny ostatní

rody mají dokonalou osní soustavu.

Jako se rod Selaginella a zkamenlá Lepidodendra pravidelnou dvojklaností vy-

znamenávají, jsou i listy jejich nemén pamtihodn uspoádány. U všech druh stojí

tofiž v pravidelných adách, které ve spirálech kolem lodyh a kmen se toí, což se

Écjtiápadnji u Lepidodehdr pozoruje. Listy tchto plavuních strom sedly na vyvýše-

ných polštáích, které po odpadnuli list pravideln rozestavené jizvy pedstavují a kme-

nm Ozdobný povrch dávají (Viz: Živa. 1853 sir. 153.).

U rodu SelagineHa stojí listy v podobných pravidelných adách, ale bez polštá

;

za to objevují jinou zvláštnost. Lodyha totiž není oblá, nýbrž ploská; listy na širší

-stran jsou krátké a k lodyze pitlaené, na ostré hran jsou vtší a odstávají ; taktéž
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vlve loslou jenom na oslré liran, a celá rostlina vypadá, jakoby byla mezi dvma

plochami stlaena. Domácí u nás plavun (Lycopodium) nemají tchto zvláštností.

Také vnitrní budova lodyhy jest u rozliných rod& rozlióná. Hlíznatý kmen šíd-

latky jest sti^edním cévním svazkem prostoupen, ten pak pochvou búlní (Cambiumring)

obejmnt, jíž se od kry délí. Kra zdcvnatí a odlupuje se. Lodyha plavuní obsahuje

též, sli-ední cévní svazek, ze spirálních a schodnatých cev složený a blní pochvou

obejmutý, kteráž brzo zdevnatí. Lodyha plavuní nesesiluje se tedy jako u šdlatek.

U všech lodyh jest ale stední svazek vzdušní prostorou obstoupen, a upevfínje je je-

nom porznými bukami, které ješt z blní pochvy pocházejí. Vnitní ústrojí zkame-

nlých plavuní (Lepidodendron, Lomatophloyos) skoumal Corda v Praze, a pokud se

z jeho velmi zevrubných drobnohledných obraz souditi mže, mly tyto stromy pravý

sesilující kruh jako naše sosny, jinak by se také jejich znamenitá tlouštka vysvtliti

nedala. Tof jest opt znak, jímž se plavnn k semenmm rostlinám pibližují; nebol

n nkterých tajnosnubo objevuje se sice stopa sesHnjícího kruhu, len se ale ne-

promní nikdy v devní vrstvu.

Vyvinutí plodu plavuního pozorovalo se dosaváde zevrubn jenom na šídlatkách

(Isoetes) a rodu Selaginella, a sice od HolTmeislra. Vyvinutí plodu u pravých plavuní

(Lycopodium) jest dosaváde neodkryto, a u zkamenlých nemže se, jak se samo sebou

rozumí, skoumali.

Rod Selaginella mžeme jakožto vzor celého ádu považovati, proež se obrá-

tíme také k vyvinutí jeho plodu.

U všech druh tohoto rodu povstává plod jenom na uritých vtvích (3.)) kteréž

se nkdy zvláštními listy vyznamenávají. Na koncích tchto vtví tvoí plody klas, který

se co obdoba nahromadniny plod se spoleným obalem u miovek považovati mže.

Klas povstává tím, že se na konci vlve malé listy nahromaJují, v jejichžto koutkách

bunné hlaviky (3 a) se vytvoují. Nejvnitrnjší buky tchto hlaviek promní se

v matení buky výtrusu. Až potud jest vyvinutí všech plod totéž, v dalším vyvinutí

objevují se ale rozdíly. V jistém potu vyvinou se totiž všechny matení buky ve

výtrusy, tak že kulatý plod jimi docela jest naplnn (4). Pi jiných (5.) se jich vyvine

zpoátku sice také mnoho, ale jenom tyry uzrají. Tyto tyry rostou rychle a stanou

se pomrn velmi veliké, tak že samy celý plod vyplují a ostatní nevyvinuté zadusí.

Máme tedy u rodu Selaginella opt dvojí plody jako u miovek, jedny s etným malým

výtrusem, druhé se tymi velikými výtrusy. Jako u miovek tvoí se také zde

v malých výtrusech (L B) semenní vlákna beze všeho klíeni, kdežto veliké výtrusy

ješt v plodu samém uzavené zeleným tkanivcm se naplují (IL). Toto tkanivo jest

první klíek (pohlavní rostlina) Selaginelly , kterýž zde tak málo vyvinut jest, jako

u miovek, s tím však rozdílem, že u tchto teprva po vypadnutí se klíí, u SelagineH

ale již v plodní rostlin. Ostatn vypadnou výtrusy (L A.) brzo po zniknulí prvního klika

z plodu a zárove s nimi také samí výtrusy, v nichž se semenní vlákna (1.) vytvoila.

První kliek u vnit velikých výtrus roztrhne obal výtrusní, a tam, kde vyrazí, povsta-

nou samicí ústroje (2), složené jako n ostatních lajnosnubc z trubice, na jejímž dn
klíní buka leží. Ted puknou malé výtrusy také a vypustí svá semenní vlákna (1.),

jimiž se samicí ústroje zúrodní. Klíní baka vyvine se pak dlením bimk v druhý

klíek (IIL), který z poátku co kulaté tleso v pohlavní rostlin (v prvním klíku),

ješt výtrusním obalem obejmulé, vzí. Brzo vyhání první lodyhu, která jako a nejdo-
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konalcjších rostlin dvCma vslídními lisly se ukonCuje, Pak se rozpolí konec lodyhy

ve (Iv vClve (III. a), a dolejší iisl kliku vyžene první poboní koínek. Kusllinka

má nyní již všechny znaky Srlaífinelly , další životní innost záleží v optování toho

samého pochodu, až konen I k vytvoení plodu dospju (III. b).

Šídlalky odchylují se od SelaKinell u vytvoování plod jenom tím, že jo cho-

vají ve véjíHch. U plavuní (Lycopodium) pozorovaly se dosavá<le v klasech jenom

mali5 výtrusy, proež se klíeni jejich skoumali nemohlo.

Porovnáme-li vývin plavuníeh rostlin s pedešlými ády, vyplyne samo sebou, že

zdo k zákonité ad postupu ješt jeden lánek pistoupil. Vytvoení pohlavní rostliny

jest zde, jako u niiovek, pouze samicím výtrusm ponecháno, ale vykonává se již na

plodní rostlin. Pedstavíme-li si, žo veliký samicí. výtrus po vyklíení z plodu nevy-

padne, obdržíme rostlinu semenní. Pak jest veliký výtrus obdobou klíního vaku se-

mcnní rostliny, výlrusní plod sám ale jcsl obdobou semcnního klíku (vajíka). Uká-

žeme pozdji pi výkladu o sosnách, jak vyvinování semen sosnových strom tomiilo

zdání vstíc pichází.

Pehled rýcmu lajnotnnbmjch rostlin.

Dokonili jsme nyní v adfi svých rosllinopisných rozprav úvahy o lajnosnubcích.

Akoli hlavní ohled vždy na to obrácen byl, aby so souvislost pojednaných tíd co nej-

jasnji objevila, a aby so ukázalo, jak oko vdccky zostené z pestré smsi, již píroda

padává, ád a zákon poznati mže, sestavujíc podobné a odluujíc podstatné od nepod-

statného a promnlivého, oddlujíc z množství rozliných údaj všeobecné od zvláštního,

až konen dospje k tomu náhledu, kdežto se úsirojný život jakožto zvláštní pípad

všeobecného pírodního života, v souinu fysikálních zákon obsaženého, objevuje:

pedce jsme byli' v tchto úvahách píliš vytrhováni mezerou msíc, v nichž naše roz-

pravy uveejnny byly, jakož i tím, že se musil tená teprva s pedmty seznamovati,

jejichž v.iieobocné uvážení naší úlohou bylu. Pi popisu podrobností mohla se tedy dosti

asto jak nit tohoto labyrintu, tak i trplivosti petrhnouti. Nebude tedy mnohému,

kterého tato ve zajltiiá, nepíjemné, sejmu-li ješt jednou v krátkém pehledu nejdle-

žitjší výsledky v jeden celek, pi emž se ovšem na to spoléhati musím, že obsah

pi-edešlých rozprav tenái ješt docela z pamti nevypadl.

Poali jsme pojednání svá s nejjednoduššími tvary rostlinné íše, a postupo-

vali jsme od nich až k tm tvarm, které se bezprostedn k semenním rostlinám pi-

bližuji. Postup tento dá se ponkud k djepisu stavitelství porovnati. Jako se v tomto

pozoruje, že jistý sloh po celá století s rozlinými promnami jakožto všeobecný výraz

umlecké obraznosti panuje, až konené jinému ustoupí, s nímž ovšem ješt mnoho

spoleného má: tak se objevují i v rostlinstvu jednotlivé skupcniny dle rozliného vzoru

zízené, kterýž všelijak vyvedený u jednch rodíi v ryzé istot so jeví, u jiných ale

smíšen s jiným vzorem se pozoruje. S ohledem na zkamenlé rostlinstvo objevuje se

zajímavý výsledek, žo nejjednodušší tvary také nejdíve byly vytvoeny a že s pibý-

vajícím stáím zem také tvary ro.sliin se znásobily, podobn jako život lovenstva

v každém vku nové a rozmanitjší pomry vyvozuje. Mžeme se také právem domý-

šleli, že rostlinstvo každé doby, jakož i lidstvo, bylo výsledkem panujících pomil

(pdy, vzduchu, tepla ald.), tak že si radu rostlinných tvar jakožto postupný vývin

nkolika pravzor, v rozliných okolnostech vyvinutých, pedstaviti mžeme.
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Tak nám podaly rasy, houby a li sej nic i pnldad této závislosti ústrojného

tvaru od okolí. V celku jsou podstatnii ásti tchto rostlin tytéž, totiž buky bud po-

rzné, nebo ve vlákna spojené, nebo v uritý celek nahromadné, ft a s a ve vodé ži-

jící vyvinuje skoro jenom stejnorodé ásti ; rozdíl kmenu a koenu jest jenom v nej-

dokonalejších naznaen ; každá ást, pHjijnajíc z vody samostatné potravu, žije pro sebe

samostatné, ba na nejnižším stupni Ivol-Í každá bunka pro sebo zvládni jednotník. Spo-

'enon matení bukou v celek spojeny, pedstavují jiné druhy jenom rodiny bunék a bu-

nných vláken, a teprva moské asy vyzdvihují se k podobé pravých rostlin. U žádné

tídy není závislost tvaru od vnjších priCiii putrnjší, jako u této nízké vodní tídy.

Houba, akoliv taktéž jednoduchá, ba v jednotlivých svých bukách ješt je-

dnodušší nežli asa, jest pedce v celku již souvislejší a v tvarech rozmanitéjší. Houba

roste na pevné podložce a vyzdvihuje svá bunná vlákna nebo vláknité svazky nad

zem ;
proež závisí již jedna ást od druhé, jedna pijímá potravu ze zem, druhá ze

vzduchu; nad zemí vyvinuje se široký klobouk, který má jinou podobu nežli hloubek

v zemi. U hub podzemních objevuji so již rozdíly v soustedním vyvinuti vrstev, na

povrchu jsou rozliné blánité vrstvy, uvnit ale plody. Podzemní houby jsou pravá

protiva as ; tyto, žijíce v rozpouštjící látce, nemohou se v žádný celek smstnati ; ony

pak, uzaveny a stsnány zemí, tvoí kulaté, na povrchu dobe uzavené hlízy. U as

leží všechna rozmanitost tvaru v buce, u hub ale ve spojení vláknitých bunék.

Mezi obma tmito vzory objevuje se tetí jakožto pechod. L i š e j n í c i,

povstávajíce ze zelených, k asám podobných zrnek, dokavad jarní dešt nebo vlhký

podzim tyto vodomilné ásti podporuje, pijímají v následujících sušších poasích do

sebe složivo houby, totiž bezbarvý bunný vak, tak že potom nejvtšímu vlhku i suchu

stejn vzdorovati mohou. Lišejníci vyznamenávají se též rozmanitostí tvar, u jednoho

jednotníka mají zvláštní plodní vaky, a jakkoliv kmen a list nevyvinují, upomíná pedce

podoba jejích nezídka na listnaté rostliny.

Tyto ti skupeníny rostlin obsahují nejnižší rostlinný život, a pi stejném složivu

vyvinují se jenom proto rozlin, že každá v jiném živlu roste, asy ve vod,
houby v zemi, lišejníci v povtí. Naproti tmto tem ádm stojí jiné sku-

pení nízkých rostlin, totiž mech, kapradí, miovek a plavuni, u nhož

se ponejprve pohlavní ústroje objevují. S tmito ústroji souvisí již také zvláštní tvar

celé rostliny, jímž se nápadn od onch tí nižších ád rozeznávají; objevujcf se totiž

u nich ponejprve rozdíl mezi lodyhou a listem. ásli rostlin neskládají se také již ze

samých stejných bunk, nýbrž každý ústroj má svj zvláštní bunný tvar ; každý díl

jii závisí od druhého, lodyha od koenu, list od lodyhy atd. U nejnižších pohlavních

tajnosnubc jest tato vzájemnost ovšem ješt velmi nezetelná. U mech, zvláštn u ja-

temých mech, zachovávají aspo ješt nkteré ásti jistou samostatnost, ba nkteré

buky odlouí se nkdy jakožto zárodky nových jednotník. U kapradí a ostatních taj-

nosnubc neobjevuje se to více. Se složenjším ústrojím souvisí také vtší vyvinutí

hmoty. Ve zdevnlém tkanivu starého kmenu zachovají se jednotlivé bunní svazky,

v nichž se nové buky tvoí a jimiž se potrava pivádí ; tím se život rostliny znan
prodlužuje, zdevnatlými ástmi chrání se útlé, a ze starších vynikají vždy novjší.

Zajímavé jsou znaky, jimiž jednotlivé ády tchto pohlavních tajnosnubc se ro-

zeznávají-

Všechny povstávají z výtrusu (sporm), ímž se práv od semennicb rostlin



rozeznávají. Semeno jest velmi složený útvar a obsahuje v sobe již celou budoucí

rostlinu v zárodku ; výlrus ale jest jednoduchá bufika, z níž se klíek dlením jejím vy-

vinuje. Dále shledáme, že z výtrusu bezprostedn rostlina povstává, která není to-

tožná s tou, na níž se výtrus vytvoil. Tuto z výtrusu povstávající ást jmenují rostli-

nopisci u kapradí, peslic, miovek a plavuní první klíek (Prothallium). U jater-

ných a pravých mech povstává listnatá lodyha bezprostedn z výtrusu, a má tedy

tentýž význam co první klíek, a nese jako tento pohlavní ústroje.

Rostlina bezprostedné z výtrusu se vyvinující nazývá se ledy u víech pti ád
pohlavní rostlinou. V této pohlavní rostlin teprva povstane nová samostatná

rostlina, v níž se konen výtrusy vytvoí. U mech jest tato rostlina pouze co stopka

a plodonosná tobolka vyvinuta, u kapradí ale tvoi již mohutný vjí, ba i kmen dlou-

holetý. Tato druhá rostlina nazývá se u všech pti ád plodní rostlina. M-
žeme dle toho u každé pohlavní tajnosnubné rostliny ti doby rozeznati: 1. dobu vy-

tru sní, 2. dobu pohlavní, .3. dobu plodní.

Co se výtrusu týká, neobjevuje se u patero tchto tíd žádných podstat-

ných rozdíl.

Pohlavní rostlina jest nejvyvinutjší u jaterných a pravých mech, u nichž

zase plodní rostlina jest nepatrná. U kapradí a peslic jest ale mnohem menší nežli

plodní rosthna, a má krátký život ; u miovek a plavuní jest nejmenší, u onch vypl-

uje výtrusní blánu, u tchto pedstavuje jenom zelené tkanivo na výtrusu. Co se týká

tvaru, jest u nižších jaterných mech pechodem lodyhy a listu (vjíem), u vyšších

jaternatok a u pravých mech má složitou soustavu osní a pravé listy; u vyšších ád
jest zase jednodušší ; u kapradí v podob ledvinité plochy, u peslic co rozvtvená

bnkovina, u miovek a plavuní co skupeni bunk beze všeho zvláštního ústrojí,

U mech jest pohlavní rostlina obyejn dle pohlaví obojetná, taktéž u kapradí, u pe-

slic jest pohlaví porzné ; u miovek a plavuní pouze samicí, ponvadž se ze samích

výtrus žádná pohlavní rostlina nevyvinuje.

Plodní rostlina jest zase u mech malá, jenom ze stopky a tobolky slo-^

žena; u kapradí mohutná, v kmen, vjíe a šupinaté listy vyvinuta; u peslic má osní

soustavu s listovými pochvami, u miovek osu s vjíi, u plavuní s pravými listy.

U mech, kapradin a peslic vyvinuje plodní rostlina jenom jeden spsob výtrusu, u mi-

ovek a plavuní ale dvojí spsob, samí a samicí. Plodní rostlina stává se postupem

ádu vždy dokonalejší a pohlavní rostlina vždy podízenjší, až se tato konené jenom

co ást plodní rostliny objeví. Tím spsobem dalo by se ješt mnoho porovnáni vy-

vésti, dostaí ale uvedené.

Ukoníme pojednání loto souslavnýni rozvrhem všech lajnosnubných rostlin, ja-

kožto výsledkem pedešlých rozprav.

'

Sjímáme všechny podotknuté ády pod spoleným jménem výtrusní ch rost-

lin. Tyto rozvrhují se na dvoje skupeití: I. bezpohlavní, fl. pohlavní.

1. Bezpohlavni výtrasni rostliny.

A) Ze stejných bunk složené. i

1. Houby, složené z bunných vláken bez zeleného barviva
|

2. ftasy, složené z bunných vláken nebo bunk se zeleným barvivem. I
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B) Z d v o j í ch bunk složené.

3. Lišejníci, složené z kulatých bunk se zeleným barvivem a bezbarevnýcb

bunných vláken.

II. Pohlavní výtrusni rostliny.

A) Pohlavní rostlina pevládá.

4. M e ch y. Plodní rostlina v podob stopky a tobolky.

rt) Jaterné me chy. Tobolka obsahuje mimo výtrusy též pružné buky

(mimo rod Riccia).

/3) Pravé mechy. Tobolka obsahuje pouze výtrusy.

6) Plodní rostlina pevládá.

a) S výtrusy jednoho spsobu.

5. Kapra dí. Plodní rostlina obsahuje osu s vjíi a šupinatými listy. Výtrusy

povstávají na vjíích.

6. Peslicei Plodní rostlina obsahuje osu S listovými pochvami. Výtrusni

plody tvoí klas na posledním lánku osy.

b) S výtrusy dvojího spsobu.

7. Miovky. Plodní rostlina obsahuje osu a vjíe. Plody mají spolený obal

(rcceptaculum).

8. Plavu n. Plodní rostlina obsahuje dvojklanou osu a dvojklané koeny.

a) Sídla I ky, s vjíi plodonosnými.

^) Selaginelly, s listy. Výtrusni plody sedí v koutech list.

Drobnosti.

Chlomek, ediotý vrch tt Mlníka.

Z vinohrad Mlnických, které vesms na vrstvách opuky a pískovce (kídového útvaru)

(toji, vfpiná se na seTerovýchodui stran neveliký kužel edie, nesoucí hily, z daleka vidný ko-

stelík sv. Jana.

Kužel tento jeit jeden z jlžnjšich ediových vrch, které jako pedvoj Litomického Mezi-

hoi daleka do stedních Cech sáhají.

Zvlášt památná Jest na Chlomktt bezprostedné dotýkáni edie a opuky. edi prorazil zde

opuku na dvou místech ; tam kde nyní kostel stojí, a severovýchodué v lesíku asi dv st krok

dále. Zrovna pod kostelem vidti jest baivanitý šedý edi sonstedoího slohu a mohutný kus celist-

vého erného edie. S obon stran jest tento edi provázen slepeným ksmenim, z edie, ze speené

opaky a rjelljak promnných hornin záležejícím. Nkteré balvany edie obsahuji v sob veliké

ostrohrané kusy opuky, patrný to dkaz bývalého tekutého stavu edie. Lomem, v nmž se z této

skály štrk silniní dobýval, odkryly se nkteré velmi zajlmtvé prezy, na nichž tyto a podobné

pomry jasn se spatuji.

V jiném lomn, o nco dále v lesíku ležícím, jest pomr edie k opuce jeit Aápadnéjsl-

edi se Již zde na povrchu nejenom všechen Vylámal, nýbrž jest již až do hloubky šesti sáh vy-

brán. Netvoit zde ale podélný conk jako jinde, nýbrž kolmo jdoucí, asi pl sáb& V prfiiiírU maJIcl,

flocéla (ilroMlý SMen, jehož koeny do tíeznámé hlonbliy lna zemského táhají. J jlrosted tohoto

ediového ftitieue jest katnéní temndšdé, s malýihi hlatikami angitu « vápence, na okraji podle

opuky Jest vyvinut slepenec ediový z okrouhlých kus šedého edie, promnné opuky a jílu sIo*-
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ienf. Vrstvy opnky »amy jsou jenom v bezprostedním okolí cedlg zdviženy, a již ve vzdálenosti

nkolika sáli leží docela vodorovné, jako všude jinde.

Jest to podivniiodDý úkaz, že práv na blízku ediových lior, jejichž pvod si jinak my-
sliti nemžeme , nežli že co polotekatá, k láv podobná látka ze zem vyrazily, sloh kídového

útvara tak málu promn ntrpuje. Bezpochyby byl náraz prudký a krátký. —
Rozkošná výhlídka na Mlnické okolí upoutá mimo to každého, kdo tento zemznalecky za-

jímavý vrlek navitivi. Jan Kreji.

Kauuk a guíta percha.

Jest to zvláštní výjev v íši rostlinné, že se z mnohých rostlin pi nejmenším dotknuti prýšti

ifáva k mléku podobná, ostrá, leptavá, ono I jedovatá. Tak lze vidti tuto mlénou štávu u salátu

vybhlého, u vlaštoviníku, u pryšce a j. V krajinách našich se ovšem jen málo takových rostlin

nachází, ale ím dále ku krajinám rovníkovým postupujeme, tím více <e množí poet jejich. Jsou

zvlášt ti eledi, v kterých se množství takové štávy nachází, a sice ele pryšcovitých (Enphor-

Waceáe), tojeifovitých (Apocyueae) a kopivovitých (Urticeae) ; šfáva mléná tchto eledí jest zídka

neškodná, ano nkdy i k nejprudším jedm náleží, tak že divokové v ni své šípy námáeji, jichžto

nejlehí poranní rychlou a jistou smrt pináší.

Barva š(áv tchto jest obyejn bílá, nkdy žlutá a ervená, zídka modrá ; nacházíme však

i šfávy bezbarvé. Co do obsahu jsou ve stavách tchto látky velmi rozmanité, ale ve všech jest více

mén kauuku pozorovati, jenž se v podob malých kuliek ve šfáv vznáší. Kuliky tyto by

slinuly, kdyby jim v tom jakási bílkovina nepekážela, práv jako kuliky máseiné pi raiéku zví-

ecím. Stojí-Ii však štáva tato po delší as pokojn, vystoupí z ni kuliky kauukové na povrch,

•linou a tvoi škraloup, práv jako se to stává u obyejného mléka. Ve šíáv rostlin pryšcovitých

nachází se nejvíce kanuku, a teplo tropické se zdá býti pi povstání léto látky nevyhnuteln po-

tebné ; nebot znamenalo se, že rostliny, které pod rovníkem mnoho kauuku chovají, do krajin na-

šich peneseny jen látku k ptaímu lepu podobnou poskytují. Již roku 1736 upozornil francouzský

Denec La Condamine na to, jak by se dalo kauuku ve mnohých pípadnostech použiti, a vyložil

zevrubn dobývání jeho. Lze( pak kanuku dobyti ze štávy sumeníku pružného (Urceoia elastica),

svíceníku štítnatého (Ceropegia peitata), chlebovníkn celolistého (Artocarpus integrifolia) a smokvon

nábožného a indického (Ficus religiosa et indica) ; nejvíce se ho však dobývá z kahuchu pružného

(Siphonia elastica). Tento krásný, až 60' vysoký strom roste v jižní Americe, má hladkou, šedo-

hndou kuru, kterou Indiáni až ke devu naezují, aby se bílá štáva hojn prýštila. Štáva tato pi-

náší se nkdy v nádobách uzavených co tekutina škraioupová do Europy, a chová dle Faradaye

31,7% istého kauuku. Kauuk istý jest za erstva bílý. pak svtle žlutý a prosvltavý. Obyejn

se však stává, že Indiáni, nachytavše štávy této do nádob svých, ji pak (díve než pischne) prstem

na hlinné kadluby devným držadlem opatené natírají a v hustém koui otáejí; když první

vrstva zežloutne a nelípne, nate se drnhá a t. d. Potom všecko se usuší ua ohni, kadlub hlinný se

rozdrobí a ven vytese. Tak povstávají láhve a jiné formy kauuku, které v obchodu vidiváme.

Pi otáeni v koui a snšeni na ohni se však kauuk kouem zneistí , a proto mají veškeré ped-

nty kauukové barvu tmavohndou neb ernou.

Kauuk jest slouenina uhlíku s vodíkem (C^ H,), nemá tvaru ani chutí ani ichu; ve vod

|t;rl.líbn se nerozpoošU, tim snadnji ale v trestl bezlíhové a bezvodé — a t chloroformu; roztok

teoto jest bezbarvý. Jinak se rozponští i silicemi a dává roztoky mazavé. Nejastji se však k roz-

puštní jeho užívá oleje kamenonheiného a kauenu — totiž oleje, který kauuk sám, jsa za

sucha puzen, poskytuje. Pro elektiun jest kauuk isolátor. Pi 230 °C. se roztápí, rozšiuje dýmy

koenné a zstavuje hmotu mazavou. Pi vtší teplot hoi plamenem jasným a adivým. Za sucha

puzen se rozkládá a poskytuje roimanité sloueniny, mezi nimi i nadeený olej konen Cj H^—

,
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v kterém se pevný kauuk sám rozpouští. P«due-li teplota až pod 0° C, tu kauuk pestivi hýH

pružinm, ivrdue ale nekehne ; lato nepíjemná vlastnost se nechá viak Hancockovým vynálezem— tolli

vulkanlsovánlm — ouplu odstraniti. Kauuk vulkanisovaný jest mnohem pružnjší nežil obyejný,

nerozpouštl se tak snadno, a k tomu 1 pi nejnižší teplot svou pružnost oupin zachovává. Záleží

pak Tulkanlsovánl kauuku v tom, že se veškeré ástky jeho vši vody sprostí a za toairou na-

pustí ; k tomu oueln se dá kauuk bn zrovna do rozpuštné siry, aneb do sirnlkn uhliitého

(Schwerelkohlenstoff;, nebo konen do chloridu sirnatého (Chlorschwefel)

.

Dokud se nevdlo, jak se dá kauuk rozpustiti a vulkanisovati, bylo upotebeni jeho velmi

skrovné ; užívalo se ho obyejn jen k vymazáni tužky. Nyní však jest upotebení jeho ve všech

druzích prmyslu velrai rozšíeno , a z jihoamerického pístavu Páry, Goyany a zemi souhra-

nln^ch se roné veliké množství kauuku do Europy piváži. Nejvíce ho spotebuji Angliané;

již roku 1833 se ho tam skoro 2000 centu pivezlo, a od té doby le ho každý rok více a více

potebuje. V Greenwich-a se ho denn k osmi centm spracnje, kdežto se za sucha v železných

nádobách destilluje. Destillát jest — jak jsme se již zmínili — olej kauukový, v nmžto se kau-

uk sám snadno rozpouští ; v nádobách ale zstává látka mazavá, která svou houževuost nikdy ne-

ztrácí, a ani na vzduchu ani ve vod se nekazí
;
proto jí napouštjí provazy a lána lodní, chtíce

jim udliti trvanlivosti. Tím, že se kauuk v nkterých látkách snadno rozpouští, usnadnno jest

i podniknutí, pomocí jeho nepromokavé látky zhotovovati ; tyto šlovou dle vynálezce svého M a ck i n-

tosh. Zhotovování tchto látek nepromokavých záleží v tom, že se kauuk rozpuštný dá mezi

dv desky tkanin, a to vše se válceml protáhne. Kauuk mezi tkaninami tak brzy neuschne t po

delší as mazavým zstává, pi emž i nepíjemné zapáchá. Horkým lihem lze však tento zápach

odstraniti, a následkem toho i kanuk díve uschne. Látky takové mobon býti ale tím škodné, že

se tlo pod nimi tuze paí, ponvadž výpar látkou touto neproniknutelnou se od tla vzdáliti ne-

mže. Mimo to se užívá kauuku pevného i rozpuštného velmi rozmanit ; luebník i ranhoji by

mli mnohé obtíže, kdyby kauuku nebylo. Vbec nelze v dob naší ani íci, k emo ae ješt kan-

uk upotebiti dá. —
Posaváde se piváží kanuk z jižní Ameriky — dílem i z východní Indie ; ale i Afrika nám

bude mooi látkn tuto pevýhornon poskytovati, až se sociální pomry této zem lépe ospoádaji.

Gulta percha jest látka ku kauuku velmi podobuá, a pochází od vysokého stromu ve

východní Indii Isonaudra gntta z eledi sapotovitých (Sapoteae). Dobývá se jako kauuk ze

šfávy stromu tohoto, o do siouenstvi neliší se též tuze od kanuku; pi obyejné teplot jett

pevná, takm vláknitá a jen málo pružná ; zaháním ale, k. p. v horké vod, stane se tak pružnou

jako obyejný kauuk. Nejlépe se rozpouští v tresti terpentýnové a v chloroformu. Dá se jako kan-

uk vulkanisovati a stává se tím velmi pružnou. Vci gutta-perchové, k. p. podešvy, péra, misky

j., nesmjí se k teplu dávati, které by 46" R. pesahovalo, ponvadž gutta percha v teplot ta-

kové již mkne.

V novjší dob byla v hollaudské východní Indii gntta malá vynalezena, která jest ke

gutta-pere velmi podobna ; nebylo však posaváde lze, veškeré vlastnosti její ouplu vyšetiti. Na-

cházK se zajisté v rozmanitých mléních šCávách rostlinných ješt mnoho spsob kauuku, kterých

nebylo lze posaváde dobyti, ponvadž se jen v malé míe v tchto šCávách nacházejí, a pak — po-

nvadž jest Inebué odluování ostatních látek velmi obtížné. J. Balda.

Pispisek ku pírodnímu kalendái okolí Pražského,

Kvten.

(Dokoneni.)

Hmyz zlomeunkldlý, jehož rody a druhy jsme ni posud z okolí našeho jmenovit podotkli,

objevoval se z tém dvacatera eledi. V máji pibývá k nim patnáctero nových. Tato rostoucí hol«



nost hmjza v^blzi nás, a1);c|ioin <vod pozornost obrátili k dobám, za kterých se každoron jeho

nejeCDjši rozplenieování abje?uje. Doby, t nichžto zpooeoáhla hmyz z vejce r larva a z larvy

T kukla se proniúaje, až konené k rylíhnuti úpln dospje, mají ovš^m n rozliných rod a druh

rozliné trváni, n nkterých jen nkolikadenní, n jiných n^nobojeté; a však jsoa pedce jistým

zákonm podrobeny. Nejvtší ást hmyza, jmenovit zlomenokídlébo, podobá se co do trváni avého

života k jarním ili jedaolKtnim rostlinám. V obbu jednoho roka dokonává hrayz ten svoa trojí

promna, pak rozploznje se a konen bjne. Takové rody a draby m^i za rok toliko jedno
dobo syého nejhojnjšího rozmnožoráni i kterážto u rozliných drnh t rozliné mdíce gripadá.

Práv T máji dosahají v našem okolí nejvyššího stupn svého rozmnožení, jedenkráte za rok se itá-

Tajícího, nkteré z onch dvacíti eledi, které jsme v bezna a v dubna vyetli j z nichž sem jme-

novit pináležejí : komolci, mršníci, potápníci, virnici, byrrjbldkf r kryptofagi , kAŽojedi a leátnky,

kdežto pracbošóm se tohoto maiimam v rozplození již v bezna a v dubna dostalo-

Než mimo tyto nalézáme ješt jiné eledi, které každoron dv doby mají, v nichžto se

nejbujnji rozplemeíiaji. Rozhraní mezi obma dobama psobí vbec as stední, mezi letním sinnce

stáním a mezi poátkem srpna plynoucí. Tato mezera liší první pokolení hmyzo, kteréž petrvalo I

zimn a ^lifn( spánek, od drohé generaci, která svoa úplnoa promna < let pekonává- Z eled/,

jejichžto první maximum každoroního rozmnožování se v msíc máj pipadá, mohou zde pede

všemi jmenováni býti stevíci, a zvlášt jejich druhové : Carabus granulatos et cancellatqs, Brachi-

nus esplpdens et crepitani, Poecilas csprens et lepidus, Ferooia melanaria, Harpalas aeneas, dis-

coldeus a jiné, pak dále eledi chrobákovitýcb, mandelinek, sluneek a vodomilv, kdežto drábici

již v beznu a v dubnu nejvyššího stopne rozplemeíiováuí se prvníkráte dosáhli.

Od té doby astnpají dotené eledi na as místo opt jiným t ten spsob, že v msících,

mezi první a druhé maximum pipadajících, jednotlivé jich rody a diiihy bu z ástí se trati aneb

na nkolik nedl docela zanikají.

Z poátku tohoto msíce vidíme tedy ješt stevíce, k nimž mezi 1-6. kvétneo) f^tjr

rod pibývá, co do eledi nejhojnji zastoupené. Záhy však je pevyšují množstvím z mandelinek

depici, a pak ele sluneek. K depíkm, již pi dubnu podotknutým, pistupují v máji

z píbuzných rodv nové druhy: Lnperns rufipes, Paleruca lineola a Agelastica alni (3., 6., 11.

kvtna), které podobn jako z mandelinkovitých : Fhratora vilellinae (4. hvtnaj a mandelinka to-

polní (16. kvtna) na olších, na topolích a na vrbách mladé listí docela ožirají. Okolo 6. máje

objeiraje se nová ele dravého hmyzu — ele svižnikv (Ciclndelae), štíhlým tlem a širokou

hlavAii výzoamByCh, tykadla nitová, oi a kousadla veliká majících. Brouci tiio jsou velmi draví,'

ani sebe vespolek nešetíce Cíle se pohybují a zvlášt ua výsluni poletují. Nejvšednjší ze všech

D^ází <e a nás na písitých místech u VUavy, na Císaské louce svížník polní (Cicindela cam-

peilrls), pti skvrnami na pokrývkách svtle zelených vyznaený. Práv v ten as, když ovocné

itromy kvetou, vystupuje ele mkkýnv (Telephori, 6. kvtna) souasn s dvma podelemi

ahrobákovltých, jmenovit chroustv (Melolonthida) a zlatohlávkv (Cetonlda, 7. kvtna).

Cilutí povahy k svižník&m podobni objevají se z poátku máje náhle n veliké hojnosti ernohndí

kékkýql (Telephoros ili Cautharls fusca) , mající Jtit , nohy a okraj tla žlutoervené

barvy. Bhají i poletuji rychle na tráv, po kvetoucích stromech i ua obilných klasech. Podivu

hodno bývá nkdy ranné objevováni »e jejich tmavoemých larv, kteréž, bývají-li stromy na jae

od vtru vyvráceny, astokráte již v únoru 1 na snhu se vyskytují, navracujíce se pi západa

slunce opt ve své útulky. Stromám nepsob! mkkýn žádné škody, ale inívá pítrž škodlivému

hmyzu. Tím více vyniká svou vbec známou škodlivostí, zárove s nim se tehdáž objevující má-

jový chroust ili babka (Melulontha vulgaris), který co hnusná pondrava, tyry i vle let v zemi

trvající, koínky zelenin a zemata vyžírá, a pak co brouk zahradním strom&m, zvlášt peckovlté

evoce plodícím, a kxálovikým oechm ožíráním listí a kvtu škodlvá. Chroust i mkkýn, zvlášt
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Telephorus clypeatas, fascns a dispar, jest ohledem svého trvání vSbec bi msíc máj obmezen. Déle

trvají bedraky ili zlatohlave i (Cetonia anrata et aeuea), kteí pilooace ke kvtu kaliny

žUznatí, bezD, bílé ráže a jiných, co zelenoleskli drazf kamenové je nad míra ozdobuji. Brouci

titu nejsou škodliví stromm, ale pondravy jejich trváním v zeipl á šliodlivým pusobeuím vyrovnají

se poudravám chroustiiv. Kukly, které bývají omyln pod jménem „královny ili matky roravencSv"

zárove s mraveními vajíky a nás na Irh pinášeny, nalézají se bu ve shnilém díví anebo ve

mraveništích. Zde je mravenci s podobnou péi ošetují, jajioa též vépují kyjouosm ili pali-,

nlkm (Claviger faveolatus), podivu bodným tiruakia, kteréž esKý pirodauul Jau Daniel Preiss-

ler první úplné proskoumal. Opominouce mén dležitých dvou eledi 1 y s a n e k (Phalacri,

1. kvtna), a hiborypu (Mycetophagi, 6. kvtna), obrame jsp/še svj zetel k objevujícím se

tehdáž (6. kvtna) broukvm z eledi kyjonosných, kterýmž od jejich povahy se dostalo jméno hrob-'

níkv (Necrophoros vespillo). Jsouce to brouci tém palec dlouži, s vrchu dvma pruhama

pomeranové barvy vyznaené, mají do sebe tu obzvláštuosC, že, bývá-li mrtvé tlo njakého menr

šiho zvíete, ptáka, myši, krtka, kde na povrch zahradní ueb polní prsti, ba i na tvrdý diodnik

položeno, k nmu slituon a prst ze zpodu tak dlouho odhrabnjí, až mrtvola, v kterouž pozdji své

vejce kladou, t tu jámu zapadne.

Z nových eledi pipadá jich mezi 7— lá. máje opt devt, ale všeho znameuiljslho pso-

beni prostých. Na drnovci obecném (Parietaria officinalis) se objevuje (7. kvtna) pažnikm a ko-

molcm píbuzná ele T h r o s c i
;
pak se vbec ^a všelili^réfif frvtg nkazujjí dv tfif^l vetenp-

vltým vyznaené eledi ostenek a kvetul (Mordcllae et Anthici, 7—13. kvtna); na suchém

dubovém a bukovém divi z eledi 1 o d i k a z (Lymexylones) zllášté druh Hylecoetus dermestoides

(11. kvtua) ; na šipovénce z eledi liiiovitých : p k u e p (Oonacia sagittariae) : z eledi nit ach

(Cistelida) na rozliných bylinách druh v ý srn ach (Oedemera lurlda, 11. kvtna), na kvetoucí tráv

z mk kokidlich jmenovit mkknie (Malachius elegans et viridís, 13. kvtna), na suché písité

pd z eledi dlouhatek (CoUydií) zvlášt dru|i Sarrotrii^u mulicum (13. kvtna). Nad tyto vice

vábívá k sob pozornost zvlášt povérených lidí bronk z eledi smutníkv (Blapes) -- totiž svou

barvon a výparem nám protivný smutuík eruý (itiaps mortisaga, 13. kvtna). Zdéli maje asi

palec, jest v pedu širší ; tykadla má ržencovitn, krovky erné, vzadu pišpiatlé, zpodní kídla

zakrnlá. Stodoly, sklepy, tmavá místa, nahnilá prkua, smetiska jsou jeho bytem, odkud astokráte

v noci vycházivá ; páchna práchnivinou bývá za zvstovatele smrti považoTán.

Velikostí tykadel vynikají nad tyto všrchny podotknuté brouky vezíci (Cerambiclda)

z eledi tesav, a sice devohlod modravý (l'allidium violaceum, 1. kvtua), brouk fialové

barvy, Jehož larva žije jako všecky druhy též eledi v hnijícím dev, Jsoqc jt»lf sUnýn^i kfiasadly

ozbrojena, že i olovné lupeny pehryzuje. Mimo nj vystupují ješt z pti rod vezík jednotlivé

druhy, z nichžto vezik ili dazule tkadlec (Lamla teitor, 13. kvtua) k nejvtiim a nejsil-

njším broukm v našem okolí pináleží. Hndoerný, draslavý, asi palec dlouhý, opaten jest týr

kadly nemotoruýml, kží tvrdou a hrbolitoa, a obývá zvlášt na vrbovinácb.

Dležitjší pro své škodlivé psobeni vidí se nám býti zmáhání se eledi n o sa t c o ví týck^

kteí svou etnosti hned tetí místo po stevících a depících v kvtnu zaujímají. K jejich hojným,

již doteným rodm minulých dvou msíc, v máji opt šestnáct nových pibývá. Zde toliko o ty-

ech rodech krátce zmínku uiníme Nejškodlivjší pro zrno obilní na sýpkách jest pilous erný
(Calandra grauaria, 16. kvtna), jehožto pondrava, pod jménem obilního erva zle povstná, ze zrna

mouka vyžírá a pak se v prázdné slupce v kuklu promiínje. Z rodu Anthonomns klade zvlášt

druh Anthouomas pomoram do poupat kvtu jabloního svá vajíka, a luzí tím spnsobem již

v zárodku výnosný zdar toho ovoce. V menší míe a pozdji škodivá ovoci, z višn a hlohu pocháze-

jícímu, provrtáním pecek druh Anthonomns druparnm. Podobných neplznivc, jakých ovocní

stromové mají, neschézivá aul na stromech špeodlilcb, pi kterých však ikoda bývá ješt vtší,
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ponTadž pfisohením takorébo hmyzn pfl ovocných stromech zvláit jen ovoce, pi špendlících ale

celý strom, ba I nékdj celý les na zmar picházívá. Nejvtái z takových lesních nosatcv, H y-
1 ob las plni (23. kvlna), škodjvá smrkm a borovicím nejen ožlránim poupat, ale zvlášté lim,

že zmalatnje stromy , a uejškodllvjsim jich nepátelm, totiž sosnokazm (Hilesias plniperda)

a korovcm (Boslrychns tjrpographiis) takmr podnt dává, ab; tito broacl malátnostl stromnv pi-
vábeni, zkázu, kterouž on zapoal, úpln dovršili. IVa vodních bylinách, jmenovité na tužebníkn
vodním (Phellandrlnm aquatlcum), nacházívá se (25. kvtna] nosatec Llxus paraplecticns,
drnhdj v podezeni brávaný, že octnuv se zárove s dotenou bjllnou v žaladku koní ji požírají-

cích, k jejich ochromeni pispívá, ehož by však spíše tažebnik píinou býti mohl.

Od ádu zlomenokídlých jest se nám obrátiti k šupiuokídlým. Z motýlí denních poletuje

v máji v našem okolí sedm rod více, než v minulých dvou msících. Nejhojnji se objevnjí drn-

bové rodu Pontia. Již z dubna do máje pecházívá nejvšednjší motýl eich ovitý (Pontia

cardamlues), který od pedních dopola bílých, odpolu a sice blíže k rohm ohniv žlutých kídel,

k z o e bývá pirovnán (Aurorafalter). V postupu thož msíce se nám vyskytují ti bílí k sob
podobni motýlov, totiž blásek ili motýl zelní (Pontia ili Pieris Brassicae, 3. kvtna),
jehožto vbec známá modrozelená housenka, na všech druzích zelí, epy a etkve žijíc, je asto
úpln ožírá. Její etnosti a náramné žravostl ne tak lidská ruka pítrž inívá jako úkladnost žla-

bátek, svá vajíka do nich kladoncích,' pak (7. kvtna) vystupuje druhý motýl lll batolec hoiní
(Pontia ili Pieris slnapisl, omyln tak nazván, ponvadž jeho housenka nežije na hoici nébrž na
ledencl obecném a na hrachorn. Motýlovi zelníma blosti kídel podobný, ale ernými na nich žil-

kami vyznamenaný, jest tetí motýl hlohový ili ovocný (Pontia ili Pieris crataegl, 25. kvtna).
Housenky jeho žlut strávivajl na jae Ustl a kvt stromv ovocných a ke domácuých. Souasné
s nimi potkává se z rodu Colias : lahvika vinní (Colias Ilyale), ud dvoa souvislých známek na
pedních kídlech lak nazvaná. Z motýl lesknoucích se perlovými skvrnami (Argynnis) na zad-

ních kídlech stkvi se (II. kvtna) druh Argynnis d i a, jehož houseuka se nacházívá na voavé
fialce; pak z rodu Vanessa objevuje se p a viko denní ili motýl chmelový (Vanessa lo),

mající na každém kídle veliké modré oko (Pfauensplegel). Okolo 21. máje vystupuji dva druhy

z rodu li píru v ili H e s p e r i a, jimž se toho jména odtud dostalo, proto že nejen za dne,

oébrž ze všech denních motýlv nejposléze ped západem slunce poletují. Jsou to tlustší hlavou vy-

znaení motýlové: Hesperia Alveolus et Carlhaml. Zárove s nimi (25. kvtna) tkává ve vzduchu

po lakách nejmenší druh z rodu Hipparchia, na kraji zpodních okrouhlých kídel nkolik ok,

ale barvy zašlé, mající Hipparchia pamphilns-, naež (25. kvtna) motýlek svou fialovou

barvou vbec znatelný, a místné velmi rozšíený, totiž Lycaena .\leils, o nco menši, než

jemo podobný ale pozdji vystupující A d o n 1 s, se objevuje.

Csilovall jsme až posud, z ásti nasliniti první tvrtletí pírodního života v našem okolí. Po-
ali nás svým postupem pedstihlo. Za tou píinou, spíše pak ale pro ušetení tenástva jakousi

jednotvárností látky, vidi se nám na as ustati od zapoatého nástinu. Na rok, dá-U Bh zdar,

budeme opt s tou dobou, v které jsme letos pestali, t. j s msícem ervnem zaínajíce dále

pokraovati. Prokop Dvorthý.

Zprdea o schzce pírodnického odboru eského Musea dne 13. ervna 1854.

Pan professor Purkyn rozmlouval obšírn o tvoení se vejce v tle ptaím, zvlášt slepiím.

Pedn se okázaly všecky podstatné ástky vejce, pak ukázáno na vnitnostech slepicích tvoení se

prvního zárodku v žluntku ve vajeuíka, pechod zralého vajíka do vejcevodu , kdežto vymšováním
atvoruje se sesilující blánka, šrky závsné, všeliké vrstvy bílku, blánka podskoepní, skoápka, až*

ku kladení vejcete. Ukázáno na vejcevodu patero vlastních krajin, kde se ony ásti vejce vytvo-

ují. Obšírné toho pojednání s výkresy bude podáno v nejbližších íslech Zlvy.

Obsah.
Výr. Sepsal Vilím Velter. — O spmobu ueni se piroJnim tédám beí tetikých uených a uéehných

prostedk. Sepsal Ur. Jau Purkyn. — Kopyinali ssavci. Sepsal Emanuel Purkyn. Dokon-

ení, — O pesticichf miovkáck a plavunich. Od Julia Sa.ta. — Drobnosti : Chtomek, ediový

vrch u Mlníka. Od Jana Krejího. — Kauuk a guíta percha. Od J. Baldy. — Pispécek ku

pfirodnimu kalendái okolí Praískéko. Od Prokopa Dvorského. — Zpráva o schice pírod-

ttichého odboru eského Musea dne 13. ervna 185i.

Tiskem Bedicha Rohlíka v Praze 1854.
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Vychází msín po dvou arších. Cena pro údy Matice obnáší ron I zl. 30 kr. st., pro od-

bratele ostatní ron 3 zl. st. Pedplaceni pijímá se v kancelái p. J. . D. 3os. Frye, v Jin-

dišské Dlici . 900 — II., pak a domoruíka t musejním dom, kdežto se ísla vydávají. Zasílá se

také pošlou. Poštovné obnáší ron 36 kr. st.

* O pijavici.

Nástin iootomicko-pirodopisný.

Sepsal Jar. Safari k.

Kdož pak by ješt nebyl vidl pijavici, pkné to zvíátko, kterú jak na svobod

tak i v zajetí ilým svým pohybem, lehoukým a rychlým plováním, prissáváním a brz-

kým opt se spouštním oko naše na se obrací. Jí práv ze všech erv, ku kterým

náleží, nejvíce pozornosti se vnuje, pedn že mimo žížalu jest jeden z nejhojnjších,

a pak že tlo její svým zevnitkem k tomu se bliží, což obyejn pkným nazýváme.

erv kroužkovitých (Annulata) jest velmi slabý poet ve vlasti naší a na pevné zemi

vbec, mimo žížalu a etné druhy pijavek jen nco málo se jich ve vodách sladkých

u nás nachází.

Pozornost naši však pijavka nejen pro svou podobu zevnitní, ale též i pro

upotebení a známý užitek zasluhuje. Že ervi vbec menší poet pozorovatel

mají, leží dílem v lom, že zevnitní pohled jejich není tak vábivý, pak též že jich není

mnoho, a konené že pi jejich zdržování se v zemi a ve vodách nesnadno se jich vtší

poet pozoruje. Velikou výmínku v tomto ohledu dlá pijavka, která již od as pra-

dávných pozorována a potebována byla. Nebude snad laskavému tenái nemilé do-

vdti se ješt bližších okolnosti o vlasti, spsobu života a etných jiných vlastnostech

zvíátka tohoto. Nežli k lomu pikroíme, teba ješt pipomenouti, že pozorování a popis

náš hlavn se vztahuje na pijavku lékaskou (Sanguisuga medicinalis), která má hbet ze-

lený, a sice zelenosti olivové, se šesti páskovitými, nejastji ern puntíkovanými prou-

hami barvy rezové. Bicho je pkn zelenožluté, erné skvrnaté.

Pijavka jest po celé tém Evrop rozšíena, ne sice stejné, a však je pítom-

nost její tém ve všech zemích dokázána. Akoli dle pozorováni krajiny severní na ni

jsou bohatší, pedce v Anglicku se spoeji nalézá.

Miluje tiché stojaté vody, a nenalézá se tedy tak snadno v potocích, jako spíše

v jezerkách, bainách, zvlášt jsou-li hojn prorostlé, kdež má na se všeli a pohyby

aviat rychleji se její midlm zvstuji. Je-li poasí mírné a píjemné, jsou pijavky ilé
;
je-lj
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obloha kalná a zachmuená, pouílji se na iino. Rdo lefly hezky velikou sklenici pi-

javek chová, má již spsob llaljoméru a mohl by snad f prospchem se dát na pedpo-

vídání poasí; asi podobn jako s rosikami, které asto k tomu úelu a k obveselení

bývají držány. Pes zimu zarývají se do bahna, kdež pak zakroucen pezimují. K ži-

vobytí jim není nevyhnuteln potebí -vody ; díry jejich, do kterých se ukrývají a kamž

obyejn svá vejce kladou, nacházejí se na behu ; mohou se tedy beze škody pe-

chovávati ve vlhké zemi nebo hlín, ve vlhkém sklep, kdež dle pozorování vejce kladly

a mladé se vylihly, a v mechu. V zajetí, v nmí bývají obyejn, není-li jich píliš

mnoho, ve sklenicích chovány, z vtšího dílu visí jedním neb obma konci pissáty.

astý pohyb jejich je ten, že majíce na skle hlavu pipevnnou ostatním tlem ve vod
semolam máchají, snad proto, aby více erstvé vody dostaly. Zvlášt pkné podívání

je, když pijavka plave, což se dje pohybem hadovilým, pi emž má tlo zploštné

a velice prodloužené. Na pedmtech pevných pohybuje se tím, že nejdív hlavu pi-

ssaje, pak zadní píssadlo pipevní, potom natáhne se v oblouk stojatý a hlavu strí na-

ped, za kterou když je pipevnna, opt zadní konec následuje, což se ustavin op-

tuje. Takto umí se i pozpátku procházeti, jakož vbec pohyby její na všecky strany

jsou stejn lehké. Mimo vodu a docela všeho vllikp zbaveny hynou pijavky velmi

rychle seschnutím, což jsem sám je chovaje dostkrát pozoroval; kdykoli nkterá ze

sklenice upláchla, životem to zaplatila : našel jsem ji suchou a scvrklou, opt do vody

dána za malou chvíli obyejn zhynula, málo která se zotavila. Jen dokud sliz na tle

jejich zijstane vlhký, mohou beze škody venku vytrvati, a jak jim je ten potebný, uka-

zuje se tím, že pijavku astjším, optovaným osušením a utením lehce mžeme zhu-

biti. Nejveselejší bývají pes den na jae a v let, pes noc sedí tiše pipevnny na

bylinách. Jsou to zvíátka velmi míru milovná, dlouho dosti je chovaje nepozoroval jsem

než nkolikráte, že se bud jedna na druhou, neb na dotíravého brouka vodního, kte-

rého jsem jim dal za spolenost, osupily. Nevrlost svou dávají tím na jevo, že rychle

se obrátí a hlavou do pedmtu, jenž jejich nevoli vzbudil, uhodí. Pohyb je u nich

stejn dokonalý na všechny strany, nejumlejší jest ale pohyb hlavy; také umjí se pi-

javice, položíme-li je na záda, velmi snadno zase obrátiti. Pissávání dje se s rychlosti

nkolika sekund, a velmi pevn, proto, chceme-li je píliš šetiti, nkdy nesnadno bývá

ze sklenice je ven dostati.

Pijavice živí se jen krví zvíat, a to ervenou i bílou, studenou i teplou. Na-

lezneme je ssáti na malých ssavcích, jakož i na žábách, salamandrech, rybách, hlemejž-

dích, ba i na hmyzu. Nkteí pírodozpytci za to mli, že pedce mimo krev ješt ji-

nými malými zvíátky vodními, snad nálevníky atd. se živí ; tomu však soustava je-

jich žaludku a ústrojí zažívacího vbec velmi zdá se odporovati.

Pi zvláštních píležitostech, obyejn kde je jich, jako k. p. pi dovážení, píliš

mnoho pohromad stísnno, pedce se potýkají a rvou, což vysvitá z toho, že bývají

nalezeny nkteré s ranami, které jen od kousnutí jiných mohly pocházeti. Chce-li pi-

javka ssáti, obyejn pipevnna jsouc koncem zadním natáhne tlo a hlavu semotam

pohybuje, pak ji spustí a rypákem svým ili tak zvaným pyskem po míst zvoleném

jemn hmatajíc hlavu na n piloží, a stáhnutím kroužk pedních elisti své k prokous-

nutí kže sloužící do pedu vystrí. Pohybem elistí svých, podobným ku pilování, sp-

sobí ránu tíhranou, jejíž jizva pak dlouho zstává. Tím, že pijavka pi ssání pysk ho-

ejší rozšíí a povtí pod ním obsažené vytlaí, pak dutinu utvoí, stane se prostor
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vzduchu prázdný, do kterého krev z rány tím leheji se hrne. Cit tím u lovka sp-
sobený zajisté mnohému z našich tená jest známý, i nemže se poítali k píjem-

ným, a nejlépe snad by se dal porovnati s dotknutím rozhátého drátu.

Pi ssání spatujeme, jak ona ást tla za hlavou, kde leží požerák, se napluje

a stahuje, však ješt as po ase je cílit bodnutí, neb si pijavka potom ránu rozšiuje

Pijavka, která jsouc prázdna byla dosti nepatrná, nesmírn nkdy se naplní a obyejn
po V4' 'A ""^b % '•*'*'• odpadne; nkterá však nechce pni pestati, kdežto jiná se

spustí za malou chvilku, etná jsou pozorování o množství krve, které mže pijavka

vyssáti. Velmi zevrubné se to nikdy uriti nedá, neb tu jsou rozdíly velikosti, stáí,

zdraví a chuti. Tolik však dá se íci, že nejobyejnji vyssaje asi dvakrát tolik co

sama váží, akoli se i stalo, že nkteré tikrát až i šestkrát tolik ssály.

Krev v žaludku pijavím jen velmi pomalu se promuje trávením, ve stevu

však tenkém již nalézáme kal, kterýž jen po velmi dlouhém ase odchází. Hlad trpti,

aneb vlastn bez potravy býti mohou náramn dlouho, neb nassálé pijavice dávají se

na stranu, a mohou tak ve sklenici pouze v isté vod rok, dva i více setrvati, oby-

ejn však bývají po nkolika msících zase k poteb.

O dýchání nemáme velmi podrobné známosti. Ústrojí k tomu sloužící pozdji

pi pitevném skoumání budeme vykládati, neb jest dosti složité. Ostatn dýchání za-

jisté nebude valné, neb pijavice mohou tém týden pod vývvou aneb v oleji žíti,

a velice pomalu tráví. Též o krevním obhu nco blíže promluvíme tam, kde o cé-

vách samých budeme jednati ; i o nm není mnoho zevrubného známo. V krvi samé

nalézá se mnoho barviva, bílku a syrovatiiiy (sérum), pi tom nemálo vody.

Pamti hodná jest citlivost pijavina, nejmenší pohyb vody zvstuje jí zvíe neb

jiný pedmt se blížící, nejmenší dotýkání tla, zvlášt hlavy a pysku ji zahání ; tedy

to, co perifcrickou citlivostí jmenujeme, velmi jest vyvinuto, tím tupjší však je cen-

trální. Dle zkoušek optovaných dokonalé vyjmutí neb ástené zniení míchy bišní

životu pijavek konec neuinilo, což se dá vysvtliti tím , že pi jednoduchosti zízení

nervového jednotlivé ásti soustavy mohou neodvisle psobiti.

O ichu jakož i o chuti nedá se mnoho íci, ani rozmanité zkoušky nemohly

vc tu náležit objasniti. O chuti bylo by pedce nemístné pochybovati, akoli pijavky,

které nkdy tak jsou choulostivé, že na nkterém nemocném iieb zvláštní kži docela

ssáti nechtjí, podruhé tebas na houb v krvi, ano i jiném, k. p. pelykovém roztoku

omoené, se pissají. O sluchu docela nic není známo, též je tžko o tom úsudek n-
jaký pronésti. Že hmat je velmi outlý a jemný, to mžeme pokaždé pozorovati na

pijavkách, zvlášt když na suchu se pohybují, a nejvíce zdá se ležeti v prvním kroužku,

který tvoí pysk hoejší.

Oi, a nesporé, jsou slabé; nezdá se, že by mohly jednotlivé pedmty uri-

lji rozeznávati, a nejlépe jest pedstaviti si, že dostávají jen pocit rozdílu svtla

a tmy, jakož i v skutku ped skvlým a šinoucím svtlem se pijavky rozutíkají.

Kži svou svlíkají, což vidíme též pi tch, jež ve sklenicích chováme, kdež na

dn nalézáme kusy jemné, blohndé, kroužkovité blánky. Zajisté se to u nich ne-

dje zídka, jak nkteí myslili dva- neb tikráte do roka, spíše mnohem astji, totiž

vždy jednou za více dní. Nejetnjší, snad též i nejsnadnjší zkoušky byly dlány

6 pijavkami co do setrváni v jiných hmotách než ve vod, a tu se našlo, že pod vý-

vévou ve vod tináct, bez voáy ale jen pt dni na živu zstaly. Vodík a dusík zhu-

15*
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bily je jako istý vzduch za 48 hodin vysušením, kyselina uhliitá za pl tolio asu.

V sirovodíku zhynuly za pt minut, taktéž v síe, v ostrých kyselinách a jejich párách

vbec. V obyejném oct, což jsem velmi asto zkusil, nevydržely dv minuty ; což je

tím podivnjší, ponvadž v líhu žijí patnáct, ve vín dvacet minut, v cukrové vodé nebo

mlíe tri dni. Hnilotina jim tak neškodí, jak od nkterých bylo tvrzeno ; asto jsem je

ml ve vod ne práv isté, a nebylo žádného hynuli pozorovali, akoli jednou u nich

mrtvý salamandr celou noc ležel. Psobí-li na n pílišn njaká zevnitní škodlivost,

zvlášt když jsou na suchu, vrhnou a kal od sebe dávají; zvlášt posypeme-li je tabákem

drobným, kulavým neb šnupavým, solí, popelem atd., velice se kroutí, hustý sliz vypou-

štjí, jakoby tím své tlo chránili chtly.

Velmi rozdílné jest u nich snášení tepla a zimy, v celku však pedce leheji

zimu než horko snesou. Pes 36° C. tepla a 9 až 11" C. zimy nesnášejí. Necháme-li

je ve sklenici na slunci zvlášt poledním, za malou chvíli snadno všecky pojdou. Jistá

vc jest, že v zim asto zamrzají, a pak na jae, jako i jiná nižší zvíata, nkteré

rozmrznou, jiné pak zhynou.

Již nahoe jsme pravili, že veliká zranní ano i ástené zniení soustavy ner-

vové snášejí, a proto není divu, že pijavky na kusy rozezané nkolik msíc petrvaly.

Dv koské pijavky, které jsem pes pi každou na dva kusy rozízl, byly velmi ilé,

a pední konec, který hlavu choval, pohyboval se velmi erstv a pak se pissál na ra-

nné místo jiného kusu, který se velice snažil zprostiti se ho
;
pi této ilosti setrvaly osm dní.

Zbývá nám promluvili o rozplozování a vyvinování, kteréž poslední ovšem k nej-

zajímavjším ástkám písn vdeckého pírodoskumu náleží. Abychom však meze svého

rozjímám nepekroili, kratice jen o nm podotkneme. Zúrodiování se dje vzájemn,

ponvadž každá pijavka jest obojího pohlaví, tak že zárove jinou zúroduje a sama

bývá od ní zúrodnna; as obyejný k tomu je jaro. Pijavka klade vajíka aneb vlastn

obaly, v nichž vajíka obsažena jsou. Obal lenlo jest hndý, jemn vláknitý, podobný

k tenké houb moské, kteréžto vlastnosti zavdaly píinu k názvu zámotek, kokon.

Veliký je asi jako žalud a váži okolo 24 gran, což závisí od množství vajec a bílku,

který obsahuje. Obal zevnitní hndý je tužší nežli pod ním se nacházející blánka

sifTovalená, kterou vejce brzo po svém sestoupení z vajenika do ústrojí plod cho-

vajícího dostala, as kladení vajec všelijak se udává, z ehož vysvitá, že není

docela uritý; možná že kladou do roka vícekrát, nejvíce bylo kladení vajec pozoro-

váno od kvtna do srpna. Zárodek zdá se jako z ástí se skládali, velmi asné je po-

zorovati míchu bišní, a poátky žlázek dýchacích, rovnž ústrojí plemenná asné se

tvoí. Mladé pijavky, skonivše vyvinování své v šesti nedlích, kokonem se provrtají,

a bývá jich v jednom až patnáct nebo šestnáct. Jsou malé a rostou velmi pomalu,

zvlášt v zajetí, kde, nepijdou-li k ssání, zstanou velmi slabé a k niemu se ne-

hodí. Zdlouhavý rst srovnává se velmi dobe s jejich vkem, jenž mnohého snad

pekvapí, neb jej mžeme s jistotou na 12 až 20 let cenili. Jeden zpytatel udržel pi-

javku v sklenici osm let.

Jak u všech tvor v posloupnosti organisace vidíme zmáhati se nemoci, tak též

u pijavek v pimenosti k jejich vyvinutí mnohé nám známy jsou, z nichž jen nemoc

sliznou, zvedovalní, žloutenku a zapálení stev uvedeme. Že pozorování tchto nemocí

a zamezení jich mnoho pée vnováno, jest vc pirozená pi cen kupecké zvíat

tchto, neb asi ped ticeti lety stála v Londýn jedna pijavka šilink (30 kr. st.),
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a v asech nedostateného dovozu a£ guineji (10 zl. si.) První pravidlo pi vypuknutí

takových nemocí jest oddlování nemocných. Prostedky proti ncmocem zkoušeny vše-

lijaké. Známo jest, jak rády pijavky zvlášt ve sklenicích chované mezi boukou po-

cházejí. Též nepátel, jenž pílišnému jejich se rozmnožení zabraují, neschází pijav-

kám. Na svobod po nich slídí hlavn ptáci vodní a bahenní, pak bodlobich (Gaste-

rosteus, Slichling), známá a velmi obyejná to rybika ; mimo to krysa vodní. Pozoro-

váno, že i krysy domácí, když místa a asto devné nádoby, kde pijavky chovány, jim

byly pístupny, též si na nich rády pochutnávaly. Vodní brouci, obzvlášt velcí (Dy_

liscus, Hydrophilus), kteí ani jeden druhého nešetí, též je silné stíhají, což jsem doma

zkoušku dlaje pozoroval.

Velmi mnoho by se dalo vypravovati o upotebení pijavek, které asi ped ti-

ceti lety bylo nesmírné (v nemocnicích Paížských za jeden rok 5 million kus, v ce-

lém Francouzsku za rok 1827. 33 million kus), do Londýna v tch letech dosíláno

ron asi 7 million.

Chytání se dje spsobem rozmanitým, a všelijaké menší a vtší sít a nástroje

na to vymý.šleny. Velmi obyejný, a ne vždycky bezpený spsob byl ten, že lidé

v krátkých toliko kalhotách do vody, kde pijavky vypátrány, vešli a brzo zas vybhli,

kdež pak rychle pijavice, které se nachytaly, dílem sebrali dílem seteli. V Bulharsku,

jak mi vypravováno, se cikáni tím obírají. Dle zkušenosti nejlepší jsou k delšímu chování

ony, které se nachytají na podzim, kde kladení vajec již ukoneno, kteréhožto pirozeného

úkonu násilné petrhnutí dobe nesnášejí. Rovnž jest se zásilkami, které na jae neb

na podzim se mohou konati, bu v sudech provrtaných , sifkami drátovitými zastených,

kde jen málo smí vody býti, nebo v pytlech. Na cestách asto tak dalekých, ano i pes

moe sáhajících, musí se nkdy zastavení udlali, prospšno jest, je-li možná pytle ly

vpustiti do njakého bahna neb moálu, což se též dlává pi blížících se boukách.

Pechovávání pijavek je velmi rozliné dle zásob a množství, a však se posud ukázalo,

že je nejlépe ve více nádobách je míti rozdlené, a v tom zasluhují veliké sklenice

pednost ped jinými, jakož sudy, bedny atd. Mnozí hledí pi tom pijavkám trochu pi-

rozenjší obydlí pipraviti, a pokrývají dno blinou, což není zbytené a lepší než dvo-

jitá dna, nasypávání uhelného prášku a jiné vci. Voda, v které se pechovávají, nemá

byli jiná než íná, a není teba ji asto, k. p. jak nkteí chtli denn, mniti, vždy

pijavku nenalézáme nikdy v istých studánkách neb potkách, ale v kalném aslo

bahn. Jiná vc jest, vypukla-li mezi chovanými pijavkami njaká nemoc; tu ovšem

teba aslo vodu mniti, a to jest nejjednodušší spsob další její rozšíení zabrániti.

Dobe jest, hledí-li se na to, aby místo, kde nádoby se drží, nebylo píliš teplé. Nejleheji

lze ztratili zásobu pijavek, psobí-li na n pái-y chemické, proto i v tomto ohledu musí

se jim dobré a oddlené místo vykázali.

Již nahoe jsme podotkli, jak mnoho pijavek se spotebovalo díve, a jisl

v prmru se jich i posud dosti užívá, pak o cen jejich jindy veliké, která nyní

v Praze za veliký kus 6 kr. si., za menší 5 kr. obnáší. Výnos tohoto obchodu dal

píležitost k pokusm, jak by pijavky i v zemích, kde jich tak hojn není, mohly se

rozplozovati, kteréž zkoušky velmi dobe vypadly, a dokonalost byla tím vtší, ím mén
umlosti vynakládáno na jezérka k lomu urená. Zbytené jsou prkenné kraje atd., nej-

lépe jest dno vyzdného jezérka pokrýti hlinovitou a písitou pdou. Do takovýchto

jezérek, kamž pijavky od jinud pivezené se nasázejí, dobe jest pramínek njaký vésti,
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a kriiiciií pijavek spQsobuiii co noj pirozenjším Ziindili. Nasázejí se lam pulci, maliCké

ryby a žáby, klcréžlo posleiliií však musí byli vázány, ponvadž jsou mládeži pijaví

nebezpené. Ze vodní byliny a to sice v hojném poClu v jezérku nemají chybti, roz-

umí se samo sebou, jako i to, že hloubka nesmi tyry stevíce pesahovati. Pozor

teba míli na nepátele pijavek, ti se musejí všemožní zahánli.

Málo komu snad budou neznámé podrobnosti o užívání pijavek^ které se nazývá

sázením a ješt do novjších as velice kvetlo. Pijavky k tomu urené vyndají se

chvíli díve ze sklenice, a pak teprv se pikládají, nebof se myslí, že tím spsobem lépe

ssaji. Pi sázení mohou se bráti bud do pouhé ruby do dvou prst, neb do šátku, do

skleniky, neb na malý kousek tuhého papíru. Na místech vlasy zarostlých pijavka

nechytá, taková tedy teba oholiti a pak dobe umýti, aby nebylo po mýdle památky.

asto bývá velmi tžko pipraviti pijavky na nkteré nemocné, na leckterou kži, na ne-

zdravé dásn atd. Pijavku, která nechce ssát, nemžeme pinutiti, ale musí se jiná

vybrati a laková oddlili, neb bu je nemocna anebo jest teba, aby ješt hezky dlouho

se postila. Ponvadž však, zvlášt není-li dost pijavek pohotov, vc to velmi nepí-

jemná, jestli která nechce ssáti ; udávány rozliné prostedky proti tomu, mezi jiným

štípati je do zadního konce, a jeden, který se mi zdá velmi žertovný, totiž dáti je do

piva. asto však nacházíme, že pijavka, kterou den ped tím nebylo lze saditi, den na

to ssaje velmi dychtiv. Není potebí pokaždé na místo, kde mají ssáti, kapku ki-ve

neb mlíka dáti, jsou-li schopné, postauje smoení erstvou vodou. Nkteré jsou tak

nestálé a vybíravé, že zraní více míst, než na jednom se dokonale pissaji, což ovšem

nemocnému píjemné býti nemže. Nkdy je potebí, pone-li k. p. nemocný tžce je

snášeti, pijavky rychle odstraniti, což nejlíp se dje, posypeme-li je solí. Obyejn
však zstanou tak dlouho, pokud samy neodpadnou, naež se dají do vlažné vody. Vy-

makávati a napichovali je nemže jim býti prospšné. Zkušenost uí, že nejdychti-

vjší jsou v ssání pijavky na jae chycené.

Novjší škola lékaská docela zavrhla ono nesmírné plýtvání krví lidskou, které

tak dlouho panovalo, a možná že obchod a chování pijavek jakožto odvtví prmyslu

lim oslabnou. Nebyly však nepatrné dvody, které již i za let pedešlých mnohé lé-

kae od jich užívání odvrátily. Vtší množství pijavek mže velmi škodlivý ano i smr-

telný ouinek míti, jakož uí píklad nkolika malých dítek, které do bahna, kde pi-

javky se zdržovaly, vbhše životem to zaplatily. Osoby slabší, ženské, jakož i dti ne-

jednou dostaly velmi nepíjemné pípady, mdloby, kee, a krev pak po odpadnutí pi-

javek kolikráte nebyla k zastavení. Místa rozliná, kde bývaly sázeny, též zavdávala

píinu k nehodám, tak k. p. pijavky na dáse sázené do jícnu, anebo z okolí iti do

koneníka se dostaly. Pi takových píležitostech musely pomáhati látky ostejší, aroma-

tické, líhovité atd. Za nynjších dn mže lovk msíce v nemocnicích pobyti, než

pijavky sázeti uvidí, nebof je-li njakého ubráni krve potebí, vždy radji jiným sp-

sobem se vykonává.

Za onch let, když lak kvetlo sázení pijavek, že konen po vyerpání moál
uherských a polských až z východní Indie a Egypta je poínali dováželi, navrhovali

nkteí k témuž oucli tak zvanou pijavku koskou, o emž všelijaká byla mínní. N-
kteí se jí velice báli, a též se myslilo, že kousnutí její zlou mže psobili zapálenínu;

zdá se však, že se velice mýlili. Já jsem od poátku jara ve sklenici je chovaje nikdy

jjepozoroval, že by na salamandry nebo žáby s nimi v jedné sklenici jsoucí njaký
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outok inily, a vždy jen velmi málo krve jejich v žaludku, který ostalnfi jakož i stevo

velmi jest jednoduchý, jsem nacházel, což se docela srovnává s udáním mnohých ba-

datel
;
jednou pak jsem otvíraje pijavku koíiskou asi pes 4 palce velikou, v jejím ža-

ludku nalezl jinou menší asi 2 "2 palce obnášející. Pakli jsem se sám pokoušel sá-

zeli je na žáby neb salamandry, kde jsem díve kži zranil až do krve, též nessály

;

u lékaských pijavek bylo jen teba zvíe to piblížiti, a hned s dychtivostí se pissály.

Zpytatelé, kteí pijavku koskou více pozorovali, udávají, že se živí malými rybika-

mi, hmyzem, a též vlastních soudruh nešetí. Mimo to jsou zuby její mnohem tupjší,

než by teba bylo k tak snadnému prokousnuti kže, jak to u pijavky lékaské nacházíme,

(DokoDenl.)

O hndém uhlí v Cechách.

Od Jana Krejího.

Pojednal jsem v loském roníku Živy o kamenném uhlí hlavn v Cechách,

a zbývá ješt, aby se pojednání o uhlí vbec dokonilo, krátký popis horništ hndého

uhlí. Hndé uhlí vyskytuje se v echách, jakož i v sousední Morav ve dvou útva-

rech, v kídovém a Ietihorním.
Mezi permským útvarem, který u nás aspo ásten kamenouhelný útvar kryje,

a mezi kídovým útvarem chybí u nás všechny útvary, které v sousedních zemích vy-

vinuty jsou a z ásti též sloje uhelné obsahují. U nás není ani stopy útvaru sol-

ního (Trias) a jurového, a též z kídového jsou jenom nkterá souvrství zastoupena.

Mezi vytvoením permského a kídového útvaru uplynula ledy dlouhá doba, v níž

se v sousedních zemích (k. p. v jižní Morav, v Bavorsku, v Saských zemích) útvar

solní a jurový tvoil. Proto nesouhlasí uložení kídového útvaru s uložením permského

a uhelného. Kdežto tylo útvary z vrstev více mén k obzoru naklonných se skládají,

obsahuje útvar kídový vodorovné vrstvy pískovc, opuky a slinu, jejichžto obmezení

urit naznauje místa , až ku kterým se vodstvo prostíralo , z nhož tyto vrstvy

se usadily.

Že vodstvo toto bylo zálivem moským, kterýž od severu do Cech až do okolí

Pražského zasahoval, dosvduje souhlasnost vrstev a jejich skamenlin (moských to

mušlí a šnek, polyp a hvzdejš) s vrstvami téhož útvaru v Saších, ve Slezsku, ba

i v pruském Pomoí, na ostrov Ruhan (Rugen), v Dánsku a Anglii, kdežto celé jedno

pásmo co pravá kida vyvinuto jest, která u nás sice docela chybí, ale pedce celému

útvaru jméno dala.

Záliv moe kídového vnikal do ech na dvou místech, podle Labe u Henska

a Dína a mezi Krkonošemi a Orlickými horami u Oupice, Police a Náchoda. Do

vnitku Cech zasahoval tento záliv až k vyvýšenjším prahorám, které skládají Nasavr-

šccké pohoí, až k áslavi, Kutné Hoe, Kouimi, ku Praze a Rakovníku, kŽati, a ob-

mezoval oupatí Krušných a Krkonošských hor, kteréžto co vysoký ostrov z moských
vln vystupovaly. V Morav zasahoval záliv tento do oudolí Svitavy až k Blansku.

Není pochybnosti, že pvodn všechny vrstvy, které se usazovaly v tomto zá-

livu, do nihož se nepochybn valné eky vylévaly, souvislý celek tvoily. Nyní ovšem

jjou hlubokými oudolími a pozdnjším splachováním na více kus rozdleny a pozdji

vystouplými horami (ediovým Mezihoíra u Bíliny, Teplic, eské Lípy, Turnova a Ji-
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ína) rozmanité pekoceny a roztrženy. Hlavni látka, z níž se vrstvy kídové u nás

skládají, jest pískovec a vápnitá opuka, a snadno dá se v nich trojí pásmo rozeznati :

pásmo dolejšího pískovce, pásmo opuky a pásmo hoejšího pí-

ko v co*).

V pásmu dolejšího pískovce jsou na nkterých místech slabé sloje hndého
uhlí uloženy, a na nj tedy obrátíme hlavn pozornost : díve ale musíme ješt pomr
našich kídových vrstev v kídovém útvaru vbec ustanoviti. V znamenité rozsáhlosti

jest horništ kídové v okolí Paížském a v stední Francii vyvinuto, proež jest pro-

spšné, s tamjším uložením naše porovnati.

D'Orbigny, slavný geolog francouzský, rozeznává v kídovém útvaru osm pásem,

a sice : pásmo Neocomské (Systéme NéocOmien), Urgonské (Urgonien), Aptišské (Aptien),

Albienské (Albien), druhdy také Galt nazvané, pásmo Cenomanské (Cenomanien), Tu-

ronské (Touronien), Senonské (Senonien) s bílou kídou, a konen Dánské (Danien).

Tato pásma jsou u nás jenom ásten zastoupena, zpodní a svrchní chybí

docela, tak že naše troje souvrství jenom pásmu Cenomanskému, Turonskému
a ásten Senonskému odpovídá.

Nejhlubší naše vrstvy , které ledy Cenomanské pásmo zastupují , skládají se

pouze z pískovc, dole z hrubších beze všeho vápenného spojiva, výše z jemnjších,

vápennou látkou promíchaných. Nejhlubší vrstvy pedstavují obyejn hrubý slepenec

s erveným železnatým tmelem spojený; pak následuje pískovec, který se asto

v ohromné krychlové kusy rozsedává a z nhož malebné nkteré skalní krajiny, jako

n. p. Kokoínské oudolí , okolí Hrubé Skály atd. se skládají. V pískovci tomto jsou na

nkterých místech, k. p. u Korycan blíž Veltrus, nesíslné moské skamenliny obsaženy,

hlavn ramenonohé a pravé mušle, šneky, z nichž Rhynchonella compressa a Exogyra

columba nejrozšíenjší jsou. Z význaných skamenlin uvádí prof. Reuss : Ostrea ve-

sicularis, carinata, Inoceramus striatus, mytiloides, Pinna decussata, Peclen acquicostatus,

quinquecostatus, Cucullaea glabra. Lima multicostata , Protocardia Hillana, Luina circu-

laris, Natica vulgaris, Nerinea longissima. Otisky rostlin jsou vzácné a obyejn roz-

troušeny v jílu, který ve zpodním pískovci více mén vyvinut jest. Otisky tyto náležejí

sosnám, cykasm, dvojdložným rostlinám a stromovitému kapradí, kteréhožto po-

sledního u Kounic blíž eského Brodu tri druhy vynalezeny byly.

Rostliny tyto nerostly ale na tch místech, kde se nyní objevují, nýbrž byly pa-

*) Uvádím zde výsledky zemzaalecliych prací pana prof. Dr. Aog. Reuss a, slovutného našeho

zemznalce, kterýž v dkladné mono;rrafii ; Dle Verstelnerungen der bohmischea Kreide-

Formatlon. Stuttgart. 1846, nás kídový útvar popsal. V krátkém, akoli velmi jasném

pehledu : Kurze Uebersicht der geognostischen Verháltnlsse Bohmens. Prag 1854, podává

pehled zeméznaleckých pomru Cech dle nynjších zkušeností, a též tam jest o kídovém

a tetihorním útvaru jednáno a pi vsí obmezenosti pedce všelicos nového a zajímavého

podotknuto.

O útvaru hndého uhlí (v Litomická) jedná prof. Reuss zevrubnji ve spisech : Die

Umgebungen von Teplic und Bilin, 1840, a Kreidegebllde des westUchen Bohmens nebst Be-

merknngen iibcr die Braunkohleniager jenseits der Elbe etc. Prag 1844,

K bližšímu seznáni našeho kídového útvaru a jiných novjších vrstev jsou tyto apUy

nejlepii pomckou, a též zde jest jich ponžlto.
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trne z blízkých oslrov odtrženy a na mlkých behách more usazeny. Bujný zrst,

který v starší dob u nás za následek ml vytvoení kamenného uhlí, pohešuje se

v kídovém útvaru docela.

Na jižním kraji kridovélio útvaru v Chrudimsku, u Mochova, Nehvizd, Hloup-

tina atd. vychází v zpodním pískovci skoro všude na den vrstva tmavého lupku,

který porznu vrstviky lesklého hndého uhlí od 2 do 12" silné nebo porzná

mocnjší hnízda uhlí obsahuje a na mnohých místech píinu zavdal k neprospšnému

dolování.

V okolí Pražském táhne se podle vysoin kídovým útvarem pokrytých, u Sto-

dlek, na Petín, u Vysoan, Hlouptina, Jiren atd., a spoívá bezprostedn na si-

lurském bidlinatém kamení. Velmi krásné lesklé uhlí, bohužel ale slabé, objevuje

se v tomto lupku u Skutika nedaleko Skute, a jest tam provázeno velikými kusy tma-

vohndého jantaru (smolné to látky pravkých sosen). Též na pravém behu Oharky,

u Peruce, pak u Mšena a Libochovic, objevují se vycházející konce lupku, bohatého na

otisky list, se slabými vrstvikami hndého uhl

Dolovalo se vbec na tomto souvrs-tví více nežli na stu místech, a pedce dosa-

váde nikde s užitkem. Dle dosavadních zkušeností jest tedy dolováni

na uhlí v kídovém útvaru v Cechách neprospéšné. V hoejších od-

dílech našeho kídového útvaru, zástupcích to Turonského a Senonského pásma, v opuce

a hoejším pískovci chybí uhelné vrstvy docela, proež o tchto oddílech zde jednati

nebudeme.

Mnohem dležitjší jest útvar tetihorní, který u nás pebohaté sloje

hndého uhlí a zuhelnného díví obsahuje. V té rozmanitosti, jako již

v sousední Morav, v Rakousích a Uhích, kdežto tetihorní vrstvy jsou usazeninou

moskou, neobjevují se sice u nás, anof jenom na rozhraní Svítavky a Orlice u Te-
bové a Abtsdorfu, pak u tunnelu Tebického jednotlivé zbytky moských tetihor-

ných vrstev se zachovaly, které jednou patrn s moravským a dolnorakouským teti-

horním moem souvisely. V echách skládají se z modravého a žlutošedého jílu s et-

nými krásn zachovalými moskými mušlemi a šneky ; u Abtsdorfu byla též nalezena

skoro úplná kostra Dinotheria, jak o tom v loském roníku Živy . 10. jednáno bylo.

Uhelné sloje vyvinují se v tomto moském tetihorním útvaru teprva v jižní Morav

a v Rakousku. Ostatní tetihorní útvary v echách , které skoro naskrze více mén
mocné sloje hndého uhlí obsahují, jsou pozdní usazenina ze sladkých stojatých vod

a bahnisek, a tvoí nyní porzné horništ, jimiž se naznauje prostranství bývalých jezer.

Nejvtší z tchto hornišf prostírá se podél oupatí Krušných hor a vypluje nížiny,

jež Oharka a Blá probíhá. ZaínáC již na pravém Polabí mezi Dínem, Polici

a eskou Kamenicí, odkud se pak podle kídového útvaru pes Verneice, Levín, Ko-

nojedy, Ouštk (Auscha) jižn táhne. Nad Litomicemi promuje svj smr v jiho-

východní a bží pes Bílý Oujezd, Nedvdice, Skalice, isuty, Hoence, Kozel, Blošice,

Louny, Postoloprty až k Tuchoicm a Líkovu (Litschkau), kde z kídového útvaru na

ervený pískovec vstupuje, na nmž k jihu pes Malé Holetice, Mcholupy, Liboice,

Blšov (Flohau), a pak k západu nad Kryry (Kriegern) a Vroutek (Rudig) až do okolí

Chýšského bží, kdež se s útvarem silurským slýká. Ješt dále k západu dosahuje

U Žlutíc CLuditz) a Verušic k hornišli Karlovarského granitu. Potom bží okolo Sat-

lelesu až k Radešovu (RodisforI), kdež Oharku peskakuje, až se u Karlových Var opt
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na jižni beh obrací. U Falknova peskakuje Oharku podruhé, a prostírá se pes Staré

Sedlo, Ruditzgrun, Libenau až k Pann Marii na Chlumu CMariakulm), Haberspirku a Lil-

tengrunu, kdežto vrchy svorové (Gliinmerschiefer) a bridlinaté jej od horništé Cheb-

ského hndého uhh' oddlují.

V tomto rozsáhlém okresu prorážejí útvar hndého uhlí dv mohutné spousty e-
die (Basalt), z nichžlo první tvoí kuželovité mezihoí Litomické na obou stranách

Labe, druhé pak ediové hory v západním Žatecku a východním Loketsku okolo Dou-
pova. Mezi nesíslnými kužely a hbety tchto hor objevuji se též kusy a útržky sou-

vislého druhdy horništé Ietihorního v zajímavých asto pomrech.

Západn za svorovými vrchy u Panny Marie na Chlumu blíž Kinšperka leží ješt

jedno menší homišlé hndého uhlí, kteréž kolem prahorními bidlicemi a granitem ob-

klíeno, kotlina Chebskou vypluje.

Také na Saských hranicích v Boleslavském kraji objevuje se útvar hndého uhlí,

a sice jižní cíp Žitavského horništé; v echách zaujímá jenom malé prostranství

v oudolí Nisy u Gersdorfu, Hrádku (Grottau) a Dónisu, a spoívá dílem na pískovci

útvaru kídového, dílem na granitu.

Konen prostírá se tetihorní sladkovodní útvar ješt v jižních a východních

Cechách na nkolika místech, jako u Zehušic a Chrudimi, kdežto v bílém vá-

penném jílu mnoho bahenníeh šnek, ale boz hndého uhlí, obsahuje; u Zahrádky

mezi Sázavou a Želivkou, kdežto neistý hndý opál chová, v údolí Votavy u Stra-

konic, Horaždjovic, Katovic, Pracovic, Štkny a echnic, jakož i jižn u Kaplice, Ci-

me (Schamers) a Jindichova Hradce, západn u Plané, Sudomic a Bechyn, kdežto

\šude mezi pískovými vrstvami a jílem jenom slabé vrstvy hndého uhlí a hndé že-

lezné rudy obsahuje. Nejvtší prostranství z tchto jižních horništ zaujímá útvar hn-
dého uhlí v rovin Budjovické, pak v rovin Teboské, akoliv i zde mo-

hutnost hndouhelných vrstev daleko za mohutností Litomického a Žateckého uhlí zfl-

stává. Oboje spoívají na prahorním kamení a dlí se od sebe pahorky prahorními

;

Budjovické horništé zasahuje jižn od Kamenného Oujezda (Sleinkirchen), Vrabí

(Prabsch) a Jamného (Jamles) až k Radomilicm a Malému Oujezdu, ba v jednotli-

vých jazycích táhne se mezi prahorarai až k Vodanm, Protivínu a Buhonic&m. Zá-

padn nalézá se ješt u Netoiic, Libjic a Bavorova. Teboské hornišl zasahuje jist

mnohem dále na jih až k Novým Dvorm (Gralzen), a severn až k Veselí a Sob-

slavi, akoliv tam prahorami jest mnohonásobn petrhováno.

Sloh tchto horništ jest v celku všude stejný. Nejzpodnjší vrstvy skládají se

obyejn z hrubšího nebo drobnjšího pisku a pískovce, který nezídka se stává velmi

pevným a železnatým; na nm leží, nebo s ním se stídají svtlošedó a pestré jíly,

které na mnohých místech obsahují sloje (jenom nkolik palc mocné) hlinité železné

rudy, nkdy také hndou železnou rudu nebo krevel. Rudy tyto dobývají se u Lhoty,

Lomnice, Chlumce, Franzenslhalu, Božkovic, Dráhová, severn za Veselím a j. Vyšší

vrstvy, které ale jenom na nkterých místech vyvinuty jsou, obsahují písek a štrk,

mezi nimiž porznu sloje zuhelnného díví leží, jehož cena co paliva nedosahuje cenu

pravého hndého uhlí ze severních ech.

V Budjovickém horništi objevuji se tyto uhelné sloje zvlášt na západním a již-

ním kraji, od Budjovic až ku Kamennému Owjezrlu, kdežto se jako u Boršova (Payre-

schau). Vrabí, Jamného, ernodubu a j. na uhh' pavuje. Taktéž u Rabína nedaleko
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Libjic, u Radomilic, Malého Oujezda a j. okolo Vodan, u Bohonic a severn za Be-

chyni, u Pracovic, echnic atd., u Strakonic djí se pokusy o dobývání uhh'. U Stra-

konic obsahuje zuhelnné devo též novou pryskynatou látku, Melanchym nazvanou.

V Teboském hornišli nejsou uhelné sloje odkryty ; taméjši jíly jsou ale na

néklerých místech, k. p. u Sudomin, Jindichova Hradce, k práem hrníským sp-

sobny. Otisky rostlin jak zvíat jsou nanejvýše vzácné, jenom u Dunajic a Spolí ne-

daleko Tebon, pak u Borkovic severn za Veselím objevují se v hlinité železné rud

etné otisky dvojdložnýcli list, které na zvlsištni rašelinnou Kvtenu, zde zahynulou,

poukazují. Jsout to listy z rod bahanek (Andromeda), borvek (Vaccinium), planík

(Arbutus), vrb (Salix) atd.

Pováží-li se všechny okolnosti a dosavadní zkušenosti, není nadje, že by dolo-

váni na uhlí v jižních echách jednou té dležitosti dosáhlo, jako v severních e-
chách. Uhelní sloje jsou v jižních echách píliš slabé a povstaly patrné z rašelin ne

píliš bujných, a pozdji pískem a jílem zanesených. Však pro jednotlivé krajiny mohou

býti dosti užitenými, a jest páti, aby pomry uložení a mocnosti jejich zevrubn se

vyskoumaly.

Hndouhelné horništ severních ech v Litomicku, Žateckn a Chebsku skládá

se všeobecn ze tí len: z dolejšího pískovce, ze stedních uhelnatých

vrstev a z hoejšího pískovce. Dolejší pískovec vychází hlavn na den

podle oupatí Krušných hor, u Oseká, Chomoutová, ernovic, Starého Sedla, Zvodau, Ko-

nigswerthu, u Falknova atd. Jest to pískovec pevný, šedý nebo zažloutlý, nkdy jako ze

kemenitých zrnek slitý, nebo i slepencový. Obyejn jest beze všech stop skamenlin,

zvlášt zvíecích
;
jenom u Oseká a ernovic objevují se nezetelné odlitky íních mušlí

(Anodonta). Na nkterých místech jest ale nesíslné množství otisk rostlinných za-

chováno, hlavn listy vždyzelených vavínovitých strom, kmeny, vtve a šišky sosen,

nkdy i palmy. Hlavní nalezišt tchto rostlinných zbytk jest Staré Sedlo, Steinbérg

u Zvodau, a ernovice u Chomoutová. Vrstvy hndého uhlí chybí ale v tomto dolejším

pískovci docela.

Uhelnaté vrstvy, které nad tímlo pískovcem spoívají, skládají se z rozma-

nitého sledu hrníského jílu, lupku, drobivého pískovce, písku a oblázk ; v každém

skoro ložišli objevuje se jiný sled. V jílech spoívá hndé uhlí. Jíly samy bývají

v sousedství uhlí erné a doutnají v ohni ; velmi asto objevuje se v nich krásn hla-

cený sádrovec, zvlášt v Žalecku, v jílech nad uhlím ale kamenec , kterýž u u-rmík

blíž Chomoutová druhdy se dobýval. V tch propadlištích u Chomoutová a Litvínova,

nahromaduje se zvlášt z jara kamencová voda, i vylévá se asto po deštích proud

této trpké, prhledné, modrozelené vody, zhoubné pro všechno živoišstvo potok

a íek, do nichž padá. V Loketsku, n. p. u Falknova, Starého Sedla a Litmic, jsou

jíly pebohaté na kyzy krychlové a hranolové, které se nezídka v nejkrásnjších

hlatích vyluují. Práv zvtráním tchto kyz tvoí se kamenec , a v pítomnosti

vápna sádrovec.

Na nkterých místech, jako u Bezna (Priesen) blíž Bíliny, obsahují jíly a lupky

nesmírné množství otisk rostlinných, toho samého rázu jako v dolejším pískovci, málo-

kdy ale skamenéliny zvíecí, které se na odlitky íních mušlí, svrchních kídel brouk,

jednotlivé rybí kostí a šupiny obmezují. V ložišti u Falknova, jakož i u Chebu
,
jsou

lupky tenké, porzné, s kostrami slailkovodních ryb a otisky brouk a much. U Krol-
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tensee blíž Chebu pecházejí lupky tylo v tence vrstevnaté, vráskovit stlaené polo-

opály, v minerálních sbírkách dobe znám.

V Chebském ložišti u Františkových Lázní pecházejí lupky na svrchu v sladko-

vodní slin, mezi nímž dva až i ti sloje pevného vápence leží. Na nkterých vrstevních

plochách objevuje se nesíslné množství malého skoepatého ráíka, Cypris angustata,

mimo to objevují se otisky šnek (Helix a Planorbis) a malé shluky Vivianilu.

Svrchní vrstva ili tetí len hndouhelného hornišl skládá se zase z p;í-

s k o v c e, obyejn drobnjšího zrna a menší pevnosti, nežli u pískovce dolejšího. Písko-

vec tento netvoí ale souvislý píkrov, nýbrž jest po celém hornišli v jednotlivých ostrovech

a balvanech roztroušen, an mkí díl se dávno již rozpadl a spláchl. Pozstalé balvany

jsou obyejn tvrdší, nkdy jako z kemenu slité; pozorují se asto na polích v okolí

Teplickém, Bilinském u Beova (Hochpetsch) ald. Ostatn zastoupen jest hoejší písko-

vec nkdy také železnatým drobivým pískovcem, mezi vrstvy hrubšího oblázkového ka-

mení vloženým. V jílových jakož i písitých vrstvách vyvinují se na mnohých místech

sloje nebo pecky a shluky hndé, hlinité železné rudy, jakož i veliké hroudy hlinitého

ocelku. Také vrstvy ernošedého skalního mýdla, jako u Štrbic, a koule rohového ke-
menu a poloopálu nejsou neobyejné; jako zvlášt u Kostomlat, Kolozruk a Hoence.

Sloje hndého uhlí jsou v horništi tomto pebohaté vyvinuty. Objevují se skoro všude

v jednotlivých ložištích, a asto skládají se z nkolika vrstev, slabším nebo silnjším

jilem od sebe oddlených; u Bíliny a Horního Litvínova (OberleutensdorO dosahují až

na 12 sáh mocnosti. Ponvadž nehluboko pod ornicí leží (v prmru 10—20"), jest

dobývání uhlí velmi snadné a odbyt po Labi a železnici velmi živý, v novjší dob
také do hlavního msta. Hndé loto uhlí jest obyejn celistvá, tmavohndá, ne píliš

hutná hmota, obyejn malými žilkami lesklého a vláknitého uhlí prostoupená. Otisky

list chybí v uhlí samém docela, za to se objevují ale dosti asto veliké kmeny, zvlášt

sosnové , ideji palmové nebo od listnatých strom, akoli v okolních jílech práv
otisky list jejich jsou nejhojnjší. Nkdy jsou kmeny v zemitý ocelek, kyz, hndou
a ervenou železnou rudu nebo v kemen promnny.

Nkteré vrstvy skládají se skoro pouze ze zuhelnného deva, jako n. p. v sv.

Vavincovém dolu (Laurenzzeche) u Verneic (Wernsladtl), kdežto se uhlí sekerou na

polena štípati mže. Mimo kyz jsou jiné nerosty jenom poidku v uhlí pimišeny, tak

n. p. hlacený vápenec, zelená skalice, ryzá síra, kamenec, sádrovec, medek a Oxalit

u Kolozruk, Melanchym (pryskyice) u Zweifelsreulhu, drobty jantaru blíž Falknova,

smla u Pohlod (Pahlet); v nkterých vrstvách uhlí jest ale kyz lak hojný, že se uhlí

ani co paliva užívati nedá. Takových kyznatých vrstev používá se k dláni zelené

skalice a kyseliny sirné, na emž zvlášt velikolepý prmysl v Stárkových dílnách

u Falknova spoívá. —
Mimo uvedené troje hlavní leny tohoto horništ objevují se na jednotlivých mí-

stech ješt rozliné vrstvy, povstalé ve zvláštních okolnostech, z vtšího dílu co sraže-

niny z pozdjších sladkovodních tní a bahnitých jezer. Sem náleží velice zajímavé

ložišt drobivého brousivého lupku u Kulína blíž Bíliny, na opuce ulo-

ženého. Lupek tento skládá se, jak Ehrenbergovo badání objevilo, pouze z kemenilých

bunk vodních as (Dialomaceae) lak malých, že se jich 23 million v jedné krychlové

árce smstná. Lupek tento spoívá na pevném jako slitjším kremenitém kamení,
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taktéž z as složendni, a pak na jílu a opuce. Celé ložii^t nalézá se ted na temen
vrchu, kamž v pravku ediem bylo vyzdviženo.

Jiné jest granátové ložišt u Merunic, odkud nejkrásnjší a nejvtší eské

granáty pocházejí. Musíme od toho ložišt dobe rozeznati granátový pisek, u Triblic

a Dlažkovic na jižním oupatí Mezihor uložený. U Merunic leží podivná sms rozliného

rozdrceného kamení: hadce, pískovce, opuky, granitu, ruly atd., hlinitou a vápnitou

látkou v hrubý slepenec spojeného. V tomto kamení vyskytují se porznu krásné gra-

náty, dílem v hadci, dílem v hlinité hmot zarostlé. Pvodn byly granáty v hadcových

skalinách vtroušeny , kteréž bezpochyby v tomto okolí stály. Divokým pevratem pi
vystoupení ediových hor, jimiž se všechny zdejší vrstvy rozkotaly, povstala u Merunic

v prohlubni sms kamení, kteréž se asem vtékající vodou v slepenec promnilo.

K tmto zvláštním ložištm pipojují se ješt opálové vrstvy u Zichova

a Kostomlat, sladkovodní vápence u Tuchoic bliž Žatce a u Vále, kteréž krá-

snými otisky sladkovodních šnek a ryb se vyznamenávají. Pamtihodný jsou též hoké
sliny, z rozdrceného edie povstalé, z nichž se u Sedlic, Zajeic , Kamenné Vody

a Bilan svtoznámá hoká voda prýští.

Nejvtší zajímavost, a s ohledem na dobývání uhlí také nejvtší dležitost,

mají ale pomry mezi vrstvami hndouhelnými a ediovým kamením Mezihor. Jak

již díve podotknulo, jest horništ hndého uhlí dvma mohutnými spoustami edie pro-

raženo, Litomickým Mezihorím a Jateckými horami. Hory tyto, již zdaleka znatné

svými krásnými kuželi a klikatými hbety
,

povstaly vesms teprva po utvoení hn-
dého uhlí, prolomivše .na spsob sopených nynjších útvar kru zemskou. Hmota ze

zem vystouplá, snad žhoucí, rozlila se podél rozsedlin a propastí, tvoíc dlouhé

hbety, a kde porznu zem prorazily, kužele a bán
;

jiná pak též ohorodá látka, zn-
lec, prolomila se ediem samým a nakupila se v nejostejší a nejvyšší hory : Milešovku,

Sedlo, Bezdz atd. Nicmén pozorují se jenom na dvou místech lakové látky i popel,

škváry a bublinalá láva jako na dnešních sopkách, totiž na Komorním Vršku u Fran-

tiškových Lázní a na Eisenbiihlu u Albenreuthu. Sopené jícny chybí ale všude.

Útvar ediový jest u nás tedy podobný k nynjšímu sopenému útvaru, ni-

koliv ale s ním totožný.

Kde útvar hndého uhlí ediem proražen jest, tam se, jak se samo sebou roz-

umí, uložení jeho nejrozmanitji promnilo, jednotlivé kusy se vyzdvihly, jiné zase se

propadly; horništ se roztrhlo na mnoho menších kus, jejichž zbytky dílem u prosted

ediové hmoty se vyskytují. Následkem toho promují vrstvy uhelné v ln Mezihoí

svj smr a úklon rozlin, nkdy jsou od sebe na mnoho sáh roztrženy, nkdy se-

dlovit prohnuty nebo zpíma postaveny. Uhlí samo utrplo na blízku edie též roz-

liné promny, bývá rozpukané, živiné smolné látky zbavené a v anthracit promnné;
jily jsou tvrdé, pestré a vbec patrn horkem zjinaené.

Akoliv se tyto úkazy na nesíslných místech, zvlášt v Litomickém Mezihoí,

optují, jeví se pedce nejzetelnji v oudolí, které se od vysoko položené vesnice

Proboštova k Velkému Beznu (Gross-Priesen) na pravém behu Labe dol táhne.

Vrstvy hndého uhlí, 2
'/a—3 st. mocné, leží zde v erném jílu, jsouce ediem v erné

lesklé uhlí promnny. Mohutné couky edie, Vj—5° mocné, prorážejí je na rozli-

ných místech a spojují se nad nimi v ohromný ediový píkrov, od nhož se couky

jako koeny do hlubin zem táhnou. Kde se uhlí s ediem bezprostedné dotýká, jest
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v hranolové kusy rozsedlé, které kolmo na ediové ploše slojí ; živiná smolná hmota,

horkem vypuzená, shlukla se na jednotlivých místech v podob koulí, ba uprosted e-
die pozorují se jednotlivé kusy promenného uhlí. Jíly, v nichž uhlí leží, jsou temn
zbarvené a obsahují augit, slídu, hlacený vápenec, tak že se mnohému edii podobají,

akoliv tytéž otisky list obsahují, jako jíly na jiných místech. V štolách, jimiž se zde

uhlí dobývá, objevují se tyto pomry v perozmanitém sledu.

Jiným zajímavým úkazem jsou vyho.elá ložišt hndého uhlí, jaká se v sou-

sedství edie u Teplice, Bíliny, Ouslí, Mostu, u Lessau bliž Karlovar a u Falknova

spatuji. Jíly tchto ložišf jsou speené a erven vypálené, pískovec jest ásten
slitý, žlut a rudé nabhlý ; nkdy tvoí speená látka erné bublinaté škváry, nebo tak

nazvané porcelánové jaspisy, mode, rud, žlut a ern zbarvené. Hlinitý celek jest

promnn v ervenou kehkou stéblovilou rudu. Pi tom jsou vrstvy dílem nadniuté,

dílem sesulé a' rozpukané a v divokou nepravidelnou sms rozpadlé. Uhlí samo jest

ale na mnohých místech v popel promnno. Spálené jíly obsahují nkdy krásn za-

chovalé otisky rostlin.

Píina pedvkých požár, jimiž tyto spáleniny povstaly, není žádná jiná

nežli edi, který se vždy v bezprostedném sousedství pi tchto vyhoelých ložišlích

nalézá. Vystoupiv patrn co žhavá hmota zapálil hndé uhlí, kteréž tak dlouho pod

zemí doutnalo, až všechno palivo stráveno bylo. Souhlasnost spálených jíl bez uhlí ua

jiných místech, kde edi vystoupl, potvrzuje tuto donmnku dostaten. —
Seslavíme-li si nyní v duchu ze zbytk skamenliii, v tchto krajinách naleze-

ných, obraz pírody v té dob, když hndé uMí se tvoilo, pedstaví se nám krajina,

která nápadn na severní Afriku nebo na nejjižnjší ásti Itálie a Španlska upomíná.

U oupati Krušných hor leskly se u prosted bahnitých houštin temných sosen a vždy-

zelených strom s kožnalými listy, z nichž jednotlivé palmy vystupovaly, hladiny roz-

sáhlých jezer, na jejichž mýtinách, ohromní slonové se pásli (zbytky jejich vyskytují se

u Oušti). Kde bahno se rozmáhalo, tam hynul les, stoleté kmeny skácely se do mkké

pdy a nahromadovaly se bhem vk, jak to dosaváde v bahnitých pralesích spatu-

jeme. Tekoucí vodstvo zaneslo zkácené stromoví vrstvami písku a jílu.

Bujná krajina dokala se však hrzyplného konce. Zem, prudkým zemtesením

již naped rozervaná, rozstoupla se konen v strašlivé propasti, z nichžto žhoucí, k láv

podobná hmota se valila a tvánost krajiny k nepoznání promnila. Když husté ko-

toue dýmu a páry odtáhly, stála na míst lesa ada homolitých hor, a tekoucí vodstvo,

jimi ve svém bhu zastaveno, rozlévalo se daleko široko po vršinách stedoeských,

roznášejíc oblázky a písek na výšiny, kde je teJ s obdiveníra nalézáme.

Ale neúnavná hlodající sila vody prolomila konen pedce vytvoené hráze

a otevela si u severních hor bránu, jížto se zponenáhla do rovin severnjších vylila.

Tak se pipravovaly pomry píznivjší pro pokolení lidské. Opt zarostla celá

krajina lesem, ale lesem dnešním, a po lht nesítaných let objevila se zde první ro-

dina lidská, aby vzdlávala netknutou posud pdu.
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O postavení slunení soustavy v prostoru svtovém.

Od Dr. Vojlcha Kuueše.

8.

Msíc.
Jakkoli nepatrný jest úkol msíce v soustav slunení, nicmén náleží mu se

strany pozemšfan zvláštní pozornost. On totiž jest náš neodluíný prvodce, osvtluje

naše noci a má velmi dležitý vliv jak na polohu toen zemských, tak i na pohyby

velikých spoust vodních a vzdušních, ježto pokrývají a obalují zem. Prostední vzdá-

lenost jeho od zem obnáší 51,829 mil ili 60 polomr zemských, tak že 30 kouli

zemských anebo 1 10 koulí msícových vyplnilo by prostoru mezi zemí a msícem. Nej-

menší jeho vzdálenost obnáší 48,000, nejvtší 55,000 mil. K obhu svému okolo zem
potebuje 27 dní, 7 hodin, 43 min. a 1 1 '/^ sek. ; toto jest as, ve kterém msíc ze

zem vidn opt u též stálice se objevuje. Poítáme-li ale obh jeho až k té dob,

ve které ze zem vidn opt u slunce stojí, potebuje k tomu 29 dní, i2 hod., 44 miPr

a 2^6 sek., ponvadž slunce mezi tím o dvanáctou skoro ást dráhy své na nebf

pokroilo.

Msíc jest koule, která sice jako zem ukazuje nerovnosti, a však žádnou zplo-

štlost jako tato. Aspo nejzevrubnjší mení žádné nevypátralo, a theoretická skou-

mání, založená na domnnce, že msíc byl z poátku mkký a plynný, vedou též jenom

k tak nepatrné rozdílnosti prmru , že tato naproti jednotlivým nerovnostem do-

cela zmizí.

Objem koule této obnáší 1470 '/j takových mil, jakých má objem zem 5400.

Prmr msíce obnáší 468 mil. Prmr tedy mže se pirovnati asi k šíce evropské

pevniny od severu k jihu, objem k nejvtší délce Asie, a veškerý povrch ku povrchu

celé Ameriky. Tlesný obsah msíce jest 49 V4 krát menší nežli obsah zemkoule. Tíže

na povrchu msíném obnáší toliko '/g tíže na povrchu zemském. Z toho jde, že t-
leso, které na zemi v 1 sekund 15 stevíc padne, na msíci jenom o 3% st.

sklesne; dále že stejnou silou mže to samé tleso na msíci GVsI^á^ výše i dále

býti hozeno nežli na zemi. Sekundové kyvadlo, kter^ na zemi má délku 3 stevíc

» 10 linií, bylo by na msíci toliko 5 palc a 9 linií dlouhé. Bím, které jest na zemi

centný tžké, váží tam toliko 17 liber. Všecky pohyby tedy žádají tam menšího na-

máhání, jmenovit jest tam vystupování na hory netoliko snadnjší, nýbrž i mén ne-

bezpené nežli u nás.

Fysické vlastnosti msíce známe zevrubnji nežli kterékoliv jiné hvzdy. Pomocí

<ialekohled rozeznáváme na jeho povrchu hory a doly, a spatujeme stíny hor, které

jsou nejvtší v oné krajin, kde svtlost s temnotou mezuje, kde ledy slunce bud pravé

vychází anebo práv zachází.

Hory msíní jeví stejnou a obzvláštní povahu. Nalézají se na ddleko vtší ásti

povrchu msíního, a tvoí na vtším díle kruhy, uprosted nichž nalézá se veliká pro-

hlubina ili veliké oudolí, z jehožto stedu opt vystupuje hora kuželovitá. Hory m-
síní ukazují v nejdokonalejším spsobu istý sopený ráz, jaký vidíme na mapách so-

peních krajin pozemských. Ano na nkterých místech spatují se urité známky so-

peního uložení, povstalého dle vší podobnosti optovaným vyhazováním sopeních látek.

Vbec, pozorujerae-li bedlivji povrch msíce, neinžeme ;e ubrániti pomyšleiií|
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že na^síc byl pvodn spoustou tekutou, a že mezi tím, co tato spousta pevnosti na-

bývala, uvnit sily se vyvinuly, které spsobily výbuchy, asi tak, jako bývají vyhazovány

bubliny vzduchové nad hustéjší hmotu, které pak na jejím povrchu pukají, zanechávajíce

kruhovitý vyvýšený kraj s prohlubinou uvnit. Nezídka zdá se, že více takových vý-

jev stalo se po sob.

Od tohoto tvaru ponkud uchyluji se brázdy, ouzké to prohlubeniny, které dosti

rovným smrem asto dosti daleko, i na ticet mil a více, se táhnou. Na první pohled

vypadají jako íná koryta nebo silnice; když však povážíme, že šíka jejich obnáší

2000 — 9000 stevíc, a že bez ohledu na polohu pdy brzo nahoru brzo dol se tá-

hnou, ukáže se mylnost lakového domnní. Sotva jest pochybno, že tyto prohlubeniny

jsou veliké trhliny, povstalé v msíci tenkráte, když blízek byl svému ztvrdnutí.

Ohledáváme-li povrch msíní v rozliných dobách, rozeznáváme jednotlivé hory

a krajiny vždy stejn oste. Oblaky, mlhy aneb jiné podoby vodní páry nikde se nespatují.

Též hladin vodních, které by na první pohled byly poznalelné, nikde se na povrchu

msíním nevidí. Také ten úkaz jest význaný, že kdykoli msíc, který mezi hvzdami

dosti rychle se pohybuje, njakou hvzdu pikryje, lato v nezmnné jasnosti ku kouli

msíní se blíží, až konen zmizí. Seslabení neb uchýlení svtla nikdy se nepozorovalo,

taktéž pi zatmních slunce jeví se kraj msíce vždy co nejosteji obmezen. Z toho

dá se s úplnou jistotou uzavírati, že žádný parokruh neobtáí msíc na spsob paro-

kruhu zemského. Kdyby však pi lom všem msíc pedce njaký parokruh ml, musel

by býti nad míru ídký a spsobu takového, že by svtlo skrze nj procházející ani

neseslaboval aniž njak uchyloval.

Soumraku není na msíci žádného, le by byl nad míru slabý a krátký; jasné,

nezakalené svtlo slunení pechází pi západu slunce pro ony krajiny msíce, které jsou

od zem naší odvráceny, skoro okamžit v nejhlubší temnotu, a tato temnota zas prom-

uje se východem slunce najednou v nejjasnjší den. Na té ásti msíce, která jest obrá-

cena k zemi, zmiriuje se temnota znamenit svtlem od zem odráženým, tak sice, že

zemskou zái znamenáme na temné ásti msíce. Z úplného nedostatku parokruhu ná-

sleduje, že na msíci svtlejší hvzdy bez pochyby i za dne jsou viditelný, že pi veliké

prozranoli prostory nebeské poet viditelných hvzd nerovn vtší býti musí nežli u nás.

Ponvadž msíc vždycky louž stranou k nám jest obrácen , otáí se okolo své

osy v stejném ase, ve kterém vykonává svj obh okolo zem, proež obnáší lam jeden

den a jedna noc skoro 355 našich hodin. Zdánlivý denní pohyb všech tles nebeských

dje se lam tedy 27krát zdlouhavji nežli u nás. Slunce, planety a všecky jiné hvzdy

vycházejí a zacházejí tedy msíci každých 14 neb 15 našich dn jednou
;
jenom zem

na oné stran msíce, která k nám jest obrácena, ani nevychází ani nezacházi. Zdáf

se ona v nepohnutosti na nebi státi, a tím, že se jeví tináclkráte vtší nežli nám msíc,

poskytuje obyvatelm msíce peskvlý pohled zvýšený ješt tím, že zem ukazuje m-
síci ty samé promny svtlosti jako nám msíc; a že obyvatelé tohoto veliký kruh

zemský spatují brzo v ouplku, brzo v nkteré tvrti, brzo zas v novém svtle.

Ostatní úkazy nebeské spatují se s msíce skoro zrovna tak jako s našeho stanovišt.

Na druhé polovici msíce nikdy není zem vidt. Vzdálenost od stedu odvrácené strany

až k onomu bodu, odkud zem ješt spatili lze, obnáší 325 mil.

Rok na msíci jest týž jako na zemi, a však rozdíly jeho poasí jsou málo znatné.

Celý rozdíl mezi letní a zimní výškou slunce nad obzorem obnáší toliko 3 stupn.
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Protiva dne a noci jest tedy asi jediná, která se patrnou £ini, tak že poasí denní za-

stupuji jaksi poasí roní.

Vše, co jsme tuto povdli o msíci, dokazuje, že ani my ani jiný jakýkoliv

I vor pozemský nemolil by na nm žíti; proto však neruší se možnost, aby lam bylo též

živoucích tvor. Ovšem musejí býti poteby jejich docela jiné nežli naše, tak že mno-

hých, které pro nás nevyhnutelný jsou, ani neznají, naopak ale zase snad jiné poteby

mají, pro které my ani jména nemáme. Zrakové jejich ústrojí musí býti zaízeno pro

silnjší svtlo, i musí bez uškození snášeti nejrychlejší pechody od svtla ke tm a na-

opak. Také pohyby jejich nemohou se srovnávali s našimi, i zdá se, že musejí býti

nerovné lehí. Vbec jest nemožno, jenom ponkud sob pedstaviti jejich podobu, ve-

likost, spsob života atd., práv tak, jako jest nemožno je vidti anebo k nim se

dostati.

Kruhová plocha na msíci, která se nám jeví pod úhlem jedné sekundy, má ve

skutenosti prmr tém % zempisní míle. Z toho vyplývá, že naše dalekohledy

ješt znamenit by musely býti zvtšeny anebo zlepšeny, než bychom mohli oekávati

spatit na msíci zetelné stopy žijících tvor.

Mezi úkazy od msíce závislými obzvláštní místo zaujímají zatmní.

V tom ase, co zem jednou slunce obejde, obejde msíc zemi nejmén dva-

náctkráte. Pi každé této obcházce pijde mu státi jednou mezi zemí a sluncem a jednou

za zemí. Kdyby tedy dráhy zem a msíce ležely v též rovin, musel by msíc vždy,

kdykoli vstoupí mezi slunce a zemi, paprsky slunení nám odnímati a zatmní slunce

spsobovati. Rovnž by msíc pokaždé, když mu pijde státi za zemí, zatmti se

musel, ponvadž by zem mezi ním a sluncem stojící paprsky slunení zachycovala,

bráníc jim dosahovati až k msíci.

Ponvadž ale dráhy zem a msíce neleží v též rovin, nýbrž k sob naklonny

jsou, nestane se zatmni pokaždé pi zmínném postavení. Dráha msíní naklouje se

k dráze zemské o S'/^ stupn a petíná ji na dvou místech, které nazýváme uzly.

Pijdc-li msíci státi v takovém uzlu za plno- neb novoluní, tedy nastoupí ouplné za-

tmní. Pijde-li mu ale státi bud mezi sluncem a zemí anebo za zemí v ase, kde

ješt nedosáhl uzlu, než toliko k nmu se piblížil, nastoupí toliko ástené zatmní.

Stín zem sáhá daleko pes dráhu msíní, a ve vzdálenosti msíce jest prmr
jeho ješt o tetinu vtší nežli prmr msíce. Co se týe polostinu, ten tak daleko

se rozšiuje, že prmr jeho pesahuje trojnásobný prmr msíce ; na samém však

kraji svém jest lak slabý, že když msíc do nho vejde, sotva se pozoruje úbytek

jeho svtlosti, který teprv pi samém plnostinu patrným se stává.

Pamlihoden jest pi zatmních msíce vliv našeho parokruhu. Dle vtší neb

menší istoty tohoto objevuje se pokrají stínu více neb mén oste obmezené, zárove

pak svtlo v parokruhu zlomené vrhá do plnostinu dosti silnou ervenou zá, podobnou

k zái ranní a veerní, a zatmný msíc ukazuje se obyejn naer\'enalý. Tato er-

venost ale plodí se toliko v nižších vrstvách vzduchu. Slane-li se tedy, že nižší vrstvy

vzduchu pro husté oblaky žádného svtla nepropouštjí, tedy nezplodí se žádná er-

venost a msíc zmizí ve stínu docela. To však jenom poídku se pozorovalo.

Mnohem pamtiiiodnjší a velikolcpéjši pohled poskytují zatmní slunce. Obyejn
pikrývá se jenom ást slunce, a velikost pikrylé ásti mí se na palce, pii emž
jeden palec znnmená dvanáctý díl prmru sluneního; málo kdy jenom setkají se

živa is;;j. {Q
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stedy tak blízko, aby msíc oiiplné sluilcu piliryl iinubu lullliu oii^ký svóllý knili /.fi-

slavil. Toto poslední stává se, když incsíc nalézá se ve vzdáleiijši ásti své i*ráhy,

kdežto nám menší pichází nežli shince ; k ouplnéinu pTikryli slunce musí se nalézati

msíc ve svém pizemí.

Trvání sluneního zirtmní mže vbec pro nkteré místo na zemi obnášeli (fes

4'
'5 hodiny, u nás nic více než 3% hodiny; a sice mine úkaz ten tím rychleji, ím

více stedy slunce a msíce o I sebe jsou vzdáleny. Ouplné zmizení slunce nemže

nikdy trvati pes 8 minut a úkaz kruhu ne pes 12 minul; obyejn však trvá «/bojí

sotva polovici toho asu.

Jenom ouzký pruti povrchu zemského spatuje zatmní ^unce v ouplnnsli anebo

v podob kruhové, na levo a na právo od toh > kruhu jeví se jenom ásten. fWiec

obmezuje se viditelnost toliko na malou ástku povrchu zemského. Povážímc-Ii pi

lom, íe % povrchu zemského pokryly jsou motem, nebe pák skrze polovici roku oblaky

zasteno : snadno pochopíme, že píležitost 1(u pozorování zatmní shince víibec "je^om

velmi zídka se naskytuje, ješt pak ideji na Irvzdárnách dote zízených. Této

okolnosti, spojené s rychlým míjením úkazu samého, musí se piísti, že objev teMo

pepamátný není ješt dostaten a všestrann prc-íkoumán.

Úkazy sem náležející jsou asi lyto; Když kraj slunce a kraj msíce lak daleko

se k sob piblíží, že mezi nimi zistává jenom miilá svtlá nitka, rozdlí se lato z po-

átku na vlší ástky, mezi nirrfiž objevuji se erné pruhy; ím menši pak se stává

svtlá nitka, tím etnjšími se stávají tato o<l(fí!lení, až -konen tvoí jinou fadu sv-

tlých puntík, naež náhle zmizí. Podati rfoslatcné vys\'rtciii tohoto úkazu jest na ten

as nemožné. Nkteí hledali piiitu toho v tesífvftii pohybu našeho parokruhu , jiní

v nerovnosti kraje msícového anebo v parokruhu polirývajicim msícový krdj, a však

neukázali, jak z toho vyvésti takový ouinék, tím mén, an -svtlové teky nkdy se

objevují a Jindy zase scházejí.

Když potom slunce za msíc se skryje, udlá se okolo msíce svtlý vnec

barev více mén sihiých. Tento úkaz vždy Objeví se pi ouplných zatmních, a dobe

srovnává se s zásadami, jaké stanoví fysika o svtle
;

jedrtát se tu nejspíše o úchylek

svtla, který co do velikosti a jasnosti parokruhem naším rozlin a velmi znamenit

se mní.

O jiném rovnž zajímavém úkazu pi zatmních slunce zmínili jsme se jíž v po-

jednání o slunci, proež o nm zde e dále šíiti nechceme.

Po skonení 223 obhá msíce okolo zem vracejí se zatmní skoro v témž

poádku a v též velikosti. Tato perioda, po jejímž uplynuti msíc, slunce, zem a uzly

msícové skoro zase to samé postavení zaujímají, obnáší 18 let a 11 dní, a vbec udá

se v této dob 70 zatmní, totiž 29 zatmlí msíce a 41 zatmní slunce. Ostatn ne-

mže býti zatmní v jednom roce nikdy mén než dv a nikdy více ncžH sedm. Vdá-ili
,

se v jednom roce toliko dvojí zatmní, jest obojí nutn zatmní slunce.
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Kopytnati asavcl.

Sepsal Emauuel Pnrkjn.

lánek druhý.

Pikroíme v tomto lánku k pravým mnohokopytníkm, k nimžto náležejí tapír,

nosorožec, hroch a svin, kteí zvláštní ele v ádu mnohokopjlnatých tvoí. Praví

iimohdkopyliiici liší se od zvíat první eledi, od chobotnatých tím, že jim schází ná-

padn prodloužený rypák k chápáni sloužící, taktéž v tesáky prodloužené ezáky ; za to

mají všickni praví mnohokopytníci více pedních ili ezacích zub. Žádný z nich nemá

více nežli tyry prsty, nestejnými kopyty pokryté (obr. 2.), kdežto slonové a mastodonti

pt, ano indický slon na pedních konetinách šest prst má. Ostatn co do celé po-

stavy tla mají tato zvíata kratší konetiny, delší krk a hlavu. Tlo bývá nemotorné,

nos a uši vyvinuté, oi malé, ímž se zase od jiných ssavc náležit liší. Zuby, nej-

rozmanitjší ást u tchto zvíat, jeví pedce to spolené, že u všech se nachá-

zejí v mezielistní kosti ezáky. Kelní zuby, u hroch a u sviní v tesáky prodlou-

žené, menší u tapír, scházejí jen nosorožcm. Stoliek bývá šest nebo sedm (a slon

nacházíme jen jednu v každé stran elisti), a ty se neobnovují po celé živobytí, ný-

brž jen jednou v mládí, jako u ostatních ssavc. Lebka bývá vždy mnohem delší nežli vyšší

(obr. 1. a 3.), ím se valn liší od slonové lebky (viz v . 6. obr. 2.). Nozdry leží na pedním

konci, daleko vzadu (Obr. 1.)

jsou jamky pro oi. V

pátei nosí pohyblivé

obratle krní, dlouhé

výrstky, zadní obra-

tle mají |dlouhé tmy

k nasazení sval, tž-

kou hlavu pohybu-

jících. Lopatka jest

ouzká, ramenní kost

krátká a velmi silná.

Lochan leží vodo-

rovn, stehenní kost

není pod pravým

uhlem k pátei po-

stavena jako u slona

(viz v . 6. obr. 1.),

nýbrž jak u ostat-

ních lvernožc k bi-

chu naklonna; taktéž

oslantí kosti konetin

stojí v úhlech na kloubech. Prstní kosti jsou krátké a silné. Prostední prst bývá nejvtší

(obr. 2., pak v . 6. obr. 3.). Tžká a z tlustých kostí se skládající kostra žádá silné svaly,

zvlášt k pohybování hlavy a konetin. Spflsob živobytí pravých mnohokopytník jest ten

samý jako u slona. Milujíf stinné lesy na blízku vody, rádi se koupají a toliko rosí-

16 »
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linami se živí. Nkteí bývají v sladech pohroma- (Obr. 2.)

d, jiní o samot žijí. Jen málo rod mnohokopytníit

žije ješl na zemi, a tito jsou obmezeni na teplejší kra-

jiny, vyjmouce svin, které i v Evrop se nacházejí.

Všecka tálo zvíata byla za pedpotopní, h as tak dobe

jako slonové zastoupena, ano mnoho docela vymelých rod
žilo ješt v tetihorní period, a to od jejího zaátku.

Nynjší praví mnohokopytníci tvoí oste se lišící rody,

zkamenlí ukazují nám pechody mezi onmi formami.

Nejvíce jest to skladba zub a noh, i lebka a celá kostra,

které u vymelých rod pechody jeví k rodm našim.

Palaeotheria mají n. p. v stolikách typus nosorožce,

v lebce a v nohou stojí blíže k tapírm.

Pikroíme k popsání jednotlivých zvíat, pi emž .

ne podle mnivých forem zub a noh, nýbrž více podle

celé postavy , která u mnohokopylnik jest tak nápad-

ná, budou popsána.

Zaneme s tapíry. Tapír pibližuje se svým krát-

kým pohyblivým rypákem k chobotnatým mnohokopyt-

níkm, a to nejvíce k mastodontovi i co do stoliek (. 6.

obr. 4.); co pravý mnohokopytník se ale charaklerisuje

tím, že má ezáky a trhací zuby i vlší poet stoliek,

pak tyry prsty na pedních, a ti na zadních konetinách.

V podadí pravých mnohokopytník vyznaují se tapíiové

prodlouženou hlavou, dlouhým krkem, štíhlými nohami, ve-

likými kopyty, hustou srstí a velmi krátkým ocasem

;

kostra lapírova jest v pomru k ostatním mnohokopytníkm štíhlá, a však silná. Lebka

(obr. 1.) má ouzkou tvání ást, v emž se ponkud k sviní lebce podobá ; v mnohých

kusech ale ješt na slonovou lebku upomíná, jmenovit velikou skránní ástí a lícní

kostí, a hlubokými dlky pro oi. Nosní kost jest velmi krátká, a tvoí od lebky od-

stávající výrstek, k nmuž pohyblivý tlustý rypák svoje svaly nasazuje. Obratle krní,

kterých jako u všech ssavc jest sedm, vyznaují se ped slonovými svou délkou, tak že krk

tapíra v pomru ješt jednou tak dlouhý jest jak slonový. Prsních obratl jest devate-

náct, tedy tohk též žeber, ze kterých jen osm jest pravých žeber, totiž k prsní kosti

pirostlých. Na to následují tyry bederní obratle, sedm srostlých kížních ai dvanáct oca-

sních obratl. Ti poslední krní a všecky zadní obratle mají dlouhé trny. Pední kon-

etiny mají nápadn ouzké lopatky, krátké ramonní kosti, zpátky naklonné silné, velmi

hranaté vetenní a loketní kosti, a velmi dlouhé tyry meziruní kosti, ze kterých dv
prostední jsou nejdelší. Jednotlivá kopyta jsou podobná ku koským. Lochan jest

plochý, ouzký a tak k zadu naklonný, že rovnobžn s ocasem leží, proež u živého

zvíete jen tetí díl ocasu jest vidti, nebof ostatní jest kží pokryto. Stehenní kost (obr.

2.) jest krátká, siln k pedu naklonná. Nožní kostí podobají se k runím, jen že mají

toliko Ii prsty. Tapír stojí na kopytu jako k, svin a dvoukopytníci, zadní prst pední

nohy ani zem se nedotýká. Zubní systém tapír sestaven jest ze šesti ezák nahoe

» dole, z jednoho trhacího zubu na obou stranách každé elisti, a ze sedmi hoejších
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a šesti dolejších sloliíek. Rypák jest velmi krátký, mže se ale prodloužiti, a jakkoliv

prslu nemá, pi^edce k uchopení tenkých vtví slouží. Velmi známý jest amerikánský

tapír (Tapirus americanus), jenž obývá lesy jižní Ameriky od Kordiller až k moi. Do-

sahuje výšky 3 stevíc a délky 6 stevíc. Barva jeho jest šedohndá, chlupy

krátké jak u ko, na silné s obou stran stlaeném krku tvoí hívu. Kže jest tlustší

nežli volská.

Akoliv toto zvíe jcsl velmi obyejné v jižní Americe a velmi oblíbený ped-

mt honby, pedce jen v málo evropských sbírkách se nachází a do žádných menažerií

nepichází. Ve dne spí lapír v houští, v noci bhá po lesích, pase se travou, melouny

a palmovým listím. V mládí chyceni pivyknou velice k lovku, rádi se trou o trámy

a zdi jako svin, a bývají velmi naklonni tm, kteí je na zádech škrabou. Nikdy

nekouše tapír, a Irápí-li ho dti, dává jen slabé hvízdání slyšeti. Španlové a Indiáni

v jižní Americe ho k jízd a k tažení ješt neupotebili, akoliv se zdá, že by pi

své síle, pohyblivosti a krotkosti nemalé služby lovku prokazovati mohl, a jeho

duševní >lohy sotva vloliy svin pesahují. Ostatn všecko žere, co se mu dává, i maso.

Až posud byli tapírové od tamjších obyvatel jen k zábav držáni, k emuž

tak veliké a trochu neistotné zvíe nepíliš se hodí, též škodu nemalou iní , an

plátno, papír, a všecko, co se mu nahodí, rozkousá i zdi kazí. V listopadu dostává jen

jedno mladé 24 palc dlouhé a dlouhou srstí pokryté, barvy kaštanové s bílými plá-

mkami a proužky jako kalouch. Matka vodí své mlád sama, ale nechrání je, proto že

se neumí brániti. Na outku nebží po cestách, nýbrž vrazí hned do houští, kde s hla-

vou k zemi naklonnou koví rozdlí. Tapírové se honí pomocí ps, též je stílí na

ekání v melounových polích v noci. Princ Wiedský ml na své cest v Brasilii mnohou

píležitost tapíry pozorovati. astokráte vidl tato zvíata ráno v ekách, kde je z da-

leka pro jejich hívu a ohnutý krk za kon ml. Také v jezerech rádi se koupají,

a z oustí ek daleko do moe plávají. Když slunce výše vystupuje, skrývá se tapír

do les a chová se tiše, zvlášt v lesích blíže lidských obydlí. Jen v nejvtších pra-

lesích potká myslivec nkdy tapíra, a tu bývá tak plachý, že jak mile lovka spatí,

na zdabh do houští se vrhne, až i nkdy v hustém koví se chytí. Ostatn nevy-

drží dlouho bžet a chrti ho vždycky doslanou. V noci zaíná své rejdy po lesích

a do polí a zahrad, kde zvlášt škodlivý bývá kávovým sadm ; a sice necválá v noci

man skrze koví a houšti, nýbrž po ušlapaných stezkách jako svin s ohnutými zády

a rypák k zemi strká. Stezky ty opouští jen, když njakého nepítele na blízce cítí.

Pro svoje chutné maso, pro škodu, kterou iní v polích , a pro kži, z které se nejtr-

vanlivjší uzdy a bie zhotovují, asto se honí. Indiáni zavšují si kopyta jeho okolo

krku, což prý jest dobrý prostedek proti padoucí nemoci.

Jiný druh tapir (Tapirus Roulini) obývá vyšší krajiny jižní Ameriky a nachází

se v Kordillerech všude v lesích a na velikých, travou porostlých plochách tohoto po-

hoí, nejvíce 7000 až 8000' nad moem. Rozeznává se od obyejného tapíra již svou

hustou tmavohndou srstí, která na krku žádnou hívu netvoí. Jen na dolejším pysku

jest velká bílá plámka. Krk jest docela oblý. Rypák nemá vrásek a není pohyblivý.

Horský tapír pase se ve dne ve velikých stádech. Tito dva druhové byli v Evrop již

od as odkrytí Ameriky známi; teprv na zaátku tohoto století našel se tetí druh

v Starém svt, a to ve východní Indii, která pedce od dávných as byla probádána

od evropských cestujících,
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Co do barvy liší se indický lapír od imierikánskBho velikou bílou plámou, která

od ramen pes záda a k stranám jde a jako šabraka vyhlíží; nohy, bHcho a hlava jsou

hndó, jen uši laké bílé. Chlupy má sporií, krátké a lesknavé, krk docela oblý a bez

hívy. Lebka indického tapíra valn se liší od lebky obyejného amerikánského, podobná

ale jest k lebce horního, který beztoho i nedostatkem hívy a oblým krkem k indickému

se pibližuje. Profil lebky obou tchto druh liší se od oné lesního zvlášt tím, že elo více

jest klenuté a nosní kost nahoru strmí, ímž se více podobá k nosorožcové lebce (obr. 1.),

jen že zase zuby docela jsou jako u obyejného (obr. 3), Mysleme si pak tu lebku kži

pokrytou, a místo nad elistnimi a mezielistními kostmi od nosní kosti zaínaje rypá-

kem vyplnné, a spatíme u indického a u horního tapíra mnohem klenutjší hlavu. In-

dický tapír liší se ješt od obou amerických druh tím, že zadní konetiny skládají su

z delších kostí než pední, tak že tlo trochu ku pedu jest sníženo. Vlast jeho jest

poloostrov Malakka i ostrov Sumatra, kde v lesích žije. Mladý bývá erný s bílým bi-

chem a s bílými árami na zádech, starý erný anebo hndý s bílou šabrakou, jak

jsme ho již popsali, a v nejvyšším stáí zmní se bílá barva šabraky v popelavou. Samec

bývá 7 stevíc dlouhý, samice 8, pomr to, který u ssavc jest velmi ídký, nebof vždy

bývají samci vtší nežli samice. Známo, že u dravých pták naopak samec vždycky

menší jest nežli samice. Spsob živobytí jest u indického tapíra docela ten samý jak

u amerikánského, jen to se pozorovalo v zkrocených v Kalkutt a Barrakpuru, že nikdy

neplovou, nýbrž jen na dn vody bhají. Oekávati lze, že co nejspíš i v ín se jiný

rod tapír najde, nebof v ínských pírodopisech nacházejí se obrazy tapír bílých s ve-

likými ernými skvrnami jako strakoše, kteí prý v lesích západní íny žijí. Zkamenlé

zbytky tapír nac'iázeji se v Americe i v Evrop, ale bývají velmi špatn zachovalé,

tak že z jednotlivých kosi.' a zub zde onde nalezených snad více druh nežli potebí

se dlalo. V tetihorním písku v Nmecku našly se lebky tapíra , který mnohem menši

musel býti nežli led v Americe a v Indii žijící. V podob lebky blíží se k indickému.

Zuby, bezpochyby tonlu samému druhu náležející, našly se v Bribirskem hndém uhlí

v Chorvatsku. Zbytky obrovských tapír, kteí snad velikosti slon dosahovali, našli se

v Brasilii.

Nejblíže tapírm stojí vymelá palaeotheria (dávnozvrové). Postava jejich byla ští-

hlejší, nohy, krk a hlava delší, tak že ponkud ku kom podobni býti museli, jen že

z lebky dá se uzavírali na pohyblivý rypák. Oi mli velmi malé ; nohy všech ty
konetin mly jen i/i prsty, ze kterých prostední byl mnohem delší, tak že prostranní

sotva zem se dotýkaly. Zuby co do íslových pomr docela souhlasí s tapírovými,

jen u nkterých druh bylo nahoe toliko šest stoliek místo sedm'. StoUky jsou velmi

podobny k nosorožcovým, majíce dv stužky a díru jakoby vyžrány byly ; jen v dolejší e-
listi mají shora vidny podobu polomsice. Palaeotheria žila na zaátku Letihorní periodyi

když ješt nebylo ani tapír ani nosorožc ani ko (slonové, hrochové a svin teprv ku

konci tetihorní epochy se zjevilil, i zdá se, že zastupovala tato zvíata, neb v novjších

vrstvách tetihorních již se nenacházejí. Zbytky jejich až posud jen v Evrop se našly.

Uvedu zde nkolik hlavních druh. Tlustý dáynozvr (Palaeotherium crassum) ml
nízkou lebku a v pomru k ostatním palaeotherium velmi tlusté kosti konetin. DosahoVal

výšky svin, ku které se i bezpochyby nejvíce podobal. Nalézá se v Paížské sáde

a v hndém uhlí Aptském ve Francouzsku. Na tch samých místech našly se kosti dávno-

zvru prostedního (Palaeotherium medium), jenž byl té samé vclikosli, ale s mnohem
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šlihlejšíiiií ouily. Nosili kosti liyly voliiii široké a králku, pii tuin illouhé olisliii kosli

dají uzavírali na dlouhý rypák. Malý dáviiozvér (Palacolherium minus) naopak mi dlouhé

nosní kosti, tak že rypák bezpochyby krátký a málo pohyblivý byl. Kosti jeho jsou

velmi tenké, a velikosti pesahovalo zvire toto o nco našeho zajíce. Jiná zvíata z ped-

potopních as, podle zbytk kostí lebky a konetin k tapírm podobná, tvoí rody:

Anchithcrium, velikosti koné, a menší Lophiodon a Anthracotherium. O podob jejich

málo jest známo, proto žo jen zuby a krom toho málo kostí se našlo ; zdali srsf a ry-

pák mli, anebo i výrstky nr>jaké jako nosorožec, neví se ; zuby jejich tvoí dlo po-

doby své pechod od zub tapír k zubm nosorožc, ku kterýmžto zvíatm te(f

pikroíme.

Jsouf nosorožci veliká, neforemná, tlustokožnatá zv.ata s dlouhou hlavou, k/át-

kým klkem a s télein velmi hmotnatým. Krátké konetiny mají tíi prsty s malými ko-

pyty, která nejsou v stavu tžké tlo unésti jako nohy u tapír, nýbrž prsty a ko-

pyta js)U k zemi stlaeny jako u slona, jen že nejsou srostlé- Tvání ást hlavy jest

v pomru k lebení velmi prodloužena a nosí jeden neb dva rohy z výrstk tlusté

kže sestávající, odkud i jméno zvíat tchto. Kostra nám ukazuje ve všem nemotorné

a silné formy. Lebka pede vším jest v pomru k ostatním mnohokopytníkm nápadn

pr.idloužena (obr. 3.), CObr. 3.)

Celní kosti zaujímají

tetí Hsf lebky a jsou

v pedu spojeny s velmi

silnými nosními kostmi,

které jako zobák na-

horu strmí, dole krát-

kému rypáku , nahoe

rohu k násad sloužíce.

K zadu od elních kostí

vystupuje tým jako

sedlo. Spánkové jámy

jsou velmi hluboké

a pojí se s oními

dutinami v dlouhý žlab.

Lícní kosti odstávají ve

velkém kruhu. Velmi

silné svaly vycházejí od

sedla teinenního. Kže
hlavy a tedy zvlášt

rohu, taktéž velké svaly

vyplují spánkové jám y,

dolejší elist pi žvý-

káni pohybující. V zubní

soustav scházejí špi-

áky, ími se nosorožci od ostatních len rodiny pravých mnohokopytník odchylují

;

a ezáky, a se nacházejí v dolejší elisti a v pomrn iiialých mezielistních kostech,

brzo se solrou, Bývají tyry, le nejdíve vypadají v hoejší elisti dva proslraaní.
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v dolejší dva proslední, a u starýdi zvíral i tyto až na koeny se setou. Stoliek

jest nahoi^e a dole sedm. Dolejší stoliky skládají se každá ze šesti vyrýšenin, ve dv
podélní ady po tech postavených, které setením zmizí, tak že tyto ady potom

jako dva srpy anebp polomsíce kostné látky v emailu tla zubního leží. Hoejší sto-

liky jsou lverhrané s dvma služkami, mezi kterými na vnitní stran hluboká

jáma se nachází, jako ve vyžrané loví stolice. Krní obratle jsou v pomru mno-
hem kratší než u tapír, zadní obratle mezi rameny mají velmi dlouhé trny. Žebra,

kterých jest 19—20, jsou velmi dlouhá, tlustá a siln ohnutá. Kosti konetin jsou

velmi tlusté a pomrn kratší než u tapír, zvlášt co se týe prstních kostí a kopyt (. 6.

(obr. ,3., noha nosorožce). Kže jest velmi tlustá, na nkterých místech, k. p. na biše, až

na palec, pi tom velmi pohyblivá a kožními svaly opatená. U nynjších druh jest

docela hladká, jen na uších a na špice ocasu stojí nkolik dlouhých žíní. U jednoho

vymelého druhu ale byla kže hustou srstí a pod ní vlnou pokryta. Roh nosorožc

skládá se z tenkých vláken rohové látky jako ze srostlých vlas. Nosorožci žijí poje-

din anebo v malých houfech, nikdy v stádech jako slon, v mokrých lesnatých kraji-

nách Afriky a jižní Asie. V pedpotopních asech nacházeli se v celé Evrop a v se-

verní Asii, též v Americe. Druhy nosorožc rozdlují se podlé potu roh ve dv tlupy.

K první s dvma rohy náležel vymelý druh Rhinoceros tichorhinus, tak nazvaný od e-
ckého ruxoi (pehrada) a é/í(nos), proto že pod nosní kostí, jak ji vidíme v obr. 3. od in-

dického nosorožce, pehradní kosf, která nozdry oddlovala, nad elistními kostmi leží.

U nynjších nosorožc zastává chruplavka místo pehrady kostní. Mimo to se vyznauje

Rhinoceros tichorhinus hustou srstí, která ho proti nehodám severního nebe, pod nímžto

žil, chránila. Hlava byla ješt delší a po stranách stlaenjší, nežli u ostatních druh.

Rohy byly velmi dlouhé, pední ml 3 stevíce, zadní asi stevíc délky. Tento noso-

rožec žil za as potopy v prostední a v severní Evrop a v Sibii, kde spolo s ma-

mutem jeden z nejobecnjších tlustokožnatc byl. Též v Nmcích, u nás, v Anglii a ve

Francouzích lebky a celé kostry jeho se našly. Zajímavý nález uinil pírodozpytec

Pallas v severních ástech Sibie r. 1771. Našel totiž v zmrzlém písku na behu eky Vi-

luje celou zmrzlou mrtvolu nosorožce. Hlava i nohy pišly do Petrohradu. Byly po-

kryty hrubou hndou srstí z dlouhých chlup sestávající, pod ní byla tenší vlna. e-
záky u tohoto rodu skoro docela se ztrácejí. K onomu vymelému nejpodobnjší jest

nosorožec dvourohý afrikánský, Rhinoceros bicornis, jen že má kratší tlo i hlavu,

a že pehrada nosní mu schází, tak že nosní kosf svobodn do výšky stojí. Délka zví-

ete obnáší 11— 12 stevíc, kže, až 1
'/j palce tlustá, jest tmavohndá, hladká a bez

záhyb. ezáky jsou v obou elistech nahoe dva, an dva postranní vypadají ; dole z-
stávají tyry. Uši jsou velmi veliké a pohyblivé, oi malé, pední roh až IVs stevíce,

zadní Yj stevíce dlouhý. Jak jsme již u slon vidli, že nynjší rody jenom na kra-

jiny pod obratníky se obmezují, an vymelí i severní ásti zem obývali, tak jest

i u nosorožc. Dvourohý nosorožec nachází se jen v jižní ásti Afriky od pedhoí

Dobré nadje až k pusté Sahae.

Nejlepší zprávy o dvourohém nosorožci podali Švéd Sparrmann, Anglian Brue
a Francouz Levaillant. Sparrmann konal svou cestu ve východní ásti osady Pedhorské

až do Kafferska roku 1775. V prosinci (msíc, v kterémžto v onch krajinách na jižm'

polokouli práv léto jest) šel jeden Hotentot s dvma soudruhy, kteí mu velkou ru-

nici nesli, k jednomu pramenu na ekání. Nestáli dlouho i uslyšeli klusání dvou vel-
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kých zvíat, která každým šlápnutím koví, rákesi a štíhlé bahenní stromy drtila, lak že

zvuk ten podobal se asi k onomu, jejž nkolik drvoštp v lese spsobuje. Hotentotové

poznali již podle hmotu, že to jsou nosorožci, proto že slonové, nejsou-li stíháni, tak

rychle neklusají. V Africe, kde lví nkde tolik bývá jako v Ruších vlk , lak že celou

noc jest slyšeli váni; kde tak asto, jako u nás koroptev ped námi vyletuje a tepetáním

kidel nemysli ce vystrašuje, hmot slon a nosorožc v houští neb ohlušující kiky ce-

lých stád velikých opic se ozývají, v tchto krajinách i ostatn bázlivý lid Hotentot

tmto nebezpeenstvím jest tak pivyklý , že naši ti erní myslivci tiše svuu jedinou

runici pohotov drželi , akoliv s dvma nepálely se polykati mli. Stelec položil

zbra na vidle do zem zastrené , a jak mile se v nižším koví ohromná tla zvíat

zjevila, vystelil. Jeden nosorožec upadl, druhý zaal vát, sklonil hlavu a vrhl se zu-

iv na nepátele. Zatím druhý Hotentot byl chladnokrevn runici nabíjel , a než se

zuivé zvíe na deset krok piblížilo
, padlo koulí zasaženo. Ob rány byly šly do

plic. Nosorožci ti, podle mení Sparrmannova, byli 11 stevíc dlouzí, 7 stevíc vysocí,

a mli 12 stevíc v objemu. astokráte se odvažují Hotentotové jen s kopím na

nosorožce, a jakkoliv zvíe toto velmi rychle a zuiv na onu stranu se vrhá, odkud

poranno bylo, pedce divochové vždy umjí se mu vyhýbati a ze zadu zase je ranili,

až jed, jímž kopí jsou napuštna, ouinkovati pone, naež nosorožec již nepítele ne-

stíhá, nýbrž blázniv skáe a se válí. — Levaillant jednou na své cest v Africe vid!

dva nosorožce, kteí nepohybliv stáli. Nosy drželi do vtru, a k cestujícím byly zády

obráceni. Tak stávají nosorožci nkdy dlouhý as nosem vítr berouce, aniž se ohlížejí,

proto že na svj dobrý ich lépe se mohou spoléhali nežli na oi. Levaillant chtl na

n steliti, ale jeden Hotentot ho prosil, by jemu práci tu ponechal , an beztoho byla

vzdálenost píliš veliká. Levaillant se podíval na zv dalekohledem , a pozoroval že

astéji než díve hlavy své škaredé obraceli a i nohy pohybovali, jako kdyby uprchnouti

anebo na my.ilivce se oboiti chtli. Obávali se, aby snad štkání ps je neupozornilo,

kteí ze všech sil se namáhali, utrhnouti se z provaz, na nichž drženi byli. Jonker

(lak se jmenoval onen Hotentot) lezl jako had po zemi pomalu naped
,
pi emž oi

s nosorožc nespustil. Pozoroval-li, že se na obracejí, zstal nepohybliv ležeti. Ko-

nen tak se k nim piblížil, že miti mohl, a jednoho nosorožce ranil. Tento, samec

a vtší z obou, zaal hrozn váti a bžel v tu stranu, odkud ránu byl slyšel. Již se

obával Levaillant, že tyto nestvry koví, do kterého se Jonker byl skryl, pošlapou

a jej usmrtí ; ale tento ležel tiše na zemi a nosorožci ho nepozorovali , nýbrž hned

na Levaillanta a jeho Hotentoty se hrnuli. Psi Hotentotv, velmi silná a odvážná to zví-

ata, která pi honbách na lvy, levharty a jinou zv se potebují, nedali se již déle

zadržeti, se štkáním a vytím vrhli se na nosorožce, a tito ulekáni obrátili se nemotorné

na stranu i váhali, mají-li utéci nebo ne. V tom okamžení dostali nkolik ran, zmateni

zstali státi, psi na n se zavsili a nosorožci nikterak se nemohli tchto u srovnání

malých zvírat sprostiti, a rohem mocn se ohánli a hluboké brázdy do pdy ryli.

Levaillant a Hotentoti obstoupili nyní nosorožce ve velkém knihu, hledajíce píležitost

vysteliti , tak aby pi tom neranili psy. Samec, pozoruje že jsou obklíeni, zuiv
val a hledl, jak by se mohl do blízkého koví dostati. Pi tomto ústupu rozhodil psy

jako míe okolo sebe, a co zatím tito v novém vzteku opt se na nj vrhali, utekla

samice. Levaillant a dva Hotentotové postavili se ped koví, a šastn blížícího se no-

sorožce trefili, tak že upadl. Akoliv smrtelné rann, pedce nosorožec ležící rohem
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a nohama pracoval, tak že kainony daluko vyhazoval a udeení psi s kuením se rozutíkali.

Nikdo si netroufal k zvíeti se piblížili, a když Levaillant mu chtl poslední ránu dáti, aby

muky jeho ukonil, divochové ho prosili aby toho neinil, by zvr více krve neztratila.

Oni toliž krev nosorožcovu rádi pijí a velikou kouzelnou moc jí pipisují. ekali

tedy, až nosorožec skonal
,

potom mu mchýr vyízli , vyprázdnili a k ránám pidrželi,

až se mchý, tyikráte vetší nežli volský, naplnil. Levaillant praví, že tou krví, kterou

nosorožec v boji byl ztratil a jíž vkol zem byla zbrocena , dvacet mchýi by se bylo

naplniti mohlo. Zvíe to bylo 1 1 stevíc 6 palc dlouhé , 7 stevíc 5 palc vysoké.

Delší roh byl devatenáct palc dlouhý. — Anglian Brne byl roku 1771 v Abyssinii,

kde ho jeden bohá tamjší na honbu pozval. V Abyssinii jsou zvlášt k tomu vycviení

myslivci, kteí velmi obratné svým širokým meem slonm, nosorožcm a buvolm šlachy

u paty proezuji a jen od masa své koisti živi jsou. Dva mužové sedí na jednom koni

docela nazí, aby v koví a ve vtvích strom viseli nezstali
;
pední drží uzdu, zadní

me. S tmito myslivci hledal Brue nosorožce v nejhustším lese. Když byli hodinu

hledali, najednou nosorožec z lesa se vyítil a pres suchou rovinu k jinému houští spchal-

Na cest ale byl trefen od nejmén Iidceti kopí ernoch. Pedce ješt se uteklo

zvíe do jedné jeskyn, u jejibožto vchodu kopí odlámalo a tcprva na zem padlo, když

ránu do hlavy dostalo. Když myslivci se piblíiíili, by podle obyeje nosorožce rozdlili,

lento najednou zase vyskoil, i byli by všichni ztraceni bývali, kdyby mu jeden myslivec

obratn šlachy nebyl rozízl. Brue byl ješt na jiných honbách a mnoho od obyvatel

o zvíatech onch se dovdl , což všecko ve své ,cest k odkrytí pramen Nilu"

popsal, z nižto také tento výatek jest erpán.

Drobnosti.

O pstování vina c Cechách.

Sepsal Filip ermák.
(Pokraoraní.)

6 Tyen .

Když rozvodj dokoneny jsou, následuje tyeni, což se ale také hned po první kopace

•tává, pakliže žádnýcli rozvudii se nedlalo. Tyení jest stavní podpor kn keróm.

Víno co koví jest plazící se rostlina, velmi hojná a rychle rostoucí, a že jest deva ten-

kého a slabého, listu naproti lomu velkého a tžkého, tedy bez cizí pomoci nemže vzhru se udr-

želi, nýbrž k zemi klesá, a ta se stává, nemže-Ii riti ni délku, že roste na šíku, u listí totiž

vyžene si pazochy, a v trkem spsobu jest pak opravdové koví.

Podpory, jakých se k vinnému koví používá, jsou : tyky, odry, nkdy i stromky ba I strom,

u. p. švestka.

Tyky jsou stonky pt itevic dlouhé a asi pldruhého palce silné. Obyejn ožívá se k tomu

nyní kulovatin, t. j. borových, smrkových neb jedlových podrostkú z vysokých les; nkdy i mla-

dých borvek, smrek, jedlí. Jenžto se pro krátkost za cbmetné tyky nehodí ; asem svým i vyslou-

žilých kráat z chmelnice. Daleko irvanlivjii nad tyto jsou tyky štípané, zvlášt z vyzrálého smol-

ného diví. Tyto »e zhotovuji následovn : rovný, nesukovatý a pi tom itípuý bu borový neb

smrkový kmen, peezá se na špalky pt stevíc dlouhé. Každý takový špalek rozštípne «e na A\é

póle, a z téch každá opt na dv. Z tchto našiipaji se dv neb ti štpiny, podle toho jak silný

bjl kmen, a z tchio štpin se pak štípají tyky, t j. stonky co moittá tverhrané , tlouštky asi
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na pldruhého pr<ce. Dokaváde ješt dubové lesy oblíbeny bývaly, bývaly i na vinicích toliko z dub

štípaué tyky. Pes lakové iia trvanlivost ovšem nebylo. Já mám dosavad ua viulii ješt nkolik

eiemplán z oné doby, vina udává stái jejich pes 50 let. Po dubových první místo na trvan-

livost zaujímají osykové, zvlášt jestli strom v pravý cas byl poražen. Takové trvají 15 1 více

let. Až jedenkráte akacie budou obyejujší, nebade pes n na trvanlivost, a také na lácl.

Odry jsou stonky pt neb šest stevíc dlouhé, jeden od drnhého asi na pldruhého sáhu

rozstavené a do zem asi na stetle bu zakopnné neb zaražené, na kterých se po tech i tyech

bu devných neb železných hebu nachází, jeden od druhého nco pes stevíc, k zavšení na pi
bidel, jaké místy také Jen se uvazují. Odry se staví obyejn jen u staveni v štítu, neb u zdí, ile

také u cesty, a v ádkových vinicích mohou se stavti a každého ádku. Json-Ii s obou stran

cesty, tu kdo toho milovník, lehounce si mže spsobitl besídku. Jest tolika teba, s obou stran

cesty vždy dva sloupky ili stonky proti sob postaviti , tyto pak n vrch poloobrni spojiti a na

tyto konen slabých bidel navázati. Je- li koví vysokorostlé a dosti husté, tu se opatrn rozvede

nejdív po odrech, a když povyroste, i po hoejšku, a besídka jest hotova, ano i celá chodba. Na

místo bidel bylo 1 také používáno železného, asi na pl stébla silného drátu, a sice s dobrým pro-

spchem. Není pochybnosti, že takového drnbu odry, zvlášt jestli tyky v drahot tak pokrao-

vati budoa jako po nkolik let, více do zvyku pijdou, jichžto se zvlášt v ádkových vlnicích výborn

použíti dá.

Prv než se tyiti zapone, musejí se ješt nové tyky zašpiatiti , t. j. každá tyka na

jednom konci, a sice na silnjším, se tažmo do špiky piseká. Ba jest i raduo, než se pone ty-

iti, každý kozlík prv prohledat! a probrati, a tu kde špiky jsou ohnilé, tyky plostitl, a kde ulo-

mené, nov zašpiatiti. Tyení jest jedna z nejlehích a nejsnadnjších prací vininích, i koná se takto :

Dlník, vezma do jedné ruky tyku, postaví Ji asi na pldruhého palce od kee, a v druhé ruce n jje

bu devnou paliku bu sekerku na plocho obrácenou, tlue touto na tyku, až ji asi na pl

stevíce do zem zarazí ; toliko na to musí pozorovati , aby pi zasazováni tyky nepisel s oi

na lož, což se tím poznává, že se ke pi zaráženi otásá , jest-li se ho tyka dotýká. V kypré

zemi mohou se tyky jen zastrkovati
;
jest to práce sice hbitá, ale dlníka velmi utrmácí. V dobe

spoádané vlnici má každý ke svou ty, a je-li mnoho vína, t. j. hrozn, tu mnohý ke mivá i dv
tyky, aby totiž hrozny se mohly dobe rozvsiti a tak tím jistéji nzráti. U cesty se tyívá oby-

ejné dle šry, a sice jak horem tak i také plochou. Aby byla v.šude stejná výška, zarazí se nejprv

u kraje cesty tyka ; ta se zmí a podle té samé výšky zarazí se v druhém konci druhá ty.

Pes tyto ob natáhne se šra, uvázaná na kol'kách, asi na dva kroky za každou z tchto tyek

do zem zaražených. Mezi tyto tyky zarazí se dle proslrannosti ješt dv neb i ti tyky, toliko

o poznání, asi co šry obnáší, výše; ty se rozš .'pnou a do té rozštépiny se vloží šííra, jenž te
iní zcela rovnou áru. Nyní podle té šry zarážejí se ostatní. Ze tyek na vinici nikdy ue-

pibývá, jest dávno známo; tedy každým rokem nové se musejí objednávati. Takové pak nejra-

djl zatloukají vinai okolo cest, obrubujíce jimi vinici. Psobí to pkný pohled, mnohem ale uži-

tenji by bylo, špatné tyky dávati k cestám, a nové do prosted tvrti, an staré tyky nikdy tak

není škoda, když se ztratí, jako nové. A tyky u cesty obyejn mívají ten samý osud jako hrách.

Ostatn dej k silnému a dosplému kei tyku jakou chceš, aneb do štítu pi staveni odry

sebe vyšší, nebo jej pivaž ke stromu, vzlášt nemá-li daleko do hustých vélví : vždy a všude dokáže

ie jest víno, a osvdí svou dstojuost. Jakou zaujímá v rostlíuétu svt; tyku pevýší, štít pe-
slihne, strom peroste, a pak se divá s výšky ua okolní svt sem tam hlavu potuteln klon.

7. Podlom.
Po styení, když již ze sloupk poodrnstlýcb zejih poznati lze, kde jaký hrožníek se

nachází, nastatie podlom, to Jest druhá rezha, délíi" se od první toliko tím, že v oué se odstra-

ioje zbytené révi loské, v této ale nejvíce mladba, jenžto si letos byla povyrostla. Má pak své
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pojmenováni od podlomeni neb odiznnli zbytených ratolesti, které toliko teba od kee odehnouti,

a již se odlamnji, anebo pod ostatními užitenými podlamují. Podlom podobn jako ezba požaduje

velké opatrnosti.

Práce tato koná se následovn. S košíkem a žabkou pistoupí dlník ku kei. Je-ll dlníkS

více, tody jak široce se rozstoupnou, tak široce se udlá ára po celé tvrti, aby bylo patrno, kde

a podkud le pracuje. Nyní se pone každý ke bedlivé proliližeti, a z nho co zbyteného odstra-

ovati. Je-ll mnoho vina, t. j. hroznik , tu se od.strauji toliko ty ratolesti, jenžto žádného vina

nemají, teba 1 staec, není-U na ném žádného hroznu ; toliko jestli by si byl ke dolem pustil, tu

z oné mladby jeden prut, by( i vina neml, se ušeti, an z nho budoucn nový ke povstane. Pakli

jest vina poidku neb zcela žádného
,

tu pi podlomu tím vtší opatrnosti jest teba, aby pro bu-

doucnost nejen uškozeno nebylo, alebrž pispno. Pede vším se na to mnsl hledti, aby se ke
zotavil, omladnul, tedy má-U dole pkný les, obnož, t. j. více mlad vyražených rév, tedy se

z tchto nejsilnjší ušeti, teba i dv, a ostatní se odstraní
; je-li ke již luze vyhnaný, tedy staec

se dole odízne
;
pakli jest ješt mladý, tu se na nm nechají dvé neb ti ratoléstky, ostatni vše se

odstraní; vždy musí se na to hledti, aby ke co možná nízce se udržel. Když tak v rázu každý

ke prohledán a od zbytených ratolesti oištn jest, podobným spiisobem zapone se druhý ráz,

a tak se pokrauje, až celá práce dokonena jest. Odezané neb odlámané sloupky, mladé revl,

dávají se do košík, a tyto odpadky nazývají se též godlom. Tento podlom bývá sice pro hovzí do-

bytek lahdkou , ale krávy po nm rády na mléce odstavují. Zaschlý neb zcela suchý Jest dobrá

potrava pro kozy. Také již bylo zkoušeno použiti ho co hnoje ; totiž když se odlámaly sloupky, ke
se okopal a tyto se ku kei vložily a pak blinou pihrabaly. Ale užitku z toho nebylo žá-

dného pozorovati.

8. Potaz.

Považ jest uvazování rév slámou k podporám.

Díve než tato práce se zapone, nadlají se víšky, t j. malé snopeky neb otýpky z dlouhé

žitné a co možná silné slámy. Tyto dlají se následovn. Otep slámy se rozváže , a co by vyná-

šelo asi tetinu došku , tolik slámy vezme se do obou rukou a rovn na zem jednou i dvakráte

•pustí, aby dolem vše se vyrovnalo. Na to se vezme pevn za klasoví a dobe vytepá , aby co

T ni slabého a krátkého, vypadalo. Pak tato urovnaná a vytepaná sláma pehne se pes koleno

tak, aby celé klasoví pes žitovi pekoukalo. Nyní se vloží mezi kolena asi do polovic, a uplete se

povísilkn, jímžto sláma asi na pt palc od pehybu se peváže. Konen klasoví sekerkou se od-

seká zárove s žítovím, a víšek ili panna jest hotov. Nežli ale tímto se vázati mže , mnsl býti

dobe namoen a vyšlapán, aby takto sláma nabyla ohebnosti a honževnosti. Považ pak se koná

následovn. S víškem v košíku pistoupí dlník ku kei. Nejdív ho prohlédne, zda tu není niehož

zbyteného, aneb zdali od podlomu njaká ratoléstka neb njaký pazoch nepibyl, což jestli se stalo,

to vše se odstraní. Na to se vytáhne v pehnutém míst z víšku stéblo, a tak jak na dví leží,

vloží se na ke asi pul píd od zem , pak se otoí okolo tyky a pitáhne co možná až k samé,

pak opt nazpátek okolo kee. (Pi odrech ovšem uemíiže se dle libosti vázati jako pi tykách,, na-

proti tomu mže se ale každá réva a každá haluzka tím pknji a užitenji rozvléci a položiti.

Nyní oba konce ouvazku se pres sebe peloží a otoí, do oka, jaké peložené stéblo psobí, strí se

bu prst neb k tomu uchystané zašpiatlé devo (špika), a od pravé k levé se tmito konec nkoli-

kráte otoí, pak asi na palec od kee druhou rukou onvazek le pehne, aby se ob otoeniny spojily.

TeJ se spoádají všecky haluzky, aby žádný hrožníek neutrpl škody, a podobn piváže se ke dru-

hým onvazkem : je-li ale již povyrostlý neb dlouhý, i tetím, pi emž potebí bedlivé pozornosti, aby

žádný hrozen nepišel pod úvazek. Podobné jak s jedním, tak i se všemi ostatními kei se nakládá.

9. Druhá k of a ka.
Když takto každý ke jest ošeten a k tyce uvázán, a v tom spnsobn celá vlnice uspoá-

dána, následuje ješt jedno kopáni: druhá kopaka. To se práv tak koná jako první, toliko



253

že není tak hluboká ; kopá se jenom na pl motyky. Že pak obyejn od prvnjšl až do této, zvlá-

št jestli byla pohodlná povtrnost, vinice zatravuje, musí se ped kopáním tráva vypletl, jinak se

chiiuli neustále pod motykou, a mimo to, pijde -li brzy po kopace déšt, vyhlíží pak hnedle vinice

jako louka, ímž i pdé 1 koví se uškodí. Tato tráva podlomová bývá sice obyejn krátká

a seny písek, ale dobe vypraná poskytuje dobrou picl hovzímu dobytka i kozám. Když tato práce

dohotovena jest, vyistí a vystrouhají se ješt všecky stezky, a tvrti se ndlá bort t. j. obruba,

a touto prací jest 1 skonena všecka jarní práce, což, byl-li pohodlný as, a velkonoce pipadly po

púll dubnu, také již I o sv. Trojici se stává. Xyn! skrze nkolik nedl i lid i vininí pda má na

odpoinutí, vínu ale nastává tím znamenitjší doba, totiž doba kvetu.

(Pokraování.)

O eském granátu.

Od J. Krejiiko.

Mezi nejkrásnjší drahé kameny náleží bez odporu granát. S tímto jménem spojujeme oby-

ejn pojem tvrdého , krásn erveného kamene , který bu z východní Indie , bu z Cech pochází.

Tyto spnsoby granát jsou v celku dosti vzácné , tím bojnjšl jsou ale jiné odrdy barvy hndé

a rud, které zvlášt v jistých bidlinatých prahorách k nejobyejnjším nerostm náležejí. V lUd-

natéra kamení Šumavy, v tak nazvaném svoru, jest rudohudý granát tak obyejný , že se podobá,

jakoby jej nkdo do hor byl zašil, dokavadž kamení ješt mkké bylo. U Dešenického jezera a v po-

tokách odtamtud plynoucích mže se jich za králky as mnoho liber nasbírati. V Cilském oudoli

v Tyrolska vyskytují se v temnozelené bidlici krásn vyhlacené, ale neprhledné granáty co pst

veliké. Ve Švédsku jsou tak hojné, že se k železné rudé pi tavení pidávají.

V mineralogii nazývá se granátem nerost tvaru krychlového (kostkového) nebo odvozených

z krychle tvaru, obsahující v sob keman uxyduln ve sloueni s kemauem oxydu , tak že se oxydul

k oxydu má jako 3:1; pi emž oxydul obyejn železo, mangan, magnesii neb vápno, a oxyd

hliník neb železo obsahuje.

eský granát, také pod jménem pyrop (ohuivé oko) a carbanculus znám, dosaváde

jenom v Cechách nalezený, jest zvláštní odrda granátu, a liší se od ostatních jak tvarem, tak i lu-

ebním slouením. Tvar eského granátu jest pvodn krychle (kostka) na všech plochách mírn vypouchlá.

Takové pravidelné tvary jsou ale velmi vzácné , nalezly se dosaváde jenom v potocích okolo Roven-

ska, Jiína a Nové Paky; u Triblic a Merouic , kde se jich nejvíce ualezá , mají podoba zrn

nepravidelných.

Jiné odrdy granátu
,

jmenovité almandin ili východu! granát, objevují se ve tvarech dva-

náctlstuých.

Štípáním nedá se zrno eského granátu v pravidelný tvar promniti, nýbrž obdržuje ná-

hon dokonale lasturnaté plochy. Lesk jest docela jako a skla a prhlednost nkdy znamenitá,

akoliv obyejn Jenom prsvitavý bývá. Pekrásná a istá jest barva jeho ;
prohlížíme-U skrze

nj, má barvu ohnivou , ist krvavou nebo temnoervenou, jako Mlnické vino. Dležitý znak pra-

vého eského granátu jest váha jeho. Síáš granát jest 37 — 3'8kráte tžší, nežli voda. ervený

spinel, k nmuž má jistou podobnost, jest o nco lehí, váži 3'5krát více nežli voda ; hyacint zase

jest o nco tžší, váži 4'4 - 4-6kráte více nežli voda. Tvrdost granátu eského stoji mezi topa-

sem a rubínem, Jest totiž tvrdší nežli topas, ale mki nežli rubín. Šmirgiem , který má tvrdost

rabína, dá se tedy velmi dobe leštiti.

V luebním slouení má ta zvláštnost ped ostatními granáty , že místo oxydu železa obsa-

huje oxyd barvíkn ili chrómu, od nhož bezpochyby také krásná barva Jeho pochází. Kobell nalezl

v sto podílech; 43 podíl kemenové kyseliny, 22.26 pod. oxyda hlinitého, 8.74 pod. oxydíila železa,

18'65 pod (ixydulu magnesie, 5-68 pod vápna a 18 pod barvikového oxydu.
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(esky <>;rauái nalézá se, jak podotknuto bylo, jenom v Ceckách, a sice hlavn v uaplavené zemi,

bu v zrnech, bu v kusech hadce zarostlý. U Zóblitzn v SasIch nalézá se pry také, a sice v mohutné

hadcové skále ; n Malesovi bliž Kutné Hory jest ostatn obyejHý granát též v hadci zarostlý. Z toho

se dá uzavírati, že pvodní jeho ložišté byly hadcové skály, které snad u oupatí Krušných a Krko-

nošských hor se postíraly. Však práv v tchto místech vystouplo z hlubin zem ediové pohoi,

a tím se stalo, že hadcové tyto skaliny rozkotány a jejich zbytky daleko rozmetány byly.

Jest j)ak nyní trojí nalezišt eských granát. Pedn potoky v okolí Jiína, Roveuska

a Nové Paky, kdežto se ale jenom porznu, akoliv nkdy, v krychlových tvarech objevuji, co ve-

liká mineralogická vzácnost. Pak v naplaveném písku u Tiblic, a v slepené smsici rozliného

kamení u Merunic.

Z tchto droa posledních míst pocházejí skoro všechny eské granáty , které t obchodu jsou.

U Tiblic objevuji se u onpati kuželových Mezibor v opukovém kameni mlké pánve, rozli-

ným hrubým granátonosným pískem naplnné Chodí-li se po dešti v polních brázdách v tchto

místech, prozradí se granáty již v ornici zdaleka svým leskem.

Takové pískem naplnné pánve jsou ti, jedna u Dlažkovic, Podsedlic až k Chráštanm, druhá

od Tiblic až k .Starému a Leskému, tetí mezi Jeauy a Solany. Pes prvni dv vede silnice od

Tebenic do Lunn. Granáty objevují se zde jenom v zrnech a leží v písku , v nmž se množství

ediových kus, úlomky hadce, malé ošoupené hlatiky církonu, pleonastu, safíru, kemenu, obyej-

ného granátu, merotce atd., jakož i malé zkamenliny v hndou rudu promnné nalézají. V Lesliého

pechází tento písek v ediový slepenec, v nmž se též granáty objevují, z ehož se souditi dá, že

pi vystoupení edie pvodní ložlšt granátu se roztíštilo.

Druhé loiišt nalézá se u Merunic, o emž jsem se již pi pojednáni o Litomickém hndém

uhlí zmínil. Také zde jest v opuce neveliká pánev, smsí rozliného kameni aaplnoa. Granáty leží

obyejn mezi kamením, nkdy jsou v hadec, poloopál, kyz neb sádrovec zarostlé a meil slepencem

roztroušené, který z hlinité látky a kus pískovce, granátu, opatu, pak ze zrn a hlatí turmaUnu,

lopazu, kemenu, církonu, aragonn, ervené železné rudy, kyzu, zXamenlých v kemen promnných

kmen se skládá. Všechna tato sms jest hlinitou a kemenitou látkou v jednu hmotu spojena.

V Tiblickém ložištl dobývají se granáty v nehlubokých jamách a mlkých šachtách, v Meru-

Dlcich jest vtší šachta do kamení zaražena. Granáty dobyté brousí se dílem již v Dlažkoviclch,

Tiblicich a Tebenlci, dílem v Turnov a ve Svtlé nad Sázavou, odkud se nejenom po celém Ra-

kousku, nýbrž po celé Evrop prodávají. Nejkrásnjší a nejvtší granáty pocházejí z Merunic, z nichž

u klenotníka Grobmanna v Praze skvostné špetky se zhotovují.

Švédové vláky.

Dne 24. ervence znamenal Jseip pi pozorování slunce následující sj^ijímavý úkaz. U vzdá-

lenosti od slunce, obnášející asi pl prftmru sluneního, objevila se najednou svtlá tla, která jedno

po druhém táhla przorništm dalekohledu ,
potebujíce k tomu jen málo sekund. Nkterá z nich

dlela v dalekohledu déle. Ta z nich, která peletla pes kruh slunení ,
podobala se k prhledné

jiUze. Smr jejich šel od .ji|iovýchodu k severozápadu. Svtlost jejich byla o málo slabší nežil

svtlost slunce ; neboe 1 skrze erné sklo slunení, kdežto slunce jevi se mdlé a ervenožluté
,

byla

lato svtlá týla ješt valml dobe viditelná, ukazujíce bílou barvu.

Podstata ,tchto svtlých tl, nazvaných svtlovýml vláky (Llchtdocken), kterážto již nkolikráte

za velmi teplých a suchých dn pozorována byla, až posud ueni vypátrána.

Dr. Vojtech Kunei.
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Papír ae deva.

Vzácnost I drahota látek liiuých » vlnénýeh, ze kterých s« zhotovuje papír, jehož spoiebi

nud to k«iit/m rokem roste, Jsou píinou vysokých cen papíru. Hadry jsou po celé Kvropé zbožím

hledaným, a puruste-ll poptávka po nich jeit deiaí 6«« v podobaé mie, jest se obšívati jeit vétáí

drahoty, ba svým asem i skuteného nedostatku látky papírové. K této okolnosti již dávno obrá-

ceny byiy zraky prmyslník, a etné zkoušky inny Jsou od nich, zdali by papír dal se vyrábti

i z jiných látek, jako ze slámy, z lejí a t. d. Pukad nám ale známo, nemly posud tytu pokusy

lakového zdaru, aby ae tím dosáhla obmýšleného ouele, a nikde nevstoupily do života dílny, které

iiy ae takovou fabrikací zanášely ve vydatné rozsáhlosti

Štastnjéí však nad jiné zdá se býti papíru'k p. Gross 2 Giersdorfu v Pruském Slezku,

který v nejnovjší dob zanáší se dláním papíru ze smrkového díví. DosploC noré toto odvtví

prmyslu již lak daleko, že celý spis, vydaný od p. Pa nu e jr i t z e, v jistém potn exemplá vy-

tištn jest zcela na takovém devovém papíe a svázán v devovou lepenku. Jeden takový exem-

plá podán jest na okázku králi Pruskému.

Zdali tento nejnovjší pokus bude míli rozsáhlejších následk, nežli jiné podobné , které jej

pedcházely, nelze na ten as pedvídati ; na všechen spsob bylo by velmi žáduucno, aby se pro-

spšnost jeho osvdila, ímž i naší eské vlasti otevela by -se vyhlídka na výnosné tžení z to-

hoto nového druhu prmyslu.

Nejvlši hloubka moská.

Tuto nalezl nedávno kapitán Denham v jižním Atlanliekém oceánu (36° 49' ší., 37° 6' díl.

od Greenwiche), zmiv ji na 43.3S0 Paížských stevíc. Spouštni olova, nežli dosáhla dna, tr-

valo sknro plných deset hodin. A. v. Hnmboldt vyjaduje se o tom takto: Hloubka moe 43.380

Pa. st. pesahuje skoro o 17000 Pa. st. výšku Kinindžingy, nejvyššího vrchole pohoí Hima-

iaj.ikého, který posud ádn byl zmen. Kinindžinga má 26438 Pa. st. výšky, a vrchol tento

jest tedy uad ono nejhlubší místo v moi vyvýšen o 69816 Pa. sl^. ili pes ti zempisní míle.

Vypouchlost rovníkového pásma naší zemkoule obnáší uezcela dvakrát tolik, an rozdíl prmru
zem rovníkového a polárního jest I718'9

—

1713*1 zemépisnlch mil.

Literafura.

Fizyologlja ukiadu nerwuwego, vyložona przez Dr. J. Majera, prof. fizyol. v Krakowie. Krakow,

nakíadem O. K. Friedleina. 1864 st. 487.

Professor doktor Majer, který Již 35 i více let na universit Krakovské fysiologii s píklad-

nou pilnosti a dkladnosti nm medicíny pednáší, odhodlal se konené vydávati hlavní oddíly této

obsáhlé vdy po zvláštních knihách, z nichžto první tuto nám ped rukama Jest. Obsahuje fysiologii

soustavy nervnl. Pan autor nám podává nadji , že vydá i ostatní nánky fysiologické k doplnni

celého Jejího obvodu, podlé ehož by asi ješt ti nebo tyry podobné knihy oekávati se daly, totiž

kniha o životu zvíegím, o životu rostlinném, o vyvinování tla, a .sna^ i.ífysiologie ,pqvšechná. Dejž

Bh, aby se to jeho poduiknutl dobe dailo a po nedlouhém ase ku konci duspélo. Mli by Poláci

dílo vdecké ouplnosli a dkladnosti, Jakové jen v Nmcích oekávati a od nich na rzné jazyky

pekládati zvykli Jsme v nynjší Evrop. — Že práv fysiologii nervstva poátek uinn, zdá se

býti cos neobyejného, má to však svj dobrý základ. Mezi naukami fysiologickými nemá žádná tak

iUl/ rtz povšechnosti jako tato. Není dlvo, že systém onen organický , který v tle živoocím iní

atedek i zdroj všech zábyv vyšších psychických, zvíecích i rostlinných, také u vyložení vdy samé

písmem první a poátení místo zaujal. Pomoženo tím z ásti 1 poteb jakéhos výkladu fyslologie

povšechné, jejížto onplné pojednáni snad na konec panem autorem odloženo.

Není pochybné, že mnozí z našich tená krátký pehled této knihy sob žádají, emuž rádi

po vli býti chceme. Krom vlastního pístupn, který jedná o znaeni nervstva víibec, pak I v ohledq
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anatomicko-puroTDaracim, v ohledu liistaloglckém, luebním, uáslednje rozdíleni celé nánky na dv
blavnl ásti, z nichž prvni (str. 46 — 84) jeduá o iunusti nerv elektrlné, druhá (str. 66—47S)

o innosti nerv vlastn fysiologiué. Druhá tato ás( zase rzní se na dva hlavní oddíly, z nichž

první (str. 85 — 326) obsahuje úely všelikých ástek soustavy nervní a výjevy jejich innosti vbec,

zvlásf nerv mozkových, míchových , uzlinných; dále pak se jedná o innostech ástí oustedních

samých, totiž uzlin, míchy, mozku; to vše s ohledem na úkony duševní, zvíecí, rostliané. Druhý

oddíl ásti drahé (str. 327 — 478) obsahuje zákony a zásady innosti nervní : I. o vnitní její pí-

in, U o dráždidlecb i nervní popudlirosti : A) o popudech zvláštních, B) o popndech spolených

v ohledu Jejich Jakosti, jejich stup a t. d., C) o rozliném atavn popndlivosti , o jejím zmírnní

zmocnni, zobojetuni, odumení nerv, petvoován! látky nervní; III. o rozvádni stava zbuzeni

po soustav nervní : A) rychlost pevodn, B) smry pevodu, podél, napí, ruch zvratný
, spolu-

rncby, spoluitl, ití zvratné, spojováni rzných vražení.

O vnitním poádku knihy ješt to zmíniti teba. Hlavní nauení jsou rozdlena na para-

grafy, zvláštní a podrobnjší historická a literární poznamenání, jejichž obsah bezmála polovici této

knihy iní, následují za paragrafy; jsou! velmi zajímavá, a udání literární s nejvtší svdomitostí

vyvedena, tak že obširuéma a d&kladnému studiu ze zídel samých sloužiti mže. Kniha jest velmi

nákladn a isté novým písmem, ua nejblejším papíru vytisknuta, opatena 44 zcela novými devo-

ryty, jenž na patiných místech pidány jsou. Pi tom, porovnávaje dílo podobných vlastnosti s jl-

uojazynými, jest cena ovšem dosti laciná (6 zl. ve sir.), což pi známé drahot polských knéh

necha pomítže šastné získati hodn veliký poet tená, ímž by i rozšiování pírodovdných zná-

mosti poslouženo bylo. Také z našich eských léka , kdož svým stavem a nkdejším spsobem

školství národnímu jazyku a slovanštin vbec odcizen není, odvaž se koupení a tení této knihy.

Jest to Slovanka, píbuzným, jen málo odcizeným náeím mluvicí; porozumní, kde láska onin-

kuje, stalo by se po nedlonze.

O divjši velmi znané innosti p. prof. Majera a jiných Jeho kolleg hodlám píšt pro-

mluviti pi zpráv o roníkách fakulty medicínské university Krakovské. P—i.

Zpráva o schice phrudnkkého odboru eského Musea dne II. ervence 1854.

Ve schzce této pednášel kustos p. Jau Krejí o nkterých zemznaleckých pomrech

okolí Mlnického, jmenovité o ediovém vrchu Chlomku , což již zkrátka v pedešlém ísle na-

znaeno bylo. Mimo to ukázal na prezu skal, jak se v Mlnickém okolí útvar kídový obje-

vuje, a poukázal zvlášt na památné vrstvy v okolí Korycan, v nichž nesíslné množství zkamenlin

se nalézá.

Na to objasoval pan Julius Sax tak nazvanou metamorfosu rostlin, a ukázal zvlášt, jak

od dob Gotbových vždy hloubji do názor botanických vnikala, až konen v dob nynjší pracemi

Schleidenovjmi a Braunovými i k vysvtleni vnitního ústrojí rostlin upotebena byla, tak že se nyní

celá rostlina jako výsledek rozliných perod buky jeví. Zvláštní pojednáni o tomto velezajímavém

pedmtu bude následovali v píštím ísle.

Tímto duem ukonila se ada schzek pro rok 1853 - 1854. Píští nejbližší bude se opt
odbývati druhý úterek v msíci íjnu, an nastávajících dvonmésicu kvýlel&m a cestám pírodosknm-

ným se použije.

Obsah.
í) pijmici. Nástin zoolomicko-pírodopisný. Sepsal Jar. Šafaík. — O hnidám uhlí e echách.

Od Jana Krejího. — O foslareni slunení souslatij v prostoru stéíorém. Od Dr. Vojtcha

Kuneše. Pokraování. — Kopyinafi ssatci. Sepsal Emanuel Purkyn. flanek druhý. —
Krobnusll : O péslováni tíno v echách. Sepsal Filip ermák. Pokraování. — O ceshém

granátu. Qd J. Krejího. — Scétlowi cláky. Od Dr. V. Kuneše. — Papír ie deva. —
JVfjotís* hloubka moská. — Literatura. — 7^práva o schzce pirodnického odboru eského

Itíusea dne il. ervence i8ok.

Tiskem Bedicha Rohlíka v Praze 1854.
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Vychází msín po dvoa aršich. Cena pro údy Matice obuáší ron 1 zl. 30 kr. s(r., pro od-

bratele ostatní ron 3 zl. st. Pedplaceni pijímá se v kancelái p. J. U. D. Jos. Frye, v Jin-

dišské ulici . 900 — n., pak n domornika t masejním dom, kdežto se ísla vydávají. Zasílá se

také poštoa. Poštovné obnáší ron 36 kr. st.

Zbrojnice živoich.
Sepsal Edaard Gréger.

Každý se vyhýbá oulu, y nmž pracovité veliky dmyslný svj stát si byly za-

ložily a jejž bzuéíce obletují; každý z nás rychle odskoí a kloboukem se ohánje na

útk se dává, piblíživ se raimovoln k dutin starého stromu, kterou sob popudlivé

sršn za skrýš byly vyhlídly. Každý se leká a trhne sebou, spativ nenadále na lesní

pšin aneb kamenitém ouboí hada, v paprscích poledního slunce se vyhívajícího ; a kdož

je tak neohrožený, aby se ani nezachvl maje se náhodou potkati v širém poli s rozdráž-

nným býkem, jenž bue jak temné rachocení vzdáleného hromu, s jiskrným okem a hla-

vou k zemi sehnutou proti nmu se žene? Kdož, jda kolem osamolnlé hajnice neb

myslivny, z nížlo divokým štkotem veliký hafan na dlouhém etze proti nmu vylítne,

nepomysli sob: Nedejž Bože by se etz petrhl!?

Což jest to, eho se dsíme?

Jest to nebezpená zbra tchto zvíat, které se bojíme, které se vyhýbáme.

Jedovatý osten u jednch, silný roh a ostré zuby u druhých. Všemoudrý a všedobrý

tvrce, staraje se stejnou láskou o nejmenšího prvoka, jen silným zvtšením viditelného,

rovnž jak o bohatýrského lva a rozumného lovka, rozdal mezi tvory své množství

rozmanitých zbrojí a braní , rozliných dle rozliné poteby jednotlivc ;
jednm k vra-

žedlnému útoku a zmocnní se krvavého pokrmu, druhým zase k obran a k hájení

života svého.

Snesl jsem a urovnal pibi tyto zbran živoichv, a ejhle, naplnil jsem jimi n-
kolik síní a oddlení, utvoiv si takto dosti pkný a nádherný arsenal, jejž zbrojnicí

živoichv nazvati mžeme, kterou Vás nyní milerád provádti chci.

Nalezneme zde zbran podivného druhu a spsobu, od kemenitého pancíe ne-

viditelného prostému oku prvoka, až k ohromným štítm želvy obrovské; od malé je-

dnoduché trubky chrostíka (PhrygaBea) z kamínk, dívek neb skoápek neumle sle-

pené, až k úplnému brnní pá.sovce amerikánskóho (Dasypusj, umle a vkusn vyklá-

danému. Dále zde nalezneme valnou sbírku zbroje nebezpené a vražedlné, ostrých

.17
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zub, silných roh — piky to a oštpy druhu rozmanitéiio ; ostny a zuby jedem napu-

štné, podobné jedem kaleným šípm australských ostrovan; silná kopyta — pádné to

mlaty ; špiaté drápy, pazoury a paáty — jako ježky starých Tábor; ostré mee
z pevné rohoviny, ba i stelivo druhu rozmanitého ; ano, eho sám lovk, ve vymy-
šlování a zhotovování zbran pedvtipný, k záhub svých spolubrati upotebiti ješt

nedovedl, spatíme zde v zbrojnici živoichv co výbornou zbra — minim totiž

elektrinost.

Proež již déle nemeškejme a vstupme.

Zde sí první, kdežto uloženy zbran velmožv živoišstva : jest to sin zub
Slušno, abychom zapoali s nejvtším a nejrozumnjším ze všech zvíat — se

slonem. Z hoejší elisti tohoto zvíecího giganta vystupuje rovnovážné po k-aždé

stran tlamy dvé ohromných zub, na konci úkosn zahnutých a špiatých, až ke pli

stevícm dlouhých a asto na sto liber tžkých. Pi nesmírné síle zvíete slouží za

strašnou zbroj, jíž i obratný lev a tygr asto podléhá. Známá slonová kost pochází

z tchto zub.

Zuby m r ž o v é (Trichecus rosmanis, Wallross), zvíete to ohromné a nemo-

torné velikosti, dosahují délky dvou stevíc. Též se vyvinují v hoejší elisti, nikoli

však rovnovážn, nýbrž kolmo dol smujíce. Slouží neobratnému zvíeti zvlášt pi

vylézání na ledové plán a skalnaté behy Ledového moe, v nmž žije. Jen v ne-

bezpeenství používá jich co zbran, zvlášt proti lovku, nejoublavnjšíniu nepíteli

svému, který pro hojný tuk a pevnou kži nemilosrdn je vraždí. Tu však se asto

stává, že rozdráždné zvíe svými tesáky dno loky prorazí a vraha svého v nebeape-

enství utonutí vrhá.

Podobné k zubm mržovým jsou kly d i n o t h e r i a, zvíete to pedpotopního,

z jehožto zbytk dosaváde jen ohromná hlava se nalezla, která v dolejší elisti dvma
mohutnými, skoro pod pravým úhlem dol njícími tesáky ozbrojena jest. Snad že

jich toto zvíe stejným spsobem upotebovávalo jako mrž, s nímž mnoho podobnosti má.

Zde tito veliké hákovité kly patí zvíeti pro vehkost a nemotornost svou podiv-

nému, totiž hrochu nilskému (Hippopotamus amphibius). Ohromná tlama jeho j«st

ozbrojena v každé ehsti tymi pedními homolovitými, skoro rovnovážn ležícími zuby,

velikými kly, a tverohranými hrbolovitými stolikami. Zvíe toto, na 7 stevíc vysoké

a 12 st. dlouhé, žije v Nilu a vtších ekách afrických, z nichž asto na pastvu vy-

chází. Jsouc dráždno používá strašn své síly a drtících zub.

Každý zná nebezpenou zbra kanci. Tyto hákovité kly, ostré a silné, již mno-

hého smlého ohae a lovce erné zve života zbavily. Nejvtší z tchto tesák patí

vepi afrikánskému (Emgalo, Pharochoerus aethiopicus) a jsou asto až na

stevíc dlouhé.

Strašnjší však všechnch dotud jmenovaných jsou zuby šelem (Carnivora)

;

strašné, ponvadž patí zvíatm nejodvážlivjšira, nejvražedlnjším, nejkrvelanjším.

Pohlédnte sem do otevené tlamy lví neb tygrové ! — tyto dlouhé, bitké kly, tyto dva

mezemi zuby jak nž ostré, tyto mohutné, mnohohroté stoliky jak epele nžek do

sebe zapadající, a celý ten nástroj silnými svaly jak ocelovými šrouby a péry opaten

a veden; k tomu nesmírná síla, pružnost a obratnost tla, neohroženost, smlost a kr-

velanost ducha ;— zajisté když vše to povážíme, upamatujeme se s vdností, že žijem e

ve vlastech, kde neteba se nám báti tchto divokých dravc.
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Co šelmy nadjmenované mezi ssavectvem, to jsou ssavci hmyzožraví mezi

hmyzem, dravci vražedlní a nenasytní. Hryz jejich podobá se také hryzu pedešlých.

etné ostré zuby, špiaté kly, stoliky s ostrými hrby, jako n. p. mají krtkové, rejskové

(soricida) atd.

Zde tato ostrá kostná dlátka jsou pední zuby hlodavc (Glires), k ohryzo-

vání rosthn a rozluštování jejich plod, které jim za potravu slouží, velice spsobné

;

jen v zoufalství používá jich nkterá chycená veverka, myš, krysa nebo plch (Myoxus

glis) k své obran, i zatíná je dosti hluboko do masa nepítelova. Zuby tyto jsou u

koenu duté a neustále dorstají.

Docela rozliná od všech pedešlých jsou kousadla ryb. Vyznamenávají se ná-

ramným množstvím zub rozliného tvaru. Nejen obé elisti, ale i patro, jazyk, ba

všechny ástky tlamy jsou asto posety zuby jako hustým kostným strništm. Podoba

zub tchto jest perozmanitá ; nkteré jsou dlouhé a špiaté, jiné ploché a krátké,

tenké neb široké, tak že nkdy jako dlaždiky vedle sebe leží (Cestration) ;
jindy opt

jak homole v adách postavené tlamu pokrývají, aneb jako ostré jehly vedle sebe njí
(štiky). Strašný hryz žraloka lidožravce (Carcharias, Menschenhay) složen jest

z více než 400 ostrých, bitkých, trojhraných, v nkolika adách za sebou stojících

zub v tlam tak veliké, že snadno pochopujeme, jak žravá tato ryba lovka po-

hltiti mže.

Moský ježek (Diodon hystrix, Igelfisch) má hryz docela orig-inální. Zdali

nevypadá jakoby ml ptaí zobák? a pedce to jsou skutené zuby, toliko v pevnou

kostnou hmotu slité a podobu zobáku i téz jeho úlohu na se beroucí. — Rybu tuto

pozdji ješt lépe prohlídneme.

Což to zde ? tot jsou pravé oštpy z kosti slonové, krásn závitkovit vykrou-

žcné a na 7 stevíc dlouhé ? A pedce to jsou jen zuby jisté moské ryby z eledi

pliskavic (Delphinida), která astokráte délku 20 st. dosahuje, a jížto z hoejší elisti

dlouhý, ostrý, závitkovit toený zub vyrstá. Ryba tato nazývá se proto také jedno-

rožcem (Monodon monoceros, Einhom , Narwal), akoli jak eeno nikoli rohem,

nýbrž zubem ozbrojena jest.

Zde, milí pánové, Vám otevru malou skínku, v nížto bedlivji-li pihlídnete, kou-'

sádla rozmanitého hmyzu snadno poznáte.

V porovnání s pedešlými jsou to ovšem ústroje nepatrné a drobné, pedce však

dmysln a píhodn složené. Ostatn i mnohý z nás asto snad již bolestí vykikl,

štípnut kleštmi stateného roháe, anebo kousnut od veliké kobylky, cvrka atd. Proti

malým zvíatm, hmyzu a ervm, proti nimž vlastn ústroje tyto zízeny jsou, jsou

zajisté dostatenou a strašnou zbraní. Loupeživý slevlec (Carabus) n. p., uchopiv

housenku, erva neb mouchu, vražedlná svá kousadla tak hluboko do ní zatne, že ji

díve usmrtí, nežli snad lev nkteré z vtších zvíat. A kdož by byl nepozoroval již

kolikráte nepatrného mravence, an se s neohroženou srdnatostí na lyrykráte vtší zví-

átko odvážil, a vítzn je svými kousadly pemohl.

Neslymež se tedy sestoupiti na nekoneném žebík tvorstva o nkolik píl
nižeji, nebol ím hloubji se ponoujeme do moe pírody, tím neznámjší, tím podi-

vuhodnjší výjevy staví se nám ped užaslé oko.

Kousadla hmyzu složena jsou z podobných ástek jako kousadla ssavc, ryb atd.,

jen jinak petvoena, jinak uspoádána. Skládajíf se z hoejšího a dolejšího pysku, mezi

17*
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nimiž dvé elistí, hákovit zahnutých, ostrých a biticých jako klešt, vodorovn, a ni-

koli jako u jiných zvíat kolmo, proti sobe se pohybuje. Silné svaly vládnou elistmi,

které obyejn ostrými zoubky ozbrojeny jsou.

U roháe (Lucanus cervus) jsou hoejší elisti náramn vyvinuty, a podobají se

parohm jelením. Podivno, že také u téchto brouk nalézáme v podob ruh rozdíl

mužského a ženského pohlaví, jako u ssavc rohatých. Jen samekové okrášleni jsou

široko rozvtvenými parohy, samice však pouze krátkými, ostrými kleštmi jsou opa-

teny. U ssavc rohatých nalézáme skoro veskrz zvíata pohlaví mužského krásnjšími a

silnjšími rohy ozdobená, kdežto zvíatm pohlaví ženského zbroj tato peasto docela chybí.

V rozmluv o robách vešli jsme již také do sín roh.
Zajisté Vám zde ve sbírce roh vtši ást známa jest, proež dovolte, bych radji

nkolik slov o vyvynování a zrstu vydatných tchto hrot povdíli sml.

Na elní kosti zvíat rohatých nalézá se pevný, celistvý ep kostný, jak jej

dobe vidti, n. p. u krav neb vol roh svj ulomivších. ep tento jest tak ka ro-

dišt roh. Vyluuje totiž na povrchu svém látku v pevnou hmotu se promující.

Tvoení pak roh samých dje se dvojím spsobem. U jednch zvíat rohatých nese

rohoplodný ep na konci svém plochý rozšíený ter, lak zvaný vnec parohový.

V dob nasazování se roh nastane vtší pítok krve k tomuto vnci, on zervená, zanítí

se, a jako u zlomené, zapálené kosti vbec chrupavková tekutina se vyluuje, jenž v no-

vou pevnou kost se petvoí (tak zvaný callus), tak i z vnce parohového podobná te-

kutina se prýští, jenž rychle rostouc a tvrdnouc konen v pevný kostný roh se pro-

mní. Toto vše se dje pod kží, a teprv když roh dosti tvrdý a pevný jest, sete

S nho zvíe samo kožený obal. Na tento spsob vyvinují se všechny rohy z pevné,

hutné kosti složené. Rohy tyto máji ješt tu zvláštnost do sebe, že se obyejn roz-

manit rozdlují a rozvtvují, ímž nejen za ostrou zbroj ale i za krásnou ozdobu

slouží, jen že na uritý pouze as, nebof každoron opadávají, aby opt nové, buj-

nji rozvtvené na jejich míst vyrsti mohly. Rohy takové jmenují se parohy, a na-

lézáme je u los, dak, sob, jelen, srnc atd. — Druhý spsob vyvinování roh
jest následující. ep jeho jest kostný, krátký, hutný, špiatý. Na povrchu jeho tvoí se

obal tvrdnoucí látky rohové, jako pochva ep objímající. Sotva nejhoejší vrstva utvrdne,

již pod ní nová se vyluuje, hoejší ku pedu tlaí a opt tvrdne. Takto roste roh

takový rychle, a ponvadž na obvodu epu více látky rohové se vyluuje nežH na jeho

špici, tlaí vrstvy postranní konec rohový ku pedu, ímž mezi tímto a epem dutina

povstati musí. Zvíata rohy takové nosící jmenují se lake dutorohá; a patí sem býci,

berani, kozli atd. Rohy tyto skládají se z pravé látky rohové, a rostou jako vlasy a nehty

ze stejné složené látky.

Zvlášt dlouhými, outlými a krásn toenými rohy druhu práv popsaného vyzna-

menávají se nkteré sajhy (Antilopa), v Africe a Americe žijící a našim jelenm po-

dobné. Nejmohutnjší roh jest zajisté roh nosorožcv (Rhinoceros), zvíete to po

slonovi mezi ssavci tvernohými nejvtšího a nejsilnjšího. Roh jeho sedí na pední

stran nosu a dosahuje astokráte délky dvou stevíc. Roh tento ale nevyrstá z epu
kostného jako u pedešlých, nýbrž sedí pouze v kži a není vlastn nic jiného, nežli

množství v pevnou homoli slitých a speklých chlup. Nkteí nosorožci mají dva

rohy za sebou státi. Porovnáme-li zbra tuto s náramnou silou zvíete, uvíme snadno,

Že nosorožec asto z boje se slony a tygry co vítz vychází. Pipadá my zde nu
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mysl jislý brouk, kapu cín ek (Oryctes nasicornis) nazvaný. Brouk tento, u nás dosti

hojný, žije v dubové ke a trisle, jest po roháovi nejvtší z našich brouku a nosí na

hlav ostrý, na zad zahnutý, až na 2 hnis dlouhý roh, který rau, spolu s nemotorným,

tlustým tlem, podobu malého nosorožce dává, si licet parva componere magnis.

V oddlení tomto jiná ješt zbra se nalézá. Pohlédnte na ni, zdali nevypadá

jako veliký kostný me ? Náleží jisté ryb, po své zbrani meíkem (Xiphia gladius)

nazvané. Ryba tato, až na 18 st. dlouhá, rychlá a odvážlivá, patí pro svj pevný,

ostrý, asto až na 5 st. dlouhý me zajisté mezi nejstrašnjší bojovníky jižních moí

;

zbraní tou mže sebe vtši rybu prokláti. Me tento není však nic jiného, než hoejší

elisf tak náramn ve zbra prodloužená.

Podobná zbrani pedešlé, a též smlému zápasníku moskému patící jest tato

ohromná kostná pila. Jest to vlastn také jen me, v nmž ale po obou stranách silné,

na prst tlusté a ostré zuby zasazeny jsou. Povídá se, že ryba, zbraní touto ozbrojená

a piloun (Pristis espadon, Sagefisch) nazvaná, pilou svou i velryb bicho rozpá-

rati mže.

Nic nového bych Vám neokázal, kdybych Vás ješt zavedl k hromad rozma-

nitých kopyt koní, osl, zeber atd. Každý z Vás zná zajisté nkolik píklad nebez-

penosti zbran této na noze silného kon. Vstupmež radji do sín vedlejší, kde nás

mnohem zajímavjší vci oekávají — jest to sí jed.

Jsouf pak jedy jisté látky, které v dosti malé ásti do krve penesené takové roz-

louení a promnní její bud v celku bud ásten spsobují, že se ona k vydržování života

zvíecího neschopnou stane, a ranný umíti musí neb alespo více mén postonává.

Nejstrašnjší ze všech jed zvíecích jsou jedy had.

Jedovatí hadi vyznamenávají se dvma velikými zuby, v hoejší elisti po-

hybliv upevnnými, tak že se zvláštními svaly bu položiti anebo vztýiti dají. Zuby

tyto jsou duté a stojí ve spojení s dvma žlázami, po stran hlavy ležícími a jedovatou

tekutinu vyluujícími. Tylo jedovaté žlázy jsou zvláštními svaly pikryty, které je

smáknouti a jed vytlaiti mohou. Chce-li had uštknouti, vztýí ostré, duté zuby,

a zatknuv je do masa nepítelova vstikne jimi smrtící tekutinu do rány.

Zde sbírka strašných tchto zbraní, a nade všechny nejstrašnjší zuby chestej-

š o v y (Crotalus horridus, Klapperschlange), hada ve vtší ásti Ameriky a Asie obýva-

jícího a jedu tak jizlivého, že nejslabší jeho uštknutí neodvratnou smrt pivodí. Jsou

píklady, že lidé, kon neb voli atd. od nho uštknutí okamžit na zem sklesli a ze-

meli. Zdá se, jakoby píroda sama penáhlivši se v krutosti jedu, nebezpenost zvíete

tohoto tím ponkud umírníti se snažila, že strašnému tvoru zvláštní ehtaku *) na ocas

zavsila, která pítomnost jeho již do dálky prozrazujíc každého tvora k rychlému na-

pomíná útku.

Opominuv množství jiných had, skoro výhradn horkému zempásmu náleže-

jících, upozoruji pouze ješt na zmiji obecnou (Pelias berus, Kreuzotter) co na

naši krajanku. Jest to jediný jedovatý had u nás ; šedý nebo hndý, na zádech klika-

tou áruu znamenaný, as na 2 si. dlouhý, zvlášt v horách v kamenitých ouboich

se zdržující. Uštknuti jeho mže, zvlášt v horkých dnech, usmrtiti.

*) Popsáno v živ : 1853. . 1. od Pr. ermáka-
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Akoli se žádné jedovaté zvíe, co do krutosti jedu, hadm nevyrovná, jest jich

pedce dosti, jenž pro takovouto zbra povšimnuti naSeho zasluhují. Podívejme se na

šlíra a nkterá jiná jedovatým žahadlem opatená zvíata.

Jménem štír poznamenává náš lid v Cechách nkolik docela rozliných a nevin-

ných zvíátek. Tak jmenuje štírem všechny mloky (Salamandrida) a olky (Triton) jak

vodní tak pozemní, pak krtonožku (Grillotalpa, Maulwurfsgrille), jíž to se obzvlášt bojí,

akoli zvíátko toto mezi cvrky patící rovnž tak nenebezpené jest.

Pravý štír (Scorpio) nežije u nás, nýbrž v krajích teplých, zvlášt v Itálii jižní.

Jsou to zvíata dle zevnitku rakm velice podobná, až na dva palce dlouhá "a též kle-

pety opatená. lánkovitý ocas ukonuje se provrtaným a zahnutým ostnem, do nhož
jedovatá žláza svou tekutinu vpouští. Jsou to zvíata noní, mezi pavouky patící

a jako tito koist svou jedem usmrcující; uštknutí pak jejich mže i lovímu životu

nebezpeným se stáli.

Známá jsou Vám žahadla veli ek, vos, sršní atd. — jsou to v tomto

ohledu takka naši domácí štírové. Nosit též v posledním lánku bicha osten, který dle

libosti vystrili a do nepítele vrazili mohou. Osten tento jest hlubokou rýhou opaten,

po níž jedovatá šfáva, ze zvláštní žláziky vylouena, do rány vbíhá a bolestný otok,

menším pak zvíatm neodvratnou smrt spsobuje. Musím zde podotknouti jistého pepo-
divného zvíete, které pouze v Novém HoUandu žije, a o kterém se pírodozpytci dlouho

hádali, zdali mezi ptáky nebo ssavce patí, až konen mezi poslední vadno bylo. Jest

to ptakopysk (Ornithorhynchus), vyznaen tlamou ku kachnímu zobáku podobnou.

Tlo jest válcovité, srstnaté, nohy velmi .krátké mají 5 prst, plovací blanou opatených.

Samec má na zadní noze ostruhu dutou, spojenou se žlázou, která prý vyluuje teku-

tinu jedovatou.

Jedovatými kousadly opateni jsou skoro všechni pavouci*).

Jak mile pavouk dutá svá kousadla do nkterého menšího hmyzu zatne, vpustí

také již z jedovaté žlázy kapku tekutiny do rány, naež hmyz okamžit umírá. Jsoaf

i pavouci tak velicí, že uštknutí jejich i u lovka nebezpenou nemoc vzbuditi mže.

Zvlášt zlou povst má jistý pavouk v jižní Itálii, tarantula (Lycosa tarantula) na-

zvaný, jehožto uštknutí podivnou prý šílenost spsobuje, která se pouze hudbou a ple-

sem vyléili dá, což ale bezpochyby na omylu se zakládá.

Také veliké stonožky (Scolopendra) horkého pásma jedovat prý uštikují,

akoli se dosud jedovatá žláza u nich najíti nemohla. Do sbírky jed náleží též te-

kutina , kterou mravenci naproti nepíteli k budov jejich se blížícímu vystikují.

Mnohý z Vás se snad upamatuje, jak jej mravenci co chlapce, vajíka pro své ptáky

jim vybírajícího, skuteným deštm pavé, pronikavé tekutiny pivítaly, a jak tekutina

tato na kži palivé, ervené skvrny po sob zanechala. Tekutina tato jest kyselina

mravení a slotiží zajisté také co zbra tmto ilým, bujarým zvíátkm, alespo se

posud jiný úel její nezná.

Také ropuchy (Bufo) vyluují z malých žlázek na krku a hbet jedovatou

grávu. Nezídka vyskytují se píklady, že se lidé otrávili mlékem, v nmž se ropucha

byla utopila.

Majky (Meloe), u nás již z jara na všech mezích a cestách dosti obyejné,

•) Viz Živn 1853. , 2. »tr. 60. Jedovatá zbrs pavoukv, od Dr. ermáka.
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a všickni brouci této eledi, jako n. p. španlská moucha (Litta vesicatoria) vy-

luuji, jak míle se jich dotkne, žlutou ostrou š(á\a ze sebe, která na kži zapálení

a puchýe spsobuje. V lékaství se léto vlastnosti používá k dlání zprýštidla (vesicans).

Ješt o jedné jedovaté tekutin se zde musím zmíniti, a to tím spíše, ana patí

zvíatm tíd nižších a protož i mén známým.

Nkteí p o 1 y p o v é mají totiž na svých ramenech tak zvané ústroje palivé

ili leptavé (Nesselorgane). — Polypové, zvíata to ústrojnosti dosti nedokonalé, jsou

tla mkkého, v nmž se mimo dutinu žaludkovou a plodidla jiného ^ústroje sotva na-

lézá. Kolem úst jest jistý poet oblých, mkkých a stažitelných ramen rozpostaven.

Na tchto ramenech a asto i v mkké kži polyp jsou malé buky, leptavou a pal-

ivou tekutinou naplnné. Jak mile njaké menší zvíe do oboru polypova piplave,

roztáhne tento po nm svá ramena, jako Bryareus svých sto ruk k Olympu, a otoiv je

okolo nho, pustí do nho jedovatou tekutinu z bunk, ímž uchvácené zvíe rychle umírá.

Doprovoílež mne nyní do jiné opt sín, kdežto nalezneme zbran všech pe-

dešlých mnohem podivnjší.

Stny sín ozdobeny jsou množstvím rozmanitých dráp, paát, zobák
a klepet. — Dovolte, abych se u nkterých pozastavil.

Nejmocnjší z tchto dráp patí krvežíznivým šelmám z eledi koek, jsou silné

a ostré, a jako u koky, tak i u Iva, tygra, pardala atd. vtažitelné. Též u ptactva jsou

dravci nejsilnjšími a nejnebezpenjšími pazoury ozbrojeni
,

jako sokolové , orli,

svy atd.

Rozmanitá jest sbírka zobák pepodivných astokráte forem; nechci však nad-

užívati trplivosti Vaší pi vcech známjších, — protož pokrome dále.

Mezí klepety rak vizte tu nkteré velikosti svou pamtihodné. Tak na p.

loto klepeto jest tak silné, že majetník jeho, Birgus latro, rak u behu jihoasia-

lických ostrov bydlící, v noci na kokosové palmy vylézá a jím kokosové oechy louská,

které náramn tvrdé jsou.

Klepeta raka Palinurus vulgaris též velikostí se vyznamenávají. Rak sám

bývá 1 '/j st. dlouhý a nkdy teba 12 liber tžký.

Mezi ostny za zbroj sloužícími nejnebezpenjší jsou ostny nkterých rej-

nok (Rajida, Rochen), ryb to moských tla netvárného, v tenký ocas vybíhajícího,

který ostrým, pevným, obyejn zoubkovaným ostnem bývá ozbrojen. Tžce ranívá osten

tento, ponvadž rána trhaná tžce se hojívá (Raja pastinaca).

Nyní Vám však okáži zbraii zajisté ze všech nejpodivnjší, — rate pistoupiti

k této skíni. Jsou zde elektrické ústroje nkterých ryb.

Takový elektrický ústroj jest skuten podoben Voltaickému sloupu galvanickému.

Skládá se totiž z množství huspeninovitých sloupk, v žilnatých blánkách zaobalených

a etnými píkami rozdlených; na píkách tchto rozkládá se nerv bloudivý (nervus

vagus) v hustých a ouhledn rozvtvených spleteninácb. Ryby s elektrickými ústroji

Jsou: rejnok elektrický (Torpédo), úho elektrický (Gymnotus), sumec elektrický (Ma-

lapterurus) a štika nilská (Mormyrus).

Ustroj elektrický leží u nkterých v ocase (Gymnotus), u jiných po stranách hlavy

(Torpédo) anebo kolem celého tla (Malaplerurus).

Jak mile se nkteré z tchto ryb dotkneš, pocítíš v ruce a v tle silnou ránu,

jakoby ti njaká stela tlem projela, a na to trnuti a slabost v údech. Rány elek-
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trické jsou dle velkosti a povahy zvíete rozlin silné. Úho elektrický, v potocích

a stojatých vodách jižní Ameriky pehojný, zasazuje dle svdectví Hnmboldtova tak

silné rány, že jimi kon a mezky skrz vodu bedoucí poráží, ímž se jich každoroíné

nemalý poet utopuje.

Pírodozpytec Walsli vyloudil prý z nich skutené jiskry elektrické. V Suri-

nam léí rybou touto rozmanité choroby nervní, a znají tedy již dávno spsob léení,

který u léka doby novjší vždy vtšího nalézá zalíbení.

Prošli jsme prraí oddlení zbrojnice naší, a kojím se nadjí, že ne bez podivení

jste ji prohlídli.

„Ovšem že ! — Povážíme-li však, že vtšina zvíat zbrojí touto opatená jsou

zvíata dravá, masožravá a vražedlná, zbroje své k záhub jiných užívající, divíme se

nemálo, jak ostatním živoichm lze odolati tolika nepátelským ozbrojencm, a jak

v ustaviném boji a pronásledování ješt obstáti a rod svj zachovati mohli ?"

O to se moudrost tvrcova jiným zase postarala spsobem, dadouc zvíatm ne-

ozbrojeným jiných prostedk hojnost, aby se hájiti a život svj chrániti mohla. Ne-

unavila-li Vás pedešlá naše procházka, tedy nelenujte mne do druhého oddlení zbroj-

nice naší doprovoditi, kdežto naleznete valné množství rozmanitých zbraní, k ochran

a k obran pespsobných.

V celém tvorstvu ustaviný panuje boj, odpor a hubení mezi jednotlivými ást-

kami ; a pedce rozlévá se nad nesmírným tímto bojištm tichý rair, jako nezkalené

moe vné moudrosti.

etz tvar v pírod jest lak souvislý, že nesmí v nm chybti ani lánku, ne-

má-li se rozpadnouti v chaos, jako skelná slza, která v prach se rozsype, jediný-Ii atom

ze svého spojení se vyšine.

Udržení rovnováhy mezi jednotlivými odpornými ástkami jest jedna z nejvtších

úloh pírody, a s pepodivnou moudrostí umí tato dostáti úloze své.

Podívejme se jenom na živoišstvo, a ohlédnme se ponkud zevrubnji, jakých

prostedk používá píroda, aby udržela jednotUvé druhy a rody zvíat proti niícím

outokm hojných nepátel. Dílem je obdaila rozmanitou zbraní, dílem takovou plodi-

vostí, že nelze dravcm pi vší žravosti je vyplemeniti.

Toto poslední vidíme n. p. u mnohých motýl. Jaké nesíslné množství hou-

senek usmrcuje zobák ptaí ? celá hejna pták živí sebe a mláátka svá housenkami

a motýly; stejný zajisté poet jich zahyne lumkem (Ichneumon), který svá vajíka do

nich zapicbuje, z nichžto vyllhlé larvy útrobami housenek se živí. Jaké náramné

množství nkterých ryb, n. p. tresek (Slockfisch), sled (Háring), tuniku (Thunfisch)

atd. zahyne každoron pouze na behách norvéžských a hollandských, jsouce po mi-

lionech od zvláštních rybá loveny a po svt rozsílány. A pedce nevyhynou ani jedny

ani druhé. Plodivosf jejich jest nevyerpatedlná.

Jim' živoichové jiným opt spsobem zachování své nalézají.

Mnozí hledají v útku svou spásu. Bystré smysly, ostrý zrak, tenký sluch a vý-

tený ich oznamují jim zdaleka již nepítele, a rychlé nohy nebo prudký let zanesou

je bu do bezpené dálky nebo do nedostupných doupat. Nkterá zvíata jsou tak opa-

trná, že vystavují stráže na zvýšená místa, aby jim okamžit blížící se nebezpeenství

oznámily a k útku je pobídly. Toto iní prý mržové (Wallross), kamzíci, sajhy (An-

tilop), jeábi atd.
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Smutný prostedek k zachování sebe jest u nkterých podivná tuhost života.

Píslovím se stala n. p. tuhost života koíiíího, tužší ješt mají nkterá z eledi kun.

Což ale jest to vše naproti tuhosti zvíat tíd nejnišších ? Nkteré polypy a ervy m-
žeme takka na kousky rozezati a pedce je neusmrtíme, ba jako z rozpoltného

chvostu Gothova arodjnického uedlníka, vyvine se zde z každé ástky nové zvíe

rychle rostoucí a pedešlému podobné. — Rak, ztrativ v boji klepeto, obdrží nové

;

ještrce ocas ušlápni — než léto uplyne, krášlí ji nový; mlokovi, vystihneš-li mu oko

— naroste jiné.

Velmi zajímavá jest lest, které nkteí malí broukové užívají, aby nepátely

své. klamali — staví se totiž na pohled mrtvými. Snad že mezi zhoubci jejich mnozí

se mrtvých štítí, a jen živá, erstvá koist jim po chuti jest.

Nejstálejší a nejvytrvalejší v tomto petvaování jest brouek ervoto (Ano-

bium pertinax) , také umrlími hodinkami zvaný
,

protože ve devném náadí neb

v stnách klepání psobí, podobné ku klepáni hodinek. Malý tento tmavohndý brouek

pi nejmenším dotknutí se ho mrtvým býti se staví. Pikriv hlavu, pitáhnuv tykadla

a nohy k tlu, setrvá bez hnutí v tomto postavení s bezpíkladnou a nadpirozenou vy-

trvalostí. Ani ohe, ani voda, ani jakákoli muka nepohne jím, aby sebe menší znamení

života objevil. Mžeš jej tlaiti, makati, paiti, píchati a ezati, ba za živa péci —
a on sebou pedce ani nepohne, — pravý to Mucius Scaevola mezi hmyzem.

Lsti této užívají ješt mnozí jiní: Lampyris noctiluca, Hispa atra, Cryptocepha-

lus, atd. Také se nalézají zvíátka, která od pírody pi podlování zbran a zbroje byvše

opominuta, cizí ochran se svují a u jiných pomoci vyhledávají. Tak žije v mrave-

ništích malý, hndý brouek s kyjovitými tykadly (Claviger testaceus), který jsa bez-

branný, ba i slepý, od ochráncv svých opatrován, stežen a bránn bývá.

Též i lék užívají zvíata k svému uzdravení a zachování. V Indii prý žije zvíátko

vbec obdivované a oblíbené, naší veverce co do velikosti a šlíhlosti tla podobné,

a ichneumon indický (Viverra mungos) nazvané. Zvíátko toto jest nejouhlav-

njší nepítel jedovatých had, s kterými v ustaviném boji žije. Jako njaký toulavý

rytí stedovký peleše lotrovské a arodjnické, vyhledává ichneumon jedovaté hady

a v boj se s nimi pouští. Uštkne-li jej však had v ptce, bží prý hned do polí, kdežto

vyhrabuje jisté koínky, které sní a tak v tle svém jed zmaí a neškodným uiní, což

ovšem až dosud pouze se ví, a však nikoli dokázáno není.

Nyní však se zase poohlídnme po naší zbrojnici a podívejme se na sbírku br-

nní, pancí, štít atd., jež dobrá máti píroda mezi své miláky rozdala.

Jsme v síni štít a brnní.

Pohlídnte hned sem na tohoto ozbrojeného rytíe. Zdali nevypadá jako Orlando

furioso, ,celý obrnn od drápu až ke špice rypáku? Jest to tak zvaný pásovec (Da-

sypus, Gurtellhier), domovem v jižní Americe, kdežto nikoliv na vysokých hradech

a pevných zámcích, jak by na tak šlechetného rytíe slušelo, nýbrž v drách pod zemí

žije. Ze všech zvíat jest nejlépe okován, pevné a pkné vykládané brnni jakoby kol

nho bylo ulito, ani místeka nenajdeš, kam bysi v poestném boji me svj zaraziti

mohl. Nicmén jest tento ozbrojený chlapík míruplné a bojácné zvíátko, a jen z ou-

trpnosti obléká jej píroda do tohoto brnní, nebof pi své slabosti a neobratnosti ml
by v horké Americe u prosted mocných a krvežíznivých dravc velmi špatné a ne-
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pohodlné postaveni, a bez nepronikatelného brnúní ztžka by se ješt nkterý z jeho

píbuzenstva radoval z ržového svtla sluneního.

Zde vedle nho vidti podobného zvíecího Don Quixota, nikoli však z tiché,

mírné Manchy, nýbrž ze žhoucí Afriky a perlodárné Indie , — jest to I u s k o u n

(Manis, Schuppenthier), zvíe tvernohé, as jako naše kuna dlouhé a nízké, které

z omylu na sebe obléklo kabát rybí, když pán Bh zvíatm šat rozdával, akoli šupiny

jeho, ne jako u ryb z látky kostné neb sklenné, nýbrž pouze ze speených k sob
chlup se skládají. Pedobe se mu však hodí tento oblek z pevných, ostrých šupin

proti zubm nepátelským.

Když jsme již o šupinách promluvili, tedy se podívejme hned také na nkteré

jiné šupinatce.

Z nesnaírného množství ryb málo jich jest, jež by nekrášlilo šupinové roucho

v stíbrných a zlatých barvách se lesknoucí. Rozeznáváme u ryb hlavn trojí tvar šu-

pin. Jedny jsou okrouhlé — u ryb kostnatých (Teleostea), bu na všech stranách

stejné, bud na zadní, ke kži pipevnné, hebenovitými výrstky opatené. Šupiny

tyto jsou z látky kostné — a nosí je kapi, štiky, lososi atd. — Šupiny tvaru dru-

hého jsou tverhrané, a látkou jako sklennou potažené. Šupiny tyto náležejí rybám

z nejvtší ásti již vymelým (GanoideaJ. — Tvar tento pechází v tvar deskovitý, pi

nmž kostné, pevné desky jsou bud porznu v kži zapuštny, anebo více a více se

k sob piblíživše konen celou rybu v pevné, souvislé brnní oblékají. Sem náleží

jeseter (Accipenser, Hausen), ostrcoun (Ostration, Kofferfisch) a jiné.

Nejprvnjší a nejvtší však desky a štíly mezi všemi zvíaty mají želvy. Po-

dívejme se jen na štít želvy obrovské, který na 5 st. dlouhý a tak pevný jest, že jej

nižádnou zbraní prokláti nemožno. Píroda, která si na svj krasocit nemálo zakládá,

vyryla štíly želv nkdy velmi vkusn a krásn. Jest pak pi želvách to pamtihodné,

že jejich štíty jsou pouhá promna kostry. Štít zádový ili hoejší složen jest ze že-

ber v plochu rozšíených a vespolek spojených. Štít bišní ili dolejší povstal zase

z rozšíené prsní kosti. Želvy podobají se tímto ponkud ke hmyzu, majíce ásf kostry

zevnitní.

Zde jiný opt ozbrojenec, šeredný na pohled, zlomyslný a nebezpený dle po-

vahy. Jest to krok od il, obr mezi ještrkami, až na 30 st. dlouhý. Žije ve volkých

• ekách horkých zemí a pepadá zvíata i lidi. Jsou to noní dravci, jakoby se den

dsil šerednosti jejich. Mrzut pohlížíme na jejich kostné štíty, které ani hrot ani koule

proraziti nemže.

Zde, ejhle ! celý voj divodružných ozbrojenc, v pevné brnní obleených a sil-

nými klepety ozbrojených. Jest to armáda rak, krab a moských pavouk.
Kdykoli se dívám na tylo tžce obrnné a ozbrojené postavy, vždy mi pipadá, jako-

bych vidl výjev z jakési nové Dantovy Božské komedie, kdežto množství slavných n-
kdy lidobijc z ádu rytíského v raky promnno jest, odné v neproniknutelné brnní,

jak nkdy za živa chodívali, kteí v ustaviném mezi sebou trvají boji a zápasu ; a kdykoli

jeden druhému nohu neb klepeto v hrdinském potýkání utrhne, rychle mu roste jiné.

Tamto vzadu však spatujeme raka poustevníka (Pagurus, Einsiedlerkrebs),

vykukujícího z plžové skoápky, kterou pracn za sebou vlee. Ubožátko! vším právem

mohl by si postžovati na nespravedlivost pírody. Jakoby se jí bylo kovu již nedo-

stalo na brnní pro nj, nechala mu zadní ásf tla docela nahou a mkkou. Štstí
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ješlé, že dvtipné chlapísko si umí pomoci ; vyhledá si totiž poiiodlnou skoápliu po n-
jakém nebožtíkovi hlemejždi, a neodnou ás( tla svého do ní striv, bydlí v ní jak

Diogenes ve svém sudu.

Dosti však žertu! Obrafme se jinam. Zde máte oddlení j e ž k. Patí sem

zvíata rozmanitá, ssavci a ryby, majíce kži ozbrojenou pevnými ostny, které v as

nebezpeenství vztýili se dají. Ježek se pi tom jak známo tak svine, že se z nho
pouhé ostnaté, neuchopitelné klubko uiní. Moský ježek (Diodon hystrix), ryba

to podivná, v jižních moích žijící, sježí a postaví ostny své tím, že se bud vzduchem

bud vodou nadme, a pak se ostnaté kouli po vod plovoucí podobá. Nejdelší ostny ze

váech má dikobraz (Hystri.x, Stachelschwein), až na stevíc dlouhé a velmi pichlavé.

Než do poslední sín vstoupíme, chci Vás ješt dovésti k nkterým skíním.

První tuto skí Vám však neotevru, abyste sami na sob nepocítili vydajnost

podivné zbran v ní ukryté. Jsou zde uloženy nkteré žlázy, tekutinu nesmírné smr-

dutou vyluující. Smrad tento slouží nkterým tvernožcm z eledi kun (Mustelida)

k obran. Povdomo Vám všem, že tcho (Mustela putorius) jsa pronásledován ná-

ramný smrad ze sebe pouštívá. Lid náš si vypravuje, že tcho, spativ slepice na strom,

takový pod nimi spsobí smrad, že tyto zpytomlé dol padají a od nho roztrhány bý-

vají. Akoli toto o tchoi zajisté pehnáno jest, pedce bychom tomu uvili, kdyby

se to povídalo o jistém zvíeti araerikánském, Mephitis putorius jmenovaném a tchoi

našemu podobném. Zvíe toto má nedaleko iti dv žlázy, jichž obsah podlé libosti

vystíknouti mže, kterýžto lak nesnesitelný smrad rozšiuje, že na lovka mrákoty

picházejí a dech se mu zatajuje. Žádné zvíe nemže hrozný tento smrad snésti,

a radji upouští od pronásledování tohoto smradostelce.

Podobnou zbra nalézáme též u nkterého hmyzu ; svým smradem k ošklivosti

jsou štnice, stevíci atd. Nejzajímavjší však jesí pozorování jistého malého brouka,

as 4 linie dlouhého, s ernými krovkami a rudohndým tlem, do eledi stevíc (Ca-

rabida) patícího a u nás pod kamením dosti obyejného. Brouek tento, prskavec

(Brachinus crepilans, Bombardirkáfer) nazvaný, vypouští ze sebe, jak mile se ho do-

tkneš, modrou páru s dosti silným výbuchem. Rozkošné to divadlo, zaveme-li brouka

tohoto s vtším dravým broukem, ri. p. s drabíkem (Staphilinus), do sklenice, a e-
káme-li až tento poslední prskavce pronásledovati se jme. V okamžení, když se k nmu
nepítel piblíží, vystelí prskavec z iti ránu smrdutého, modrého dýmu proti nmu,

lak že tento omráen státi zstane. Toto se opakuje pokaždé, kdykoli stíhatel se jemu

na ránu piblíží.

Podivnou též zbra nalézáme u s e p i í (Sepia), zvíat to moských z tídy hla-

vonožc (Cephalopoda) s ploským, podlouhlým tlem, nesoucím na konci ploutevní blány,

a desíti rameny, ssavými ústroji opatenými. Zvíe toto chová v tle svém ernou te-

kutinu, kterou ihned vypouští, jak mile se nkterý nepítel k nmu piblíží. Oka-

mžit zbarví se vkolní voda tak velice, že sepie v kalné neprhledné tekutin nepíteli

svému uklouznouti mže.
Rate mne nyní doprovoditi do sín poslední — do sín lastur a skoápek.
— „Aj milý pane! kam jste nás zavedl? tof arovný palác vodníkv neb ru-

salek, okrášlený bohatstvím a šperkem veškerého moe !"

A pedce nenaleznete zde nic jiného, le domky a schránky vodních zvíátek,

jichžto mkké, nedokonalé tlo potebí mlo tchto pevných obal, by se nedostalo
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za koist hladovým nepátelm. — Ohlédnte se ! Stny vykládány jsou perozmanilými

lasturami mkkejšfi, skoápkami, ulitami, závilky a miskami plž, prapodivných tvar

a pepeslrými barvami se lesknoucími. Kdož vypote množství jejich, kdo popíše po-

doby jejich rzné, vylíí pestrost barev? — lze pouze vidti a se diviti.

Co okrasa slojí zde krásné kee rudovtevnatých korál
,

pevné to tvrze zvíá-

tek nepatrných ; — moská péra, vlající jako chochole s pílbic rytíských ; na strop

vidíte ptipaprskové hvzdy (Stelierida, Meersterne), kulatá, pkn kreslená jablka moská
(Cystocrinida) a ježovky (Echinida); — na zemi roztroušené perly z lastur perlorodých.

Obrovské ammonity, diikazy to bujné tvoivosti vyhynulých vkv, vinou se zde jak

ohromné rohy pevelikých kozl a beran ;
— a tyto kamenné sloupy, vysoké klenuti

nesoucí, skládají se, též z nesítatelného množství kemenovitých a vápenitých skoápek,

zvíátek pedrobných, pouze ozbrojenému oku viditelných (Nummuliti, Foraminifera, Ar-

cellida*). Tisícileté pyramidy egyptské stavny jsou z ohromných kusových kamen nu-

mulitového vápence, a tento zase skládá se skoro ze samých mistiek mikroskopických

zvíátek, jichž se nkolik milion na jediný lot vejde, a o nž se laskavý tvrce stej-

nou péí postaral jako o ktitelnici (,Tridacna, Riesenmuschel), jejíž lastura až

500 liber váží. —
A lak jsem Vás provedl po zbrojnici živoichv, i doufám že se mnou spoko-

jeni budete.

— ,A což lovk? kdež jeho zbra? i nemá on nižádných nepátel, proti nimž

by bylo jemu se brániti ; i snad on jediný od pírody nelaskav jest odstren ?"

O, nikoli! zbra jeho jest rozum, jiskra oné moudrosti, kteráž toto vše vyvedla,

—

a jak daleko to lovk s touto jiskrou svtla božského již pivedl — pesvdíte se,

jdouce do zvláštní zbrojnice jeho. Pedil on i samu pírodu, — bohužel však, nejvíce

k vlastni toliko zkáze. Ze všech tvor jest lovk jediný, jenž zhoubnou zbra svou

v takové míe proti vlastnímu svému pokolení obrací.

O p i j a v i c i.

Nástin zoolomicko-pirodopisný.

Sepsal Jar. Šafaík.

(Dokonení.)

Pírodoskumec a milovník pírody nehledí tak na užitek a upotebení jako na

tvory samy co lánky velikého etzu soustavného, co oudy velikolepého svta živoiš-

ného; proež, laskavý tenái, nespokojujmež se pouze tím, co nára o spsobu života

pijavky, jejím upotebení atd. zajímavého jest, ale hleme nyní i na postavení její v pí-

rod, v systému, a na vnitní budovu. Kolik tu pohyb, výkon a jiných rozliných

úkaz tla jejího se nám jasnji a náležitji vysvtlí, pozná laskavý tená sám.

Že pijavka k ervm náleží, víme již, a však nebude snad zbyteno ješt blíže

nahlédnouti, pro k nim patí a pak ím se zase od jiných erv rozeznává. Tu se nám

nápadn ukazuje, že pijavka nemá žádného zevnitního ústrojí k pohybování, jakých

u jiných nacházíme, n. p. ostny, šttiny, háky atd. Ústrojí dýchané má podobné se

=
) Yii Živu 1S53 . 9 str. 261. .,0 ílivu nejmenáícli strojných tvaru na vyvinuti se vrstev

pozemskýcb, od Frol. Dra. Beussa."
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šfovkou (žížalou, lumbricus), a budeme o nm na jiném míst ješl podrobnji mluvili.

Vyvinuli soustavy nervové jest znané, pijavky však nemají žádných zevnitních pívsk
ku podpoe fiidel svých a zvlášt hmatu, k emuž u jiných tykadla slouží. Ústrojí

plemenné jest velmi podobné onomu ferv zemních, ku kterýmž též známá žížala ná-

leží. Všeobecné spoádání soustavy cévní jesl lakové, že krev v cév hbctní od zadu

do pedu bží, v cév pak bišn naopak. U pijavic není žádného naznaení srdce, zá-

ležejícího u nižších zvíat z pouhého rozšíení hlavní cévy, které ale u jiných nkterých

erv nechybí; krev jest jako u nejvtší ásti erv oblých ervená, akoli nkteí mají

krev žlutou, a u jednoho erva moského, nazvaného Sabella, pozoroval Milné Ed-

wards zelenou.

Co o pohybech, spsobu života a jiných výkonech životných pijavky eeno, mohl

laskavý tená nejlépe a s prospchem toliko na živých pijavkách studovati, chce-li ale

anatomické složení projíti, tu jest první poteba, aby pijavici docela mrtvou ml, ehož

nejsnadnji dosáhne lim, když ji na více minut dá do tresti sirkové, líhu neb též oby-

ejného octa, který však poslední jest škodliv nožm.

Ponmež s povrchním prohlídnutím tla, kdež nejprve nám se ukazuje pední a zadní

píssadlo, pak sestavení tla samého z kroužk. Jeho podoba jest dlouhá, štíhlá, válcovitá,

pi lom trochu zploštlá. Poel kroužk bývá 94— 110, a nikdy se nemní vyrstáním

zvíete, tak že u mladých i starých stejný zstává ;
pokožka tla, jakž každý kdo pijavku

do ruky vezme sám ucílí, hladká, pi tom tuhá a slizovitá ; na erstvé pijavici je ne-

snadno vtší kousek sloupnouti. Kroužky, ponouc od hlavy až do prosted tla, ro-

stou do délky a šíky, tedy vbec jsou poi-ád vtší, pak jim ubývá šíky od jedné

strany k druhé, a blízko zadního konce tla jsou i lenši, tak že tam, zvlášt u trochu

stažených pijavek, již ani dobe jich nelze rozeznati. Každý z laskavých tená již snad

pozoroval, že pijavka pedním i zadním koncem stejn rychle se pissává, ono však

píssadlo zadní že zstává pi každém pohyb okrouhlé a podobu svou nemní, pední

ale, není-li jím práv pijavka pipevnna, že mívá obyejn podobu více konitou, asi

jako njaký rypáek. Hlava skládá se z 9^10 kroužk, na nichž erné lesklé oi

postaveny jsou v podob podkovy, a sice tak, že na prvním se nacházejí po každé stran

3, má-li ale hlava , jakž nejastji se pihází, 10 kroužk, tedy jsou na prvním po každé

stran dv, na druhém pak po jednom, na tvrtém a sedmém kroužku též po jednom,

což dlá dohromady 10, obyejný a nemnící se poet oí (obr. I. fig. 10). První kroužek

hlavy není dole spojen ; on pedstavuje spsob pysku a rovn dobe slouží pi tvoení

pedního píssadla, které bychom proto nemli ani tak jmenovati
,
ponvadž není stálé.

Ke stran hbelní, zrovna ped píssadlem zadním, nachází se malý otvor iti.

Mimo lenlo zevnitní pehled tla musíme ješt v krátkosti udali složení vnitní,

naež mžeme blíže uriti postavení pijavky v soustav pírodopisní, ku konci pak

anatomické složení pijavky lékaské obšírnji vyjasníme.

Za otvorem úst, které jsou ohrazeny temi elistmi, následuje svalovitý požerák,

do nhož se vylévají žlázy slinné
;
jícen pak otvorem lak malým, že jen u vtších pi-

javek jej lze pouhým okem pozorovati, koní se v žaludek složitý a mnohonásobn vy-

boený, jehož smr však, jako i ostatního steva, jest rovný. Játra mají pijavky velmi

vyvinutá, i jest jimi zevnitek sleva co zvláštní vrstvou potažen. Pijavky jsou obojáci

(Hennaphrodilae) a vzájemn se zúrodují. Soustava plemenná skládá se z devatera

moudí pokaždé stran (obr, l.íi^. !.«, /S, 7, atd.), která s mchýkem semenným, rovnž
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po každé slran jedním, souvisí (fig. 1, i), a z vyslritelné pije {Jxg, 1. g, li), která

se až na dva palce mže prodloužiti, ímž jsou zastoupena plodidla mužská ; za

nimi nacházejí se rodidla (fig;- 1- 0) <lvé vajeník, jichžto vejcovody spojivše

se v jeden vbíhají ústroj plod pijímající (fig. 1. n), který opaten jest vatní. Na

dvacátémtvrtém kroužku tla nachází se otvor pro pyji a pt kroužk, dále otvor

pro rodidlo ženské (fig. 2. a, b). Soustava cévní jest tak spoádána, že po každé strané

tla bží jedna céva hlavní, a mimo to jest jedna céva bišní a jedna hbetní. Mícha

bišní, pedstavující soustavu nervovou, skládá se z dvaceti a nkolika uzlin nervových,

kteréž jsou spojeny dvma provazci nervovými, blízko vedle sebe bžícími.

Pijavka lékaská jest jen druh rodu pijavka nazvaného. Mimo ní známo v Evrop

ješt patero jiných, které dle barev a nkterých vedlejších známek, n. p. bradaviek

nebo hladkosti tla, se rozeznávají. Dva z nich nacházejí se ve Francouzích v okolí

msta Montpellieru. V Petrohrad mezi pijavkami uherskými nalezly se jednotlivé s bi-

chem krásn zelenožlutým, z kterých utvoen druh nazvaný pijavka zelonobichá. Nej-

více však nás mimo lékaskou zajímá druh, jejž v hojnosti u ranhoji, líkarník a ji-

ných, kteí se chováním jích obírají, spatiti mžeme. Jest to pijavka uherská. Hbet

má zelený neb naernale zelený, se šesti páskovitými prouhami barvy rezové, bicho

zelenosti olivové bez skvrnek. elisti má pkné bilé se 60 páry špiatých zoubk. Do-

sáhne velikosti 4—7 palc, jest tedy v prmru vtší než lékaská. Mluvíce o veli-

kostí pipomínáme, že pijavice píliš malé, tedy pod ti palce, a opt píliš veliké, pes

šesti palc, ku použiti lékaskému se nehodí. Druh tento nachází se nejhojnji v roz-

sáhlých bainách uherských, též v menším potu v jižním Francouzsku a snad i v N-
mecku. Také pásmo horké chová dva druhy, které se jako naše evropská pijavka po-

tebují. První z nich nachází se v jižní Africe, a rovnaje se velikostí lékaské pija-

vici jen polovic tolik krve co ona vyssáli mže. Nalezeno totiž zkouškami, že jen

ly^král tolik krve mže pojmouti než sama váží, ana lékaská tém ZYgkrát tolik

krve snese, nežli vlastní váha její obnáší. Druhý žije ve Východní Indii a vyzname-

nává se tím, že tlo jeho jest krupikami jako posázeno, od ehož i své jméno ob-

držel Mimo to jsou v onom pásmu známy dva exotické druhy, které více škodlivým

psobením svým než užitkem njakým pozornost na sebe obracejí. Malá pijavka egypt-

ská, na niž lamjší vody jsou bohatý, stala se velmi nepíhodným hostem francouzské

armád tam prodlévající ; neb ona pro svou nepatrnost snadno byvši pehlédnuta, pi

pití lidem do požeráku a koiím do nozder se dostávala, kdež svým ssáním a potom

nabhnutím velice obtžovala. Mnohem horší ale jest jedovatá pijavka ceyionská, která,

akoli jen ztlouští vlasu z hívy koské, napivši se dostane objem brku husího. Uštknu-

tím svým psobí zapálení a nebezpené zvedovatní, které nkdy vede až k mrlin,

což pak zaasté koní se tím, že oud zachvácený musí se odejmouti. Zdržuje se nej-

více v píkopech a hrozí nohám lidským, dle udáni hodnovrných cestovatel asto iní

vojáky tamjší k další služb neschopnými. Mimo to i Japansko a jižní Amerika mají

své zvláštní druhy, o kterých však mnoho známo není.

Pro svou velikou hojnost a obyejnost zasluhují zmínny býti dva druhy, totiž pi-

javka koiíská a pijavka osraioká. Pijavku moskou, která jest podoby válcovité, zdélí

píd, plna bradavic, šesti omi opatena, a žijíc v moi na rybách zvlášt rýnocích (Ra-

jus) ssaje, nebylo mi posud dopáno vidti.

Ukonmež rozjímání své pitevním skoumáním pijavky lékaské. Podotknuto již
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nejhlavnjší o kroužcích a o pokožce, pod touto však, jako u jiných vyšších zvíat

i u lovka, nachází se ješt kže vlastní, která jest Ikanina velmi pevná a hustá; ona

to jest, klerá svým slálým zoužeiiím na místech uríiiých kroužky psobí. Tsn jest

naplnna kulatými bunicemi, chovajícími v sob barvivo (pigment). Mimo otvory úst,

iti, rodidel a plodidel nalézáme na každém šestém kroužku tla po každé stran otvor

vedoucí k mchýku sliznému, o emžješt pozdji. V kži a pod pokožkou mimo to sedí

ješlé žlázeky slizne, které pak pi stáhnuvším se zvlášt vtším zvíeti vyvodí onu

nápadnou drsnatost a nerovnost kže, kterou každý snadno mže pozorovati. Soustava

sval jest zajímavá a nikoli lak jednoduchá, jak by mnohý mohl mysliti. Již pohyby tla

pijavího, jejich složitost, živost a rozmanitost na to ukazují, a nejlépe dá se to stu-

dovali na hlav pijaví, jejích promnách pi ssání, plování a pipevování se.

Svaly pijavfií mžeme rozdlili na ty, které spsobuji pohyb celého tla vbec,

a na ony, jenž psobí na jednotlivá ústrojí. Jdemc-li od kže do vnit, pijdeme nej-

prve na svaly, které jako kruh tlo objímají (obr. I. fig. 3. e, e, e) ; takové nalézáme

pod každým kroužkem tla tyry, ony zužují tlo v prmru a mohou i kroužky sblí-

žiti. Pod tmito jsou svaly, které šikmo od jedné strany tla k druhé bžíce (obr. I.

fig. 3. h, f), na spsob sít tlo objímají a svým psobením všestrann je zužují.

Pak následuje vrstva sval dle délky tla bžících (obr. I. fig. 3. b, h) ; tyto

jsou nejtlustší a mohou slazením tlo zkrátiti a povolením zase prodloužiti. Pohyb

lento každému známý jest nejnápadnjší, anlo Casio malou pijaviku nesmírn, na 5—

6

palc, vidíme se roztáhnouti, a sotva se pissála, již opt na \ neb 2 palce je stažena.

Tato vlákna svalová pecházejí na zadním konci tla do píssadla, kdežto se k nim druží

jiná soustedn seadná (obr. I. fig. 3. g^, íímž se dá vysvtliti tsné pilnulí, rozší-

ení a opt zmenšení ústroje tobolo. Na vnilní stran bicha poínají malé a však

etné svaly, které jdouce nahoru mezi svaly hbelními dle délky bžícími se upevují

(obr. I. fig. 12. n, x, c, g; fig. 13. e), a vedle nich více na stran zevnitní rovnž

svaly malé, které obejdouce útroby trochu více na stran hbetu se koní (fig. 13.

niij; oboje splošfují tlo, hlavn ony první. Sploštní nejlépe je vidli pi plování,

ideji tenkrát, když pijavka na njaký pedmt tsné pilne, jako n. p. v zajetí na

sklo. V zadní ásti tla na hbet vyvinují se vlákna svalová, která od pedu do zadu

pes boky k bichu bží, tak že tvoí úhel špiatý, jehožto roh hledí k zadnímu pi-

ssadlu, a všechna tato vlákna stihajíce se tvoí stední áru (svaly : fig. 13. c, c, c, c, c,

stední ára: fig. 13, a, a), která vcházejíc do píssadla zadního tam na paprsky se roz-

bíhá (fig. 3. g). Svaly tyto hlavn ouinkují, když pijavka hlavou pissála zadní ko-

nec tla pitahuje, kterýžto pohyb také ráda tím koní, že hlavu a zadní píssadlo blí-

zko vedle sebe pipevnivši ostatní tlo obloukem dol viseti nechává, jakož to nejvíce

na tch, které ve sklenicích jsou chovány, spatujeme. Všechna tato posud popsaná vlákna

spojují ouinek svj, a velmi rychle musejí psobiti pi plování. Mimo vlákna délkou a kru-

hem bžící nalézají se ješt na hlav na pedních kroužících vlákna kižující se, zvlášt

na zpodní stran (obr. I. Cg. 1. a), které stažením svým mohou tak eenému hoej-

šímu pysku dáti podobu stechy (fig. 9.). Pro ulehení laskavému tenái vyobrazeno

jest (fig. 4—9.) vícero poslav, jakéž mohou vyvoditi pysk a ostatní kroužky hlavy.

K tomu, co nyní budeme pozorovati, již potebí, abychom si zpodní stranu pední

ásti lla rozízli, a tím se nám objeví zpodní strana pysku a pehled dutiny ústní.

Pysk hoejší na své zpodní stran opaten jest 9 malými brázdikami, což ji iní zdán-i
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liv rýhovanou (fig. 60- Za tmito rýhami nalézá se tihraný otvor úst, ohraniený

temi obloukovitými vypuklinami, litee jsou oddleny brázdami. Za tmito vypuklinaroi,

v druhé tedy ad, opt jsou ti vypukliny (e, e, e), více do zadu vynikající než ony

první, a brázdikami jet hlubšími oddleny.

Brázdy vypuklin obojích se spojují, a do nich mohuu naped streny býti e-
listi Cn,n,n). Tímto ústrojím mohou se ústa pijaví lehce zpod pysku vystrkovati, tsné

na njaký pedmt pilnouti a dle vle opt skrýti. Pkné bílé elisti máji podobu

ploky, skládají se z bílé tvrdé kže nesoucí zoubky, a uvnit jsou vyplnny vlákny

svalovými (obr. II. fig. 6., 7., 8.). Oblou svou plochu a z ásti ostí obracejí naped

a ven, stranu jako useknutou, od níž svaly vynikají, do vnit. Každá elist nese na svém

pedním kraji 60 ostrých zoubk, a jen oba konce krajní jsou prázdny. elisti tyto

jsou jak na zevnitním tak na vnitním konce opateny svaly (svaly konce zevnitních

viz na obr. I. fig. 1. b'), které je sbližují a opt roztahují, a tento pohyb pak ouinkuje

i na požerák. Na svém zpodu každá elist je obklíena a jako obroubena blánou sliz-

nou dutiny ústní, kamž mže jako do njakého pouzdra vztažena a ukryta býti. Ti-

hraný otvor úst velmi dobe je pozorovati na pijavici, která na sklo se pissála (obr. I.

fig. 4. 5.). Svaly, které se pipevují na elist z obou konc, jako pilku ji pohybují,

neb tlusté a oblé elisti sotva by mohly pouhým stisknutím hrubší kži, jako jest kže
vtších zvíat, proniknouti. Nelitoval-lí laskavý tená dle tohoto popisu blíže se s ústro-

jím ústním seznámili, snadno se mu vysvtlí úkazy pi píssávání a kousnutí pijavky.

Vysvtlí si snadno, pro rána má podobu tibranou, a pro zvláštní pocit spsobuje. Že

je pijavky ješt samy od sebe neodpadlé nebezpeno strhovati, snadno každý uzná,

nebot elisti zstanou bu vzeti, anebo rána se uiní velmi nepravidelnou a ná-

sleduje bolest nemalá.

Požerák má silná vlákna svalová, z nichž nejnápadnjší jsou ona, která bží po

délce; ostatní, picházejíce od hbetu, bicha a bok, upeviiují se na se všech stran. Tato

vlákna jej stahují a rozšiují, jak to pi ssání patrn vidíme. Okolo požeráku nacházejí

se malá bílá zrneka, žlázy slizne.

Podoba požeráku jest podlouhlá, uprosted je nejširší, na koncích trochu 'zoužen.

Ústa, elisti a požerájtjjsflgj. zajisté velmi složité ústrojí pro erva, tvora tak nízko po-

staveného, a však shoduje, se to docela se zákonem a úpravou pírody, že u nižšíck

tvor nejvíce na iutO;(^|áA^ vynaložila, která k živení jednotlivce slouží.

Jícen Oi^^itti^iíJlScife úzkým pechází v první oddlení žaludku, které však ješt

jest jednoduché aSfliá žádného vyboení. Žaludek (obr. I. fig. 1. b, d) sám obnáší

svou délkou dv tetiny celého tla, a stnami píními na 1 1 oddlení se rozpadá, kte-

réž každé raá dvojí vyboení; toto pak oddlení souvisí spolu otvorem toliko co jehlií

bod velikým, což nám dostaten mže vysvtliti zdlouhavé trávení tchto zvíat. Veli-

kost jednotlivých oddlení žaludku roste až k šestému, šesté a sedmé jsou stejné,

ostatní až k jedenáctému jsou nejvtší. Ona vyboení vtších oddleni žaludkových

poínají semotam též podobná zoužení ukazovati, což nejvíce platí o posledním, totiž je-

denáctém oddleni, jenž se vyznamenává též délkou svou, sáhajíc až do polovice ko-

neníka (obr. I. fig. 1. u, u).

Žaludek složen jest z blány nžné bunné a vláken svalových , obžných

i rovných. Blána vnitní slizna jest velmi pkná a asnatá, i chová v sob malé žlá-

zeky slizne. Poslední oddlení žaludku pechází v stevo tenké s násadci jako ná-
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levnikovilým (obr. 11. fig. 10. a obr. I. fig. 1. p), který na zaátku tenkého steva jakožto

válcovitá vypuklina zrovna uprosted do nho vniká, což nám pedstavuje jako východišl

žaludka. Stevo tenké poi^íná dvoubokým rozšíením (obr. I., fig. í.u,n, obr. II. g. 10.

h) ; uvnit má etné asy píné , a nkolikkráte slab se ovinuvši bží do zadu,

kdež pechází v krátký, obdlouhle vejitý koneník. Pi pitvání žaludka nejlépe se

pesvdíme, ím pijavka lékaská se živi, totiž pouhou krví, neb sotva ješt cos jiného

tam nalézáme; a ta práv asto pekáží dalšímu skoumání, neb maliké bodnutí

do žaludku obyejn krví roztaženého postauje všecko ní zaplaviti, emuž pak musí se

pomáhat vystikováním. Játra nejlépe spatiti lze a pehlédnouti na pijavkách, které tro-

chu v líhu poležely, na erstvých jsou temnohndé, na onch víc naervenalé. Ma-

jíce zvláštní tkaninu a vinutí poínají za požerákem i stranou od nho, nad i pod

žaludkem, a vztahují se až k zadnímu píssadlu. Pod drobnohledem nalézáme, že se

skládají ze sák slep se konících a pkn vinutých, v nichž obsažena jest hmota

hustá, zrnkovitá (obr. II. 11. ab). Více takových sák sbíhá se v jeden vod, a ta-

kových více spojených koní se v ústrojí zažívacím, nejvíce ve stev.

Mén snadno než jiná ústrojí dají se pozorovali cévy vedoucí krev. Nejsil-

njší jsou z nich a též díve nalezeny byly cévy postranní , které jak naped tak

i u zadního píssadla tvoí spojením svým oblouk (obr. I. fig. 1. z, z), z nhož odvtví

vysílají. V celém bhu cévy postranní vycházejí z ní vtve bišní i hbetní, z kterých

každá opt se rozstupuje, a nejvíce s vtvemi druhé strany se spojují. (Na obr. II.

fig. 2. ukazuje nám a vtve hbetní a b vtve bišní v pedním dílu tla, pak iig. 3. a

rozvtvení a spojem jejich na zadní ásti tla, kdež i postranní cévy svého nejvtšího

prmru dosahují.) Céva hbetní jest na pedním konci v podob vidliky rozdlena,

blíže zadního, kde stevo poíná, rozstoupí se ve vtev stevní hoejší a dolejší. (Obr.

II. g. 4. ukazuje nám pední, a fig. 5. zadní konec s cévou hbetní.) Céva bišní

nejtíž jest nalézti, obkliujef soustavu nervovou, a naped jest tím samým spsobem

jako hbetní rozdlena. Mimo tyto hlavní cévy nacházejí se ješt jiné, nazvané krátké,

které jsou ovšem mnohem nepatrnjší v prmru svém, a v prostranství mezi jednotli-

vými vtvemi cévy bišní vystupují. Bylo by obšírné, udávati které orgány od každé

cévy jsou zásobeny, však vidíme, že tímto uspoádáním všechny bohat krví jsou opa-

teny, jakož se nám pi každém zranní tla pijavího snadno ukáže. Pipomenutí za-

sluhuje, že cévy postranní za tepny, bišní pak a hbetní za odvodice se považo-

vati mohou.

Soustava nervová jest u pijavky dvojí, a sice jedna jako hlavní, opatující celé

tlo vbec, tak nazvaná mícha bišní, která se nachází u všech bezobratlových zvíat

;

druhá pak vedlejší, sloužící pouze pro ústroj zažívací. Mícha bišní jest složena z 23

uzlin, které jsou mezi sebou dvma nervovými provazci tak spojeny, že uzliny pro-

'

stední od sebe jsou nejvzdálenjší (obr. I. fig. i. x až do x'). První uzlina (obr. II.

Cg. 1. a) pedstavuje mozek, vtviky své posílá k oím a svalm sousedním, druhá

(fig. I. b), jsouc vtší než následující všechny, rozdluje své vtviky v hlav. Od tetí

(fig. I. c) až do pedposlední jsou uzliny kulaté, poslední je obdlouhlá i zásobuje zadní

píssadlo. Ze všech uzlin etzu nervového vycházejí etné vtviky k ústrojím tla

a kži, ímž se nám snadno vysvtlí jemný cit pijavky, o kterém již na zaátku pi-

pomenuto.

živa 1834. 18
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Oi složeny jsou z erné, lesklé, oblé blány a nervu zrakového. Tato jednodu-

chost docela se srovnává s tím, co nám o síle zraku pijavího známo.

Po každé stran tla nalézá se u pijavky 17 mchýk bílou, slizovitou hmotou

naplnních, které tenkým vodem ke bichu se koní. (Obr. I. Fig. 1. y,y,y,y) Každý

z tchto mchýk souvisí s tílkem uvnit dutým, trochu vinutým , v podob kliky.

Toto ústrojí, jak nejnovjší badatelé myslí, prostedkuje dýchání, akoli cévy do klíelk

a mchýk vnikající a tam se rozprostírající jsou jen velmi malé, a tudy jen velmi

málo krve mže býti kyslíkem povtí oxydováno ; známo nám však, že dýchání u pi-

javky jest velmi nepatrné, což se ukazuje z dlouhého jejího žití v oleji a pod vývvou.

Plodidla, totiž plemenní ili pohlavní ást mužská, skládají se z 9 pár moudí,

které leží v záhybech steva a žaludku. (Obr. I. flg-. 1. «, /?, y, S.) Spojena jsou jedno-

tlivá moud vodem semenným, který mnohonásobným svým zavinutím dlá misky semen-

né (lig. í. ), z nichž vod ohnutý (fig. 1. kk) vchází do zpodu pochvy pyje. U mrt-

vých pijavek, jak každý sám snadno mže se pesvditi, obyejn nalezneme z dutého

kroužku tla vystrenou, tém dva pálce dlouhou pyji, která má tlouštku silné níli

a tak je tuhá, že pi trhání praská (obr. I. Cg. 2. a zaátek pyje).

Rodidla ily pohlavní ást ženská jsou též složitá, a chovají ve vajeníkách (obr. V.

flg. 1, 11) tílka vypodobená v obr. II. fig. 14. Dva vejcovody jednoduché sbíhají se

v jediný, který jest obalen pochvou blánovitou (fig. 14. m), a vniká do hoejší stny

ústroje svalovitého, jenž má podobu hrušky a uren jest plod pechovávati (fig. 14. n).

Ze zpodní ásti tohoto ústrojí prodlužuje se trubice, která se mže vystriti kroužkem

tla devtadvacátým, a pedstavuje vate (fig. 14._o>

Tímto vypsáním doufáme, že laskavý tená spsobí si dosti jasný pojem jak o pi-

javce a postavení jejím v pírod, tak o vnitním složení; i mla-li by tím u nho
chuf k poznání píbuzných tvor se vzbuditi, snadno bychom tomu píšt vypravováním

o žížale a jiných nkolika ervech mohli dostiuiniti.

Vysvtlení obrázk.

Obraz I. fig. 1. dává pehled toho, co se nám objevuje pi pozorném otevení

tla pijavího. Pi tom si musíme mysliti pijavku ležící na zádech a otevenou se

strany bišní. Hned po proíznutí kže a sval pijde se na míchu bišní xx', která

jest obalena a zakryta jaksi cévou bišní, což jsme pro lepší pehled nevyznaili; pod

tmito leží roura ústrojí zažívacího a ást plodidel, z kterých pochva pyje (g), nejprv

pod provazcem nervovým ležící, lehce se vine a pak nad nj se dostane, kdež potom

k otvoru se ubírá. Mimo to nacházíme tu ústa a požerák, o jejichž podrobnostech na-

znaeno v popisu anatomickém. Mchýky slizne (y, y, y, y) jsem jen po jedné stran

vyobrazil, játra nedala se snadno vyjáditi v celosti, a též podobu jejich o samot

pedstaviti dobe nešlo, ponvadž iní jen velmi tenkou vrstvu, ale v celém tle

takm rozšíenou. O významu jednotlivých literek zpraví se laskavý tená na nále-

žitých místech sám.

Fig. 2. pedstavuje pijavku lehce staženou, pomr kroužk a pak otvory ple-

menidel (a b).

Fig. 3. Tato figura jest držána schematicky a pedstavuje svaly. OdrtdoftjsOtl

naznaeny okružné a délkou bžící, od 6 do A pouze tyto poslední, od h ai k f ony,

které tlo šikmo obíhají, a mezi nimi (e, e, e) opt okružné.
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otvorem.

Fig. 4. Pysk hoejší hlavy jest ohrnut a pod ním vynikají ústa svým tíhranÝn

s.«v« , t u,
'

'""^''^ J'"" '""^ '^'^^"y " "^''"J'' "^' ''» Pe<í« vystreeno. po-Blava to kterou hlava na sebe bére pi ssání' a pipevování, n. p. na skle

J"S- 6' pedstavuje hlavu pfjavfií ze zpodní strany s pyskem nedocela, a fig. 8
8 pyskem vice vystreným. ' s

•

piJavkáJh^mltvT''
^°^^^^' ^"^"^ ústní otvor jako klapka, což nacházíme obyCejn pi

„vcí, ^Í'J'
^"'°'""'''" "«"* tíi- 1- «9, eárkami se kižujícími naznaených, doslal

pysk podobu stechy.

Fig. 10. Hlava s oima.
Fig. 11. Zadní konec s otvorem iti.
Fig. 12. poskytuje pohled na prostední ást téla z nitra a se strany; levá strana

18*
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jest položena „a^pátek a na ní (au, bb) vidíme svaly pnní od bicha ke lubcu vy-'
stup«j.c. Cnn, a t„ svaly fc,;, které jdou od bicha vedle žaludku ke hbe.u

„r, . . "i
' ^'^'' '^'' "' '""'"^ '"'*'""' ''"'"^'>»'« « rozložena, pi tom napravé ,trané c, o, e, co svaly od bbe.u .ik.o k bichu béžící, na levé tysLé a je;.

e,e, e,e, e svaly na jej.ch vmlní stran kolmo od bicha k hbetu vystupuiící
Fig. 15. Kokon ili obal pijaví.

•' •

(Obr. n.)
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Obr. II. Výkresy tyto jsou mnohem snadnji pochopitelné, a proto jen krátce

jo mžeme projíti.

Fig. 1. Pední konec tla, a první, b druhá, c tetí uzlina nervová, d spo-

jení první uzliny se zvláštními uzlíky ústroje zažívacího.

Fig. 2. Rozvtvení cévy postranní v pedním dílu tla ; pohled se strany hbetní.

Fig. 3. Rozvtvování cévy postranní v zadní ásti tla na stran hbetní.

Fig. 4. Céva hbetní v pední ásti tla.

Fig. 5. Tatéž v zadní ásti u a se dlí ve vtev hbetní {cg) a vtev stevní

(cy), u 11 se maliko rozbíhá, ale hned zase spojuje.

Fig. 6. elist jednotlivá zvtšena, se strany.

Fig. 7. Taktéž shora.

Fig. 8. Jednotlivé zoubky (a, a, a) se svaly (6, 6, 6) na n psobícími.

Fig. 10. Pechod žaludku v stevo tenké. Malý otvor, východišt (a), vybo-

ení steva tenkého (6).

Fig. 11. Jednotlivý sáek jaterný {a). Obsah jeho (6).

Fig. 12. Žlázeky slizne, jednotlivé, ze žaludku.

Fig. 13. Tlíka z varlat ili moudí.

Fig. 14. Na kusu vnitní plochy vajeníka sedí jednotlivá vajíka (a) ; ta samá

silnji zvtšená (a').

Petvoování, rostlin.

Od Jalia Saxa.

Právem nazývá se rostlinosloví scieiitia amabilis, lásky hodná vda
,
ponvadž

pedmtem jejím jsou nejkrásnjší tvory : jemné a pvabné dítky Kvteny. Aestheti-

ckému citu našemu stojí rostliny mnohem blíže nežli každý nerost, ba blíže nežli zvíata,

ponvadž nenutí jako tato mimovoln k porovnání s lovkem, ímž se každé zvíe v ka-

rikaturu nebo nepodaenou nápodobu lovka mní. Rostlina náleží docela jinému smru
tvorci síly, ob pak vlastnosti

,
jimiž se v aesthetickém ohledu ped zvíaty vyzna-

menává, jsou spolu výrazem všeobecných vnitních zákon zrstu.

Pedn nespoívá vývin rostlinných tvar v tom, aby se jako u zvíete v nej-

láenší prostoe hmotná tlesa stsnala, nýbrž u rostliny míí všechno k nejvtší rozma-

nitosti zevnitních tvar ; nikde nevyvinuje píroda z tak skrovné látky tak rozma-

nitých podob. Potrava, u zvíat po dokonení zrstu jenom k zachování a obno-

vováni tla upotebována, slouží u rostliny k vytvoení nových a nových ástí, pro-

ež rostlina pravým obrazem vné mladosti slouti mže: rostlina po celý život roste.

Zvíe jest kolkolem tsnou kží uzaveno, a rozmanité ústroje jsou uvnit v nm jako

V nzlu smstnány; vývin jak z mládí tak i v dosplosti jest ukrytý. Jinak jest tomu
u rostliny: u ní jest všechno zjevné, všechno touží k povrchu, po vzduchu a svtle,

a je-U i z poátku vývin její tajn ukrytý, jest pozdjší postup vývinu patrný a do oí

Druhá vlastnost, již se rostlina od zvíat liší, jest zvláštní vývin její. Semeno,

v ln vlhké zem k životu zbuzeno, vypouští klíek, obyejn oblé tleso, které první

listy nese. První tento útlý kmen prostírá se dle dvou protivných stran, jeden konec
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se zakotvuje v temné vlhké zemi, druhý se zdvihá k jasnému povlí; na obou pak
koncích vyvinuji se pi prodlužování vždy nové ústroje. Rst rostliny nezáleží ale

v pouhém vyvinování ástí již v zárodku ukrytých, nýbrž ve vytvoení skuten nových
ástí. Co zárodek již obsahoval, vyvine se dále, k tomu však ješté nové ásti , a sice

v uritém poádku, an nejhoejší vždy se prodlužující konec nejmladší ústroje nese, tak

že poadí ústroj od koen ke konci kmenu také posloupnost vývinu jejich naznauje.
S tímto posloupným uspoádáním ústroj nad sebou souhlasí také posloupný vývin tvar
jejich. Proež pedstavuje tvar rostliny dmyslnému skoumateli zárove denník jejího

pokroku; listy v odmeném poádku vytvoené jsou jako písmeny minulé, dle nichž se

djiny zrstu sísti mohou.

Tento posloupný vývin list a vtví na kmenu se prodlužujícím jest klí, dle n-
hož život rostlin pochopiti a zárove aesthetický význam jejich oceniti mžeme.

Tato jednoduchá sada byla ale dlouho neznáma, musila se teprva odkrýti, a n-
kolik desítiletí uplynulo, nežli se její význam všeobecnji rozšíil. Na ní práv spoívá

celá nauka o petvoování rostlin. Nebude od místa, v krátkém pehledu pokroku ro-

stlináství naznaiti píiny, pro posloupný vývin ústroj rostlinných tak dlouho nepo-

všimnutý zstal.

Jako všechny pírodní vdy pstovalo se rostlinástvi v staré dob jen s ohlo-

dem na upotebení a užitek. Bylot dlouho jenom pomocní naukou lékaství, a za ta-

kovou se považovalo až do sedmnáctého století. Snadno se mžeme domysliti, že na

základ tak jednostranném pro vdu málo prospchu se získalo; botanika byla pouhým
seznamem léivých bylin. Akoliv pak v sedmnáctém století vtší a rozsáhlejší pozor-

nost rostlinám se vnovala, zstala pedce methoda, dle níž se botanika co pomocní

nauka lékaství pstovala, dlouho tatáž.

Záleželo totiž hlavn na tom, aby se rostlina, jejíž hojivost se poznala, do se-

znamu rostlin ádn zanesla a jménem njakým naznaila ; k tomu se pak pidal krátký

popis, aby se ustanovený druh zase poznati dal. Zevrubnjší skoumání ústroj a vzá-

jemnosti jejich, ohledání vývinu a zrstu opomíjelo se docela. Jednotliví uenci, kteí

mli smysl pro krásu a celitost rostliny, uznali ovšem, že suchá jejich latina bezpro-

stední dojem rostlinného tvaru nahraditi nemže, a proto se vynasnažovali, nedostatek

tento vyobrazením doplovati. Tof byl již znaný pokrok, neb bylo to piznání, že na

rostlin mnohem více jest vidli, nežli se tehdejším slohem popsati dalo. Zárove

usnadovaly dobré výkresy ustanovení rostlin, a poskytovaly tedy i tehdejšímu smru
botaniky dobré podpory.

Neustálým sbíráním rostlin zrostl poet rozliných druh znamenit, a ím mén
se rostlina vbec znala, tím více seznávaly se rozliné druhy její, jakoby množství v-
domostí chatrnou jejich podstatu nahrazovati mlo. Tím povstala brzo poteba, známé

již druhy v pehlednou soustavu seaditi. Již v šestnáctém století navrhl Caesalpiui

botanickou soustavu, pozdji v sedmnáctém století Zalužanský a Morison, a r.

1700 Tournefort pro tehdejší dobu dosti znamenitou. Všechny tylo soustavy byly

ale pro nedostatek známosti vnitní budovy rostlin nedokonalé a jednostranné. Pede

vším chyblo pohodlné a urité názvosloví, podle nhož by se rozliné díly zkrátka

a zevrubn naznaili daly. tvrcem toho názvosloví stal se Linné (nar. r. 1708), za-

kladatel novjšího pírodopisu. S neobyejným dvtipem srovnal rozUné ásti rostlin,

dal obdobným stejná jména a nejmenší úchylky tvaru naznail dobrými názvy. Oprava
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tato jakož i nová soustava jeho byly se všeobecnou pochvalou pnjaty. Co ale Linné

jen za prostedek ke skutenému bádání považoval, vzali jeho následovníci a nápodob-

níci za vc samu ; názvosloví se zostovalo, ale skoumání rostliny samy se zanedbalo.

Plodem tohoto smru byl bohatý Codex latinských jmen rostlin s krátkým

a úseným popisem jednotlivých druh.

Dle takových popis nebyly by rostliny nic jiného, než pestrá nahrómadnina roz-

liných ústroj a znak, které by ostatn nesouvisely a žádného jiného úelu nemly,

než aby s pozorovanou diagnosi souhlasily. Mezi tím, co hlavní proud rostlináství v ša-

tných jménech se šíil, vystoupili jednotliví znalcové, kteí lepší smr nastoupili. Neje-

nom uenci, nýbrž i duchaplní dilettanti, mezi nimi k. p. J. J. Rousseau, snažili se,

lepšímu pochopení rostlinného života dráhu klestiti. Antoin Laurent de Jussieu
navrhl novou soustavu rostlin, založenou již na pirozenjších názorech, kterážto sou-

stava dosaváde jest základem pirozených ád. R. 1780 uveejnil anatom Wolf v Pe-

trohrad spis, v nmž zastával mínní, že všechny ústroje rostliny jenom promnu

dvou základních ústroj pedstavují, totiž lodyhy a listu. Avšak dvtipná tato domnnka

pišla k zapomenutí, a sám Góthe, který o deset let pozdji s tou samou sadou vy-

stoupil, dovdl se o Wolfov spisu teprv dlouho potom.

Veliký básník G 6 1 b e oboil se první vší silou proti staré školní raethod,

a dokal se po dvacíti letech té radosti, že nový jeho, duchaplný a pirozený názor

rostlin všeobecného uznání nalezl. Již r. 1790 vydal malý spis, v nmž výsledky dlou-

holetého ale jen mimochodem inného pozorování složil pod názvem: petvoro-
va ní rostlin (die Metamorphose der Pflanzen). Spis tento, z poátku zanedbaný,

nalezl pozdji nadšené pochvaly, an mezi nkterými .nepodstatnými a nyní zastaralými

vcmi obsahoval myšlénku, která jest základem celé nynjší botaniky. Z Gothova pe-
tvoování rostlin vyvinul se nynjší Ivarozpyt (Morphologia), jedna z nejpvabnjších

nauk pírodních.

Hlavní myšlénky, jež Góthe ve svém petvoování rostlin uložil, jsou zkrátka

následující.

Všechny nadzemní díly rostlin, necht si mají jakýkoliv tvar, dají se jakožto pro-

mny dvou základních ústroj považovati, totiž lodyhy a listu.

1 Lodyha má nkolik stup ili uzl, z nichžto každý jeden nebo více list nese.

Zaínajíce od koene nalezneme v posloupnosti nejdíve semenní listy ili dlohy, oby-

ejn dva tlusté listy, jako n. p. u bobu, nebo místo nich dužnatou pochvu, jako u trav,

palem a lilijí ; nejbližší vyšší stupe nese první listy, bud bezbarvé tenké šupiny, bud

zelené lupeny. Nejblíže vyšší stupn mají podobné, ale vtší a složenjší ústroje.

Tak to pokrauje na lodyze až do jisté výšky, pak ale ubývá list opt zponenáhla, až

konen pedstavují jenom malé listeny ili šupiny, v jejichž koutech kvtonosné apíky

vynikají. Kvt sám ukonuje celou letorost; zvení jest kvt obstoupen kalichem, totiž

jedním nebo vícerým zeleným vncem, uvnit pak objevuje se koruna, totiž vnec
útlých, krásn zbarvených list, kteréž práv pvabnost rostliny tvoí. Uvnit v korun
stojí ješt tetí kruh ústroj, totiž tyinek, které na hoejším konci rozpolený pylový

vak nesou. Uprosted tohoto posledního kruhu stojí konen jeden nebo více sloupko-,:,

vých ústroj, tak nazvané nlky ili samicí ústroje.

Jmenované tyto díly mají dle Linnéova názvosloví rozliná jména, ponvadž se

za rozliné díly považovaly. Gothe nalezl ale u všech vzájemnou podobnost, anyt se
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nejenom co pívsky na lodyze pedstavují, nýbrž i všechny plochou podobu mají

a vzájemn se zastupovali nebo, jak se GOthe vyjádil, jeden v druhý promovati se

mohou. V stolisté rži a v jiných zahradních rostlinách promní se tyinky v toliktéž

korunních list, a plodní ástky ili voreky promní se v zelené lístky.

GiJthe považoval tedy prášníkové ústroje za promnné listy, tyinky za stopku

a pylový vak za plochu listu ; taktéž mu byly plodní ástky ili voreky listní plochou.

Rozšíiv tuto myšlénku po celé rostlin, pišel Gothe k tomu domnní, že všechny na

lodyze upevnné ústroje pouze promny jednoho základního ústroje jsou, který se ale

nikde v úplné dokonalosti neobjevuje, nýbrž za pouhý pojem listu považovati se musí.

Dle toho nebyla tedy ada ústroj na lodyze upevnných nahodile sestavena, pedstavo-

vala! spíše posloupný pokrok k uskutenní onoho pojmu. Od svého poátku jde tužba

rostliny ke kvtu a plodu, ale tento cíl mže jenom krok za krokem býti dosažen, je-

dnotlivé pak kroky jsou rozlinými útvary list naznaeny.

Pokrok zrstu až k vytvoeni plodu zdál se Gothovi býti bojem vnitní povahy

rostliny s povahou pdy, z níž svou potravu erpá. První potrava jest hrubá, bez-

ústrojná tekutina, kterou rostlina teprva jak náleží pipraviti musí, aby k vytvoení

plodu se hodila. Ale toto pipodobování potravy, tvrdil Gothe, stává se jen zpone-

náhla ; z první hrubé látky vytvoí se první, nejjednodušší listy, pokrokem zrstu zadrží

se ale hrubší potrava v dolejších ústrojích, a jen jemnjší ást její vystupuje výše

a vytvouje vyšší ústroje. Tak se zdokonalují šfávy vždy více, až konen ve kvtu

všechna cizí hmota pipodobováním jest pemožena a vlastní povaha rostliny v krásn

zbarveném a lib páchnoucím kvtu se jeví. Nyní teprva piskoí rostlina k vytvoení

posledního a nejvyššího stupn, k plodu. Tuto domnnku, jížto se petvoování rostlin

vysvtliti mlo, podporoval Gothe tím, že rostliny na suché pd díve plody nesou,

nežli na vlhké, ponvadž na oné mén cizích hmot pemáhati musí, nežli na této, kte-

ráž i nkdy vyvinutí plodu ani nepipustí. Jakkoli petvoování u rozliných druh

rostlin jest rozliné, pedce panuje ten všeobecný postup, že, od dloh ili semenních

list zaínajíc až do jisté výšky lodyhy, tvar se zvtšuje a zmnohonásobuje, pak až

k listenm kvtenství opt umenšuje, od kalicha zaínajíc ale opt zvtšuje a v korun

svého nejvtšího vyvinutí dosahuje; v tyinkách jeví se druhé stažení, a v plodu ko-

nen tetí a poslední roztažení. Tento všeobecn platný zákon jeví se v každém

druhu rostlin na jiný spsob, a jako si Gothe jistý ideál listu pedstavoval, tak mluvil

také o ideální rostlin, o prarostlin, na níž by onen zákon nejdokonaleji vyvinut byl.

Rozliné druhy rostlin byly by dle toho jen rozliné výtvary tohoto ideálu, takka roz-

liné stránky té samé vci nebo rozliné spsoby vyvedení té samé úlohy.

To jsou hlavni myšlénky Góthovy o petvoování rostlin. Bylof to ovšem docela

jiné mínní, nežli tehdejší soustavoslovci o rostlin mli, a proto uplynulo ješt dvoje

desítiletí, nežli se porozumlo co Gothe vlastn mínil. Nkteí vidh v tom novou v-
deckou theorii, jiní zase jen pedpis pro obrazní umlce ; ale práv v tom spoívalo nej-

vtší uznání Gothových náhled, anyf dosvdovaly, že Gothe pírodu ryze a nezakalen

pochopil. Nová filosofie, nový vzlet ducha musil teprva zastaralé sady pedešlých sto-

letí zniiti, a nový smr, spojující rznost v jeden ideální celek, musil se vyvinouti,

díve nežli ona jednoduchá slova Gothova pochopena býti mohla. Ale pak bylo uznáni

také tím vtší a všeobecnjší. Brzo pojednávalo se o petvoování rostlin v každém
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skoro rostlinopisu, a laké ve Francii a Anglii bylo s pochvalou pijato. Nicmén po-

znali jenom málokteí jádro této nauky.

Nebylo dosti na tom, aby se petvoování rostlin co osamotnlý údaj pijalo

a nanejvýše na zvrhlých zahradních kvtinách pozorovalo, nýbrž musilo býti co vše-

obecný zákon všech rostlin pochopeno a dle toho celé rostlináství promnno.

Góthe sám vzal slovo mctamorfosa ze života zvíecího, a myln tím naznail,

jakoby promna list v tyinky a plodní voreky obdobná byla s petvorováním hmyzu

a jiných zvírat. U motýla ale, který se z housenky v pupu a konen v okídlený

hmyz promní, zstává vždy toléž tlo, a zde se mže o skuteném petvoování,

o metamorfose mluviti. U rostlin jest tomu ale jinak, u nich zstává vytvoená ást

nepromnna, a jen nov vytvoená obdrží nový tvar. Petvoování zvíat záleží

v promn tvar, petvaování rostlin v posloupnosti tvar. U zvírat

jeví se ostatn také posloupnost tvar, zárove s promnou jejich. U lenovc jeví

kroužky, z nichž se tlo skládá, takovou posloupnost, u obratlovc jednotlivé obratle

pátee ; taktéž skládají se nohy lenovc z rozliných lánk, které na rozliných mí-

stech tla obdobný sice ale rozliný tvar mají, jak jsem v pojednání o raku (Živa 1853)

vysvtlil. Tyto oba pojmy
,
promny a posloupnosti tvar, neoddlil Gothe od sebe,

a z toho povstala jistá nejasnost, jižto teprva pozdjší badatele odstranili. Ale i pi

tom klestila Góthova nauka dráhu nové method v rostlináském zpytování. Jako

Guvierovou porovnávací anatomií brzo celý živoichopis novou tvánost obdržel, tak se

stala Golhova nauka' brzo základem celé nynjší botaniky. Zvlášt v Nmcích vyrostl

ze semena, jež Gólhe zasil, již mohutný strom, z nhož i botanikové francouzští a an-

glití mnohonásobného užitku tží. Mohlo by se ovšem namítnouti, že v novjších bo-

tanických spisech o petvoování rostlin sotva e jest, na tom ale také nezáleží ; celé

I
spisy, všechna methoda jejich jest dle náhled zízena, které bezprostedn z Gothovy

nauky vyplývají.

Odchýlili bychom se píliš od vytknutého cíle, kdybychom ješt djiny botaniky

od Góthových dob pehlídnouli a vliv jeho nauky na rostlináství stopovati chtli.

Obmezíme se pouze na to, abychom podali nástin nynjšího stavu této nauky, podo-

, tknuvše ale nejdív dležitý pokrok botaniky, jejž Schleiden se svou naukou o buce

I
(Zellentheorie) uinil.

'

Již v sedmnáctém století ml sice Marcello Malpighi dosti dobrý pojem o buce,

j

an ji co vak kolem do kola uzavený popisoval, což i podnes platnost má ; ale tim se
^

I

pvod její nevysvtlil, a nástupcové Malpighovi byli píliš zamstnáni pozorováním roz-j^^

liných tvar bunk a jejich zabýv, než. aby k pvodu a promn jejich pozornost

svou obrátiti mohli. Teprva v posledních desítiletích uveejnil Schleiden první pravé

mínní o této vci *), a sice v ten smysl, že všechny buky v dužnin a v dev, cévy

a látka bunná (Parenchyra) ze stejných bunk povstávají, kteréž z poátku velmi

•) S ch I e i d e n pozoroTal tvoeni bunk ponejprve dobe, akoliv již ped nim M i r b e I v Pa-

iži dležité práce u tom pedmtu uveejnil. Jeho nauka jest te v botanice panující,

zvlášt od té doby, co jí Mohl vynálezem vnitního buu(;ního vaku (Primordialschlauch)

obohatil a Schacbt novými pracemi rozšíil a potvrdil. Kejleplí ovoce pinesla nauka tato

T H o ff me is tro v/ch pracech o vyšších tajnusnubcích, kdežto se vývin rostlin asto od

prvního poátku z buiíky do buky stopovati dá.



282

tenké stny mají a životní šfávou (Protoplasma) naplnny jsou, v níž malá bublinka co

bunné jádro plove. Tyto pvodní buky povstávají v životní šfáv jiné buky, a roz-

množují se dlením ve dva neb tyry díly (viz Živa 1853). Všechny íásti rostlin vy-

vinují se z takových pvodních bunk, a teprva zponenáhla promují se v rozliné

látky, které co kru, lýí, devo, de, list atd. rozeznáváme.

Povážíme-li, jaké nesíslné množství rozliných rostlin na zemi se nachází, jak

rozliné ásti na jednotlivé rostlin jsou, a že všechna tato rozmanitost tvar z jedi-

ného pratvaru totiž z kulaté buky se vyvinuje : rozšíí se obor pelvoování rostlin

sice do nekonena, ale pozdrží pedce uritý základ. Nebof nemusíme se zde spokojo-

vati s ideálem, s abstraktním vzorem, nýbrž máme ped sebou skutený, viditelný pra-

vzor, totiž pvodní buku, jejímž petvoováním všechna rozmanitost tvar povstává.

Vylíení tchto promn buky naplnilo by celé knihovny, obmezíme se tedy

pede vším jenom na vytknutí hlavních stránek tchto promn. Podrobnjší jednotlivé

píklady podám v pojednáních píštích ísel.

O petvoování rostlin dá se z patera stanovišt jednati. Pedn objevují se pro-

mny na jednotlivé buce bez spojení s druhými ; zadruhé vidíme promny na sku-

peninách bunních, na cévách a v tkanivu; zatetí na ástech rostlin, které po sob

na uritých místech povstávají (Gothova metamorfosa) ; zatvrté dají se obdobné ústroje

rozliných rostlin porovnati a v adu sestaviti (soustavosloví); konen mže se zpo-

ncnáhlý vývin rostlin na zemi od nejstarších dob až do nynjší stopovati, pi emž
se ovšem petvoování v nejvtší míe jeví.

Pipojí-li se k tomu ješt sady rostlináského zempisu, podle nichž se v roz-

liných krajinách zem obdobné rostliny zastupují, obdržíme do oboru petvoování

rostlin celé rostlináství, pokud se jen s tvarem a ne se zábyvem ústroj zanáší. Ten

celý nepehledný obor ídí se pak jediným zákonem.

1.

Petvoro váni bunk.

Základem všech promn v íši rostlin jest vlastn promna bunk ; všechny

ostatní promny cev, list atd. jsou jenom jednotlivé stránky její.

Všechny buky jsou k sob zpoátku podobny: skládají se z tenkého vaku,

uvnit jinou blánkou opateného CPrimordialschlauch), v níž mimo jiné pozdji vytvo-
_

ené látky chová se bunní tekutina a malá bublinka. Podoba buky jest kulatá nebo

oblá, teprva pozdji obdrží rozliné jiné tvary, z nichž se kmeny rostlin sestavují. Tento pr-

vopoátení stav buky mže se v trojím spsobu pozorovali: budu jednobunných rostlin,

bud u mnohobunných, kde nové ústroje tvoí, bud v bli cévních svazk. O prom-

nach jednobunných as a plísní jednali jsme již vloni (viz Živu 1853), a potebujeme

se jenom na tvoení plísových vláken, škrobových zrnek a na zelená pásma Spyrogyr

upomenouti, abychom obraz ilého petvaování pvodních bunk obdrželi.

fiasy, které jenom z velikých bunk se skládají, jako Vaucherie v našich sto-

jalýóTi vodách, ukazuji nejdokonalejší petvaování. Z elliplické výtrusní buky vytvoí

se pouhým roztažením dlouhý, asto na stevíc veliký vak, který se na konci kulat

nndme a v novou semenni buku oddlí ;
pod touto novou bukou vyroste z vaku

malá vtev, která k ní snad pohlavní protivu tvoi. Podobné úkazy objevují se u mno-

hých jiných druh ; nejpodivnjší jsou ty, kde se dv buky, z nichž každá zvláštní rošt-
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liau pedstavuje, jako u Closteríe a Spyrogyry, k sob piloží a skrze otvory již naped

povstalé obsah svých bunk smísí, novou blánkou odje a dlením nové jednotníky

tvoí. Jenom blánky pvodních bunk zstanou co zbytek po tomto spojení. U rodu

Palmogloea splývají dva jednotníci nkdy docela, tak že žádný zbytek nezstane. Zdali

pi tomto spojení pohlavní protiva místa má, není jisto ; nás zajímají tyto úkazy co vý-

jevy petvoování. Opaný pochod spatuje se zase u druh, kde se obsah jedné buky
v množství nových a malých bunk rozpadá. U Pediastr zbývá jenom prázdná blánka

bunná, a nov vytvoené buiíky jsou spolenou mázdikou objaty, v níž se z poátku

jako nálevníci ile pohybují, až se konen v novou skupeninu seadí a co složený

jednolník dále rostou. Nejzajímavjší píklad petvoování jednotlivé buky poskytuje

moská asa Caulerpa. asa tato skládá se po celou dobu vývinu jenom z jediné buky,

tato ale dosáhne délku jednoho stevíce a obdrží rozlinými výbžky bunního vaku

podobu zoubkových list, lodyhy a koenu, tak že se na první pohled k vyšším

rostlinám podobá.

Petvoování mže také petrvati život matení buky, an se z výtrusu jednobu-

nná asa vytvoí a tato dlením zase v jiné asy promní, které k pvodní ase po-

dobny nejsou. Teprva po dlouhé rad promn objeví se zase asy pvodního tvaru.

Zde se tedy neskládá rostlina z jednotlivé buky, akoli všechny buky osamotnlé

jsou, nýbrž všechny po sob a ze sebe v posloupném petvoování povstalé buky
tvoí dohromady jeden jednolník. Piklad k tomu dává asa Chlamidococcus, kde je-

dnotlivé buky delší as neinn leží a potom teprva v petvoování pokraují.

Jiným spsobem objevuje se petvoování bunk, ve spojení s jinými bukami,

ve tkanivu rostliny. Z pvodní mezibunné látky mladé lodyhy a list tvoí se roz-

liné spsoby mezibunného tkaniva, a sice dlením pvodních bunk a usazováním

nových vrstev na stnách bunných ; taktéž podrobuje se obsah bunk, n. p. škrob,

rozliným promnám. Nkteré úkazy opakují se periodicky, jako n. p. tvoení škrobu

v podzimku v tkanivu trvalých rostlin. Vyvinování bunk uvnit v rostlin obmezuje

se ponkud sousedními bukami, na povrchu ale promují se buky voln, tvoíce

vlásky a podobné ústroje. Blánka bunk, pvodn tenká, stává se usazováním nové

látky vždy na vnitní stran tlustší ; sesilování loto nedje se ale všude stejn, nýbrž

místem zstávají prázdné prostory, a tak povstávají teky ily póry, rýhy, spirální

svazky atd.

Zvláštní petvoování, které na jednobunné rostliny upomíná, jeví se na vý-

trusních bukách ili sporách a na pylovém prášku (PoUen). Povstávajíce v mezibu-

nné látce ve výtrusních tobolkách (Sporangia) nebo pylovém vaku, rozmnožují se

optovaným rozdvojováním vnitního bunného vaku, a každá ze ty nov povstalých

bunk pokryje se na povrchu novými vrstvami, kteréž na povrchu rozliné okrasy,

léky a rýhy mají. Výtrusy na zem padlé klíí se roztažením vnitní bunní blánky

;

pyl zase na bliznu padnuv vyhání dlouhé provázky, které až k semenním poupatm

vniknou. Petvoování neobmezuje se pouze na tvar, jemu jest i látka bunná po-

drobena. Buky pokožní obdrží hndou látku a promní se v korkové tkanivo; jiné

barvivé látky pronikají devné buky; jen dlouhé lýkové buky skládají se skoro

z pouhé bunné látky. Ve šfáv bunk tvoí se mimo to zelené barvivo ili chloro-

phyll, majíc asto podobu malých bublinek nebo potahujíc škrobová zrnka
;

jiné bar-

vivé látky jsou v šfáv kvtových lisl a tyinek rozpuštny, nebo v malých zrnkách
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roztroušeny. NesCíslné jsou zde výjevy pelvoování, neb vlastn se nepodobá žádná
buka ke druhé', každá má svj zvláštní životopis, kterýž od povaliy rostlin a od okol-
ního vlivu závisí.

2.

Petvoovánt tkanina.

Nový obor innosti obdržuje pelvoování spojením mnoha bunk v jeden celek.

U mnohobunních rostlin podrobuje se nejenom každá buka rozliným promnám,
nýbrž také skupeniny bunk mají jakožto celek své zvláštní petvoování, což sice od
jednotlivých bunk vychází, ale pedce hlavn celku se týká. Tkaniva bunk mohou
povstali bu srstem bunk díve volných , bud souvislostí bunk, které z jediné matky
pocházejí. První spsob objevuje se jenom u nejnižších as. Zajímavý piklad po-
skytuje rod Hydrodiction. asa lato, v píkopech u silnic obyejná , má sífnalý sloh,

an se vždy pt bunk v ptihran spojuje. Zelený obsah bunk promní se v množství
malých bunek, které se uvnit v matce opt v ptietné skupeniny sluují a pak vy- .

pouštjí. Pechod od toholo spsobu tkaniva ke druhému tvoí lakové asy, u nichž

buky dlením povstalé spoleným obalem spojeny zstávají, jako Protococcus, o nmž
jsme již vloni jednali. Nejjednodušší tkaniva tvoí vláskovité asy, u nichž se
buky v jedné ad dlí, lak že jako i-etz spojeny zstávají. Vlastní tkaniva ale

povstávají všestranným dlením, kdežto se nov povstalé buky zvláštní bunnou lát-

kou spojují, jak se u všech list pozoruje. Pvodn povstává loto tkanivo z prvo-
poátení bunné lálky^ z níž se jednotlivá pásma tkaniva vyvinují. Nejdokonalejší
útvary toho spsobu mají devnaté rostliny. Nevyvinutý zárodek, na nmž se již

stopy koenu, kmenu a list pozorují, skládá se ješt z pouhé prvopoátení bunní
látky. Zevnitní vrstva její promní se v tkanivo pokožní, zpodnjší vyvine kru,
a vnitrní vytvoí de. Zrstem vyvinuje se každé loto tkanivo zvláštním spsobem,
jenom koneky koen a konec kmenu podrží vždy pvodní látku, z níž se neustále

nové ústroje tvoi. Mezi korou a dení vyvine se zvláštní pásmo tkaniva, od jehož ži-

votní 'innosti trvanlivost rostliny závisí. Buky v tomto pásmu rozmnožují se neustále,

blíže kry promují se v lýkové, blíže deni v devné buky. Podobným oddlo-
váním z látky pvodn stejné povstávají cévní svazky ; ada bunk v kruhu postave-

ných nezúastní se v ilém dlení ostatního tkaniva, buky její se prodlouží v cévy,

jejichž stny se zponenáhla sesílí a vzduchem naplní. Také listy, povstávající z buky
pod koncem vtviky vyniklé, skládají se z poátku z pvodní |bunné látky, pozdji
se ale promní svrchní vrstva v pokožku, a vnitní vrstva rozdlí se v dvojí pásmo,

z nichžto svrchní z bunk z hustá slsnaných se skládá, zpodni ale etné vzdušné
otvory ili sligmy obsahuje.

3.

P etvo ování složených lísiroj.

Obracujíce se nyní k úkazm tohoto oboru, musíme naped podotknouti, že se

zde pelvoování ponkud v jiném smyslu bére, nežli ped tím. Ped tím to byly buky,
z nichžto každá zponenáhla adu promn probhla , nyní se ale týe promna jenom
všeobecného pojmu (listu nebo lodyhy) , který se v ad rozliných tvar vyvine.

Ostatn mžeme i zde pelvoování porovnati s oním u nejnižších rostlin, kde se leprva

po nkolika pokoleních ada promn ukoní. Nebof pozdji vytvoené ústroje jsou práv
jenom potomci tch samých pvodních bunk, jako prvnjší ústroje. U všBch vyšších

rostlin, zvlášt u dvojdložných, dje se petvoi'ování dle stejného spsobu. Alexan-
der Braun, který se dkladn touto vcí zanášel, rozdluje život rostlin na ti

doby : v první se hlavn vytvoují listy , v druhé kvt a v tetí plod. V každé této

dob dosáhne petvoování jistého stupn a jde pak zase nazpt. Tím povstává na každé

rostlin sedm rozliných útvar, kleré ovšem u všech druh stejn vyvinuty nejsou.

Vývin kmenu poíná s menší nebo vtši adou pízemních list, kleré oby-

ejn šupinatou podobu mají. Barva jejich není zelená, stopka chybí a látka jejich jest

masitá. Tento útvar jest zvlášt u takových rostlin vyvinut, kleré mají velké pod zemí

se plazící oddenky, jako n. p. sasanky (Anemone), šfavel (Oxalis), vtší díl bahenních

rostlin a cibulovité rostliny. Cibule, jak známo, mají uprosted krafounký kužel (kmen),
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kolem nhož tlusté masité listy stojí a sebe docela nebo ásten kryjí; cibule jest

tedy na malý prostor smstnaný útvar pízemních list.

Podobné jest to na roních leloroslcch našich listnatých a špendlících stromíi.

Kilyž vtev za rok vytvoená jistý poet listi vyžene, ukoní se pouptem pro budoucí

rok
;
poup toto obsahuje základ budoucí lelorosli, asto laké již kvt pro budoucí rok,

jako n. p. šeík (Syringa) a maal (Aesculus). Šupiny poupte jsou v podstat totéž,

co šupiny u cibule lilijí.

Nejvyššího vyvinutí na kmenu dosahuje pretvoování v útvaru lupen, který

vlastn hlavní odv a okrasu rostliny tvoí. Velké zelené listy, které z jara z cibule

tulipána vynikají, loubí listnatých a špendhích strom sem náležejí. Obyejn jest mezi

tímto a pedešlým útvarem pechod ; doleji totiž v útvaru lupenatém jsou menší, dílem

ješt šupinaté listy, a teprva výše vytvoí se zponenáhla listy vtší a krásnjší. Lupeny

milují svtlo a proto se vyzdvihují do jasného povtí, pízemní listy vyvinují se ale

nejlépe blízko pi zemi nebo pod zemí.

Po vytvoení lupen jde promna zase nazpt, listy stávají se menšími a mén
úhlednými, a nejbližší lánky kmenu vyvinou pak tetí útvar, totiž podkvétové listy.

Lisly tyto mají obyejn podobu šupin, asto odpadnou hned po svém vytvoení nebo

zstanou tak nepatrné, že se sotva pozorovali dají. Plevy trav podávají nejdokonalejší

píklad tohoto útvaru ; taktéž náleží ke kalichu podobný košíek spoluložných rostlin,

k. p. chrpy (Centaurea), veliký listen lípového kvtu, krásný bílý kornout, kterým Calla

svj kvt obaluje , k tomuto útvaru. S tím se ukonuje také vývin kmenu, nejbližší

leny náležejí již k novému oboru, totiž ku kvtu. U dokonalejších rostlin rozeznávají

se v oboru kvtu laké ti útvary: kalich, koruna a tyinky, a dle toho mže
se kvt co optovaný vývin kmenu považovati. S kalichem poíná také zde šupinatý

útvar, v korun dosahuje petvaování nejvtšího vyvinutí, a jde zase nazpt v útvaru

tyinek. Stažením všech tchto útvar do úzkého prostoru stává se kvt krásným

celkem , v jehož stedu útvary plodu stojí. Tyto útvary smstnávají se skoro vždy

v jediný (sedmý) útvar plodních list, na nichž se zárodky semena vyvinou.

Na málokteré rostlin vyvinou se všechny tyto útvary stejným spsobem, nýbrž

na každé skoro objevuje se jiná odchylka. Tak mže k. p. u dvou rostlin petvaování
lupen býti stejné, a pedce obdrží každá z nich jinou podobu, anaf délka lislonosných

lánk u nich rozliná jest. Jsou-li všechny listonosné lánky lupenového útvaru vyvi-

nuty, stojí listy na kmenu stídav, jako u pryšce (Euphorbia)
;

jsou-li ale jenom
jisté lánky vyvinuly a druhé stídav zakriiídé, pak slojí listy proti sob nebo ve ve-
tenu. Pouný píklad poskytuje v loni ohledu vlí mlíí ili pryšec chvojka (Euphorbia

cyparissias). U této rostliny jsou dolejší lánky veskrz vyvinuty, a proto jsou tam
listy stídavé ; bezprostedn pod prvním kvtem jest ale pt nebo více lánk kmeno-
vých v jedno stažených, a proto vylvoi se tam veten ; vtve pak, které z kout listo-

vých vynikají, mají lisly naproti sob stojící. Nkdy zakríiují všechny lánky lupenového
útvaru, a pak pedstavují listnatou rži k zemi pitlaenou, jako u jitrocel (Plantago),

u nhož vysoký stvol kvtonosný již první lánek útvaru podkvtových list tvoí ;

ostatní lánky tohoto útvaru jsou nmohem kratší a tvoí klas. Tím spsobem jest roz-
dlení útvar skoro u každé rostliny jiné.

Také u vývinu listu mžeme ti obdobné pestávky rozeznati. List jest úzkým
koncem, kterýž se asto v stopku promní, ku kmenu pipevnn, rozšíí se pak v ploše

listové a zúží se opt na špice. U zpeených list nápodobuje apík lánkovitost
kmenu. Taktéž zde jest každý oddíl listu u rozliných rostlin všelijak vyvinut, u n-
kterých dolejší úzká ást (stopka s palisty), u jiných stední široká ást, zase u jiných
poslední stažená ást, jako n. p. u vikve, kde se v rozviiiny prodlužuje.

Životní innost rostlin neobmezuje se ale na vytvoení jediné rády lánk, tak

aby všech sedm útvar v jedné ad nad sebou stálo. Takové jednoduché rostliny snad
ani není. V každém kout listovém mže se vytvoiti pupen pro vtev, a obyejn se

také vytvouje. Na vtvi této vyvinou se pak tytéž útvary, jako na hlavním kmenu;
vtev jest pak novým jednotnikem, a rozvtvená rostlina pedstavuje celou rodinu
jednotník. Ukoní-li se již první osa kvtem , nemají vtve pro petvaování celé
rostliny žádného významu, optují práv jen petvaování kmenu ; obyejn ale dospjí
teprva vtve druhého, tetího, nebo vyššího poádku ku kvt, a pak jsou i vtve tyto

lánky v ad promn celé rostliny. Mezi nesíslnými píklady uvedu jenom borovici,
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První osa okolo stromu nese jenom v prvních letech po klíCení špendlióí, které zde
úlvar lupenový zastupuje. Po výroním zrstu ukoní se slední letorost zimním pu-
penem, který šupinami obalen jest (útvar list pízemních); rosle-li pak v píštích
letech hlavní osa dále, nevyvine nikdy pravé špendlící, nýbrž vždy jenom šupiny.
Teprva z koutk tchto šupin vyrstají malé vtviky, jejichž lánky skoro docela za-
krnlé jsou, a z vtviek tchto vyrážejí 2—5 špendlících listfi (útvar lupenový), kteréž
dole svými šupinami (pízemním útvarem) obstoupeny jsou. Útvar podkvtových list
vyvinuje se zase na jiných vtvích, které se bezprostedn pod zimním pupenem vytvo-
ují. Ale i zde stává se rozdlení, jedny vtve nesou jenom tyinky, druhé jenom
plodní listy. Mimo tyto vtve, které do ady promn náležejí, povstává ron pod
zimním pupenem první osy veten vtví, které se jako tato chovají.

Vtší díl našich listnatých strom dospje v první ose jenom k lupenovému
útvaru, teprva osy druhého, tetího a vyššího poádku vyvinou následující útvary. Ostatn
neobmezuje se zde životní innost na vytvoení nejpotebnjších len. Obyejn vy-
vinou vtve, které až ku kvtu dospjí, také poboní letorosli, a na tch pozoruje se
zase ada promn. Vtve toliž, které z lupenového útvaru vynikají, poínají zase s lu-
penovým nebo hned s podkvlovým útvarem; vtve, z podkvlového útvaru hlavní osy
povstávající, poínají s podkvtovými listy nebo lined s kvtem; petvoování jmenuje
se v tomto pádu pokraující a pozoruje se zvlášt u zelin. Nazpt jdoucí petvoování
vidíme zase hlavn u strom, u nichž z útvaru lupenového nebo podkvtového zimní
pupen vyráží (útvar pízemní), nebo u cibulových rostlin, u nichž v kvtové pochv
malé cibulky se vyvinují.

Mohl jsem tím jenom nejvšeobecnjší obrysy tohoto petvoování naznaiti, za-
nechaje sob bližší vytknutí k jednotlivým píkladm, o nichž pozdji pojednám. Mimo-
chodem eeno jest aesthetické pojednání o rostlinách, kteréž te ve mnohých spisech
místa má, nejvíce kusé a nedekonalé, beze vši kritiky a bez botanických vdomostí.
Klíem každého aesthetického dojmu rostlin jest a zstane zákon petvoování.

4.

Petvoocáni v soustav rostlin.

Jako se zákonem petvoování lánky kmenu, listy vtve v jeden celek spojují,

lak že se význam jednotlivé ásti jenom co lánek celé ady pochopiti mže : tak ob-
jímá spolené pásmo celé ady rostlinných rod, kteréž sice v prostoru oddleny jsou,

ale hádavému duchu pedce co jeden sbor se pedstavují. Nejenom potomci jedné rost-

linné matky, nýbrž i rozliné druhy tvoi adu, která od rodu k rodu postupuje. Na
postupném vývinu této ady spoívá nejenom pstování zahradních kvtin, nýbrž

i nšlechtní polních a zahradních plod. etné odrdy vinné révy povstaly jenom vli-

vem pdy a pstování; nesíslné spsoby jablek pocházejí všechny z jediného druhu

s malými a trpkými plody; obilní druhy povstaly též z rozliných trav, které dílem již

docela neznámé jsou, dílem s nynjším obílím žádné podobnosti nemají; ron tvoí

se v zaliradách nové a nové druhy rží, Jiinek, karafiát atd., kteréž všechny k rad
promn tchto rostlin náležejí.

Takové též ady jsou mezi rozhnými druhy a rody. Botanikové rozdlili rost-

linstvo v jisté skupeniny, v nichž podobné druhy pod spoleným jménem zahrnuty jsou.

V každém skupení mají jisté druhy ráz jeho nejdokonaleji vyvinutý; ostatní druhy pi-
stupují k nim nebo vzdalují se od nich. Tyto poslední prostredkují pechod od jednoho

skupení ke druhému, a tak povstává pirozené pásmo, jehož postup soustava rostlin ob-

jasniti má. Dokonalá soustava má práv ady petvoování všestrann stopovati a vý-

sledky toho v pehledný obraz sestaviti.

Tak se objeví jednotlivé druhy jenom co lánky tkaniva, kteréž všechny spolen
souvisí a vyšší nebo nižší stupe vývinu pedstavují. Jakkoliv jisté skupeniny rostlin tak

'

oste obmezeny jsou, že i obecnému lidu rozlinost jejich nápadná jest, jako n. p. sku-

peni hub, mech, kapradí, peslic, špendlících strom, trav, palem, lilijí atd., jsou pedce
i tyto skupeniny pechodními adami spojeny. Od mechu zaínajíc pokrauje ada
nesíslnými tvary v tisícerých rodech dále, až u nás dub kremenák, v severní Africe

dub korkový v ad této se objeví. Proto práv jest soustava pirozená tak zajímavá

a nad každou jinou soustavu dokonalejší, ponvadž tento postup promn jak v celku

(ak i v podrobnostech objasniti se snaží.
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5.

Pel voování v djepisu rostlin.
.lešlé pochybují rostlinoznalci o tom, zdali píbuznost rostlin jest pouze ideální,

totiž jenom v myšlénkách spojená podobnost, nebo pocházejí-li všechny rostliny v po-
sloupné ad od nkolika jenom druh. První mínní pedpokládalo by, že tvoí síla

jenom jednou byla inná a že nyní docela umdlela; rostlinstvo podobalo by se k ho-
dinám, které ped vky nataženy, poád ješt stejným krokem jdou. K takovýmto úsud-
km vede domnní o stálých, nepromnných druzích.

Nic ale není, ím by se loto mínní podporovalo. Píroda naopak všude nám
ukazuje adový postup vývinu, a život jednotlivého tvoru není nikdy pouhým opakováním,
nýbrž postupným vyvinováním pedchdce jeho. Ve velikolepé míe ukazují nám rost-

liny, postupnými pevraty kry zemské ve vrstvách pohbené, že rostlinstvo na zemi
nepovstalo jedním rázem, nýbrž postupn, vždy dokonalejší, až se nynjší tvánost jeho
co poslední len v dlouhé ad promn objevila.

V nejstarších vrstvách pechodního ili silurského kamení nalézají se jenom nízké
vodní rostliny, moské asy; odtud zaínajíc vytvoila každá doba postupn vyšší rost-
liny. V dob kamenného uhlí bujnly hlavn vyšší tajnosnubné rostUny, kapradí, pla-
vuné a peslice ; v solních vrstvách (Trias) a v jurovém pohoí dosáhly již špendlící

stromy vysokého vývinu, a také jednotlivé lilijovilé a travnaté rostliny již se objevily.

Nejdokonalejší tvary povstaly ale teprva v dob kídové a hndouhelní, kdežto již vtši
díl našich listnatých strom zastoupen jest.

V tomto zponenáhlém postupu jeví se nám petvaování ve své nejrozsáhlejší míe.
Pátráme-li pak po základ promny, najdeme i zde, jako u všech pedešlých sp-

sob petvoování, jenom buky, z jejichž promny od stvoení svta až do nynjška
všechny tyto úkazy pocházejí.

Buka tedy jest od prvopoátku skutený pratvar rostliny, a všechny ostatní tvá-
nosti rostlin jsou jenom výsledkem nesíslných promn jejich, jsou hieroglifickým výra-
zem životní její innosti.

Podáváme zde peklad básn, jíž mistr Gothe se snažil i krásnou plet seznámiti
a spíznití se svou zamilovanou ideou metamorfosy rostlin.

Rostliny petvar.
Zdá se Milenko I že sms kvtinek tisícerotvárná

Hemžící se sadem bezdky tvou mate mysl.

Jména mnohých k sluchu jdou, barbarské však hluky vzajem
Trou se i žasnoucím druh druha tiskne uchem.

Všechny tvary stejné se zdají, žádný cele rovný;
Zákon tajnostný jist že v tom sboru kryt, —

Posvátná hádanka jakás. — O byf bylo páno
Rozluštné slovo hned dáli milence libé!

Znik, nuže, jich považuj, postoupn a jak zponenáhla
Beji vzrstá, až kvt, až z nho se stane plod.

Beji semenem se rodí. Úrodnou tof kryto pdou.
Až je v život zejmý zem samovoln vydá,

Až nžnou tkaninu prvních lupen sviti smi
Svtlu posvátnému, jenž vždy hybe, yzdy pudí.

Prost v seménku ve snách dlela moc, vzorek osnovy zrstu
Sám na sebe sklíen tejné v obálce se kryl.

Lístky, koínek a klí leda natvoené i bleounké;
Poklidný tu život tak v suchu jádro chová.

Pak blahodjné vláze podáno se bujn nabobti

Rychle, nemeškaje dél z skrýše na den se ženouc.
JednoducháC zjeveni prvního je útvara ješt

Dít to : tak v bejlstvu dcka život se znái.
Záhy nový sleduje prýt se vztýiv; po kolénku

Roste kolénko nové, málo se líše druhých;
Nikdy však to samé. Hled jen, jak rozmanitými

Spsoby postoupn list se po lista tvoi.

Co v dolením lupenu srostlé bylo, splývalo ješt.
Šií se v hoením, v vroubky, laloky dÚ,
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Zdokonalíf se lyara, v zvláštnosti se rozvine rzné';
K úžasu jist mnohé rostliny rod té nutí.

Tuné se žebrovitá, zubatá plocha listu vykládá;

Zdá se, že bujný zrst až v nekoneno sahá.

Píroda však mocnou tu rukou tvoení stanoví své,

Zvolna je k vyššímu vývinu stupni vedouc.
Mírnji mízu pohání, cevstvo dále se ouží;

Hned tvara nžnjší nžnji psobuje.
Roztepených se kraj zrst klidn do nitra ukrývá.

Stední žebro v pravou stopku se ulvouje.
Outlejší již i bezlistá lodyha stane výše.

Však tu nový vábí div oko badatele !

Drobnounké lupení s sousedním v kruh se zatáí,

Sísleno tu( ádn, tamhle se íslo liší.

Kol osy list se tlumí utvoiv se v schránku kalíšku.

Jenž dovršíc krásu z vnitra korunku pudí.

Píroda v svém skvostu zjevení pl svého dosáhla,

lánek u lánku ádn, všechno postoupn stoji.

Úžas opt t zajal! na vrcholku stébla se zdálo

Hýbati ve kvtu cos, nad lešením lupení.

Krása nová to, zvstovatelka nové moci tvorci;

Listu barevného božstva se dotkla ruka.

Rychle se zoužil, v nejoutlejší formy se vztýil

:

Po dvou jsou sadené, v brzku je spojka eká.

V dve sliné párky dlejí, ve pízni spolené
Zasvcený oltá obstoj ujíce adem.

K nim se dol spouští Hymen, vkol výpary vzácné

Proudí, sladkými zápachy všecko živic.

Nesíslné zárodky tu hned, co v ln mateském
Dmou se porznu, v plodech jsou ukryté bujarých;

Takt vných tu mocí krub ukonila píroda ádn,
V tenf pak bez prodlení kruh se nový zachytá.

Tím( se etz utvoí, jenž prodloužen v vky valné

Jak jedinec i celek na živu stejn trvá. —
Obrat optn milenko vzhled v onu smsici pestrou,

Jist že jak díve již mysl tvou nemate;

Každá rostlina ted ti hlásá zákony vné,
Každé kvítko s tebou jasnji nýnko mluví.

Takt tu uhodnuvši té bohyn písmo posvátné

Jit všude pak poznáš rzn i promnnou.
Tamhle co erv se plazí, co motýl tam piln pospíchá,

lovkem i stalé pírody stvry mní.

Pomni milá ! jak náhodné známosti se tehdáž

Zárod ujal v srdci nám, v zvyk vyvinuv se libý.

Pátelství v útrobách to našich jak vzrostlo mohutné,

Až na konec lásky kvt se i plod vyrodil.

Pomni milá! jak rozmanité podoby znala dáti

Píroda nkdy našim, nžn pstíc je, citm.

Dnes i raduj se, že láska svatá nás vezdy vedoucí

K stejné mysli pudí — plod vznešený to její.

V toraže vcí pontí libosvor založent duševní:

V tom se milých dvé spoj ! tvát bude výše nebes.

Jan Purkyné.
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3. O prostedcích, jakými se sprosté poinání vci pirodnich na vdecké penésti dá.

Ukázal sem v druhém ocidlem léto rozpravy na nkolika píkladech, jak naše

pedstavy o pirozených vcech berou svj vznik v sprosté obecné zkušenosti, a bud

v takovém obmezeném stavu zstanou po celé živobytí, nebylo-li páno jednotlivci vzd-

lati ducha svého na vyšší stupe, anebo dáno jim dále se rozvinouti až i k stupni v-
deckého poznání.

Nemalý poet našich tená, kdož sám poádným bhem vyšších škol nebyl ve-

den k vdeckému spsobu poznání vcí vbec, zvlášt pírodních, utvoil sob snad

myšlénku o vdách tak ohromnou, nad obecnou silou sprostého pontí tak vysoko ho-

rující, že i pokusu se hrozí jim se sblížiti. Jest to arci myšlénka pepiatá, i nalezne

každý, kdož se k tomu odváží, že ím blíže tím více odloží vda onen lesk zaazu-

jící, a jen v jemné kráse oku smrtelníka se vidti dává.

Nebudiž mi za hrdost pokládáno, když já, celé své živobytí s nemalou snahou

i dosti dobrým prospchem vdám vnovav, z pouhé lásky k milým krajanm a z žá-

dosti, zouastniti je slastí vdeckého poznání, svou pomoc k tomu podávám, aby i jim

dáno bylo, teba jen dobami, nahlédnouti do tohoto duchovního, nás všudy obkliují-

cího, sprostému oku neviditelného svta vdeckého. Nejde tu o to, aby kdos v obec-

ném spsobu poznání dosti zkušený najednou se stal vdeckým ; k tomu teba, mimo

duševní vlohy, dlouhého a dobe zmeného namáhání, aniž tu div oekávati smíme
;

budiž na tom dosti, podaí-li se mi, u nkterých aspo tušení pravé vdoucnosti zbu-

diti, jiné na jakékoliv stanovišt vdeckého poznání postaviti, jiným pak levné, daleko

nehledané prostedky podati, jakými samodk k vyššímu vdeckému ovdomní vcí

pírodních dospli by mohly. Nejedná se nám tu o písnou vdoucnost, jakou žádají

poteby nynjší vyšší kultury. Toho dostihnouti budiž školám ponecháno. Naše snaha

bude, poznati ducha vdeckého, oblažili mysl tím poznáním, ji osvtliti, ušlechtili,

19
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Jsouf mnozí, jenž s velikou oblibou daleko se vhloubivše do zvláštní nkleré védy,

lim zatnilejši mají mysl ohledem na ostatní vdoucnost, nepovažujíce, že všechny

vdy z jednoho ducha vycházejí, v nmž všestranné jest jejich spojení, kde každá své

místo, svou pravou cenu má, a poznání této jednoty iní vlastn stanovišt práv v-

decké. Nalézáme takových ve všech odvtvích nesmírného vd oboru. Obmezujíce se

pouze na pírodní vdy, nacházíme pedn, že nkteí oddávají se výluadn minera-

logii, jiní botanice, jiní zoologii ; a to všiin právem, zvlášt když se vyššímu uitelstvu

vnují. Nebo každá z tchlo vd žádá celou duchovni silu jednotlivého lovka, aniž za

nkolik let mládeneekého vku nauiti a vyerpali se dá, jsouc v ustaviném vzr-

stáni a petvoování pispním tolikeré innosti spoluvkých badatel, ano zstane úlo-

hou celého živobytí jednotlivce. Vymáhá to sám stav uitelský, aby, kdo se jemu za-

svtil, v pedmtu jeho co možná nejvyššího a pokroku asv pimeného stupn do-

konalostí dosáhl a neustále výše pokraoval. Takové postavení arci nedovoluje, aby

kdo stejnou snahou i jiná odvtvi vdecká vzdlával, nezamezuje však aniž zamezovati

smí, abychom též po výšinách vd se ohlédli a z ohrad vdy jednotlivé na vrchol po-

všechnosli nkdy se utekli, odkudž by teprv naše vyvolená vda svou pravou místnost

a <;enu ukázala.

Ješt obmezenjší stanovišt zaujímají oni, jenž z pouhé obliby, ano i nkdy z po-

divínství, jednotlivou tídu neb i rod rostlinstva nebo živoišstva sob k sbírání, zpytování,

popisování vyvolili. Potebaf i takových sil v oboru vd a nauk. Práv rozdlením prací

nejvíce dílo kterékoliv k dokonalosti prospívá. A zvlášt dílo tak ohromné jako po-

znání a zpytování pírody v zjeveních pcrozinanitých jejího života velí nejrozsáhlejší

rozprostení i jednocení sil badaíi. Proež pro takový pomr k naukám zasluhují po-

chvalu a všechnu pízeíx a podporu, pokáráni pak jen tehdáž, když urputné všeho obec-

njšího vyššího vzdlání nebo uení se vdám pírodium se odeknou, a jen svj podíl

nade všechny jiné nadsazuji. Není pak divu, že v posmch se uvádjí u obecnéhci

lidu, jenž pouhé niuchoslovce, žabozpytce, motýlolovce, travoznalce, sbratele mech, li-

šej atd., nepozná-li u nich vyšší vdecké vzdlání, jen za pošetilce a podivíny po-

kládá. Nacházíf se i krsjnost protivná této zmínné. Jest to pílišné tkání po rozli-

ném vdní beze všeho svazku a sjednocení. Máme latinské písloví : tx omnibus

aliquid, ex toto nihil (ze všeho nco, z celku nic), jenž právem kára takové ve vdách

vtroplašství, které jenom z lehké povahy, z letory píliš sanguiniclté, z unm a pontí

slabého pocházeti mže. Pravá mnohostrannost ne-li všestrannost ve vdách dala by

se jen dosáhnouti, pi vzácných vlohách ducha, nejdíislednjším a nejpísnjším návodem

(methodou) a neustálou pílí a cviením od prvních mladistvých let, jakož i po celé ži-

vobytí neulevujícím namáháním, udrželi se vždy na vršin tohoto oceánu duchovního.

Mámef málo takových muž, jenž se alespo piblížili k ideálu takové všestrannosti.

Ve starším svt ukazuje se na Leibnice, v novjším na Ale,\andra Humboldta, a-

koliv i mnozí jiní posloupn by se vyznaiti dali. V píštích asech, když methodit

ueni v každém oboru vd ádn postoupí, když rozšíení vdeckého vzdlání všech

stav a spoleností bude již i v obecném obcování neustálou podávati píležitost,

cviiti se ve vdách, které sob nkdo již díve piosobil, a piuiti se pouhou teba

rozmluvou vždy novým a novým odkrytím a zdokonalením vd pirozených, nebude

ona mnohostrannost poznání tak ídký výjev jako dosavad.

Ješt jiný smr vdoucnosli, který též lehce k jakési krajnosti a jednoslran-
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nosti vede ,
považovati tu sluší. Jest to výhradné baženi po poznání povšechném se

zanedbáním poznání zvláštního. Máme této jednostrannosti dv spsoby, jednu Closo-

lickou, druhou fysiologickou ; první vztahuje se na všechny vdy, druhá pouze na vdy

pírodní.

Záležíc arci síla pravého filosofa hlavn v tom, aby se uml voln a rychle po-

hybovati v myšlénkách ist duchovních, v pojmech a idách nejpovšechnjších, od vší

smyslnosti odtažených. Pojemy však tyto, a pvodní našemu duchu, nevznikají v umu

a u vdomí samy o sob, nýbrž jen zkušeností smysln uvdomeny bývají; mimo to

byly by prázdné a bezpodstatné, aniž schopny dalšiiio rozrozování. Protož se uvádí

vtšina našich filosof na hrubá bezcestí, když zanedbávajíce zkušebné vdomosti po

pouliých ideách se honí, které jenom podlé povahy našeho lidského poznání na vcech

samých skutených a zvláštních své pravé predmtnosli a pravdivosti dosahují.

Nebývalif toho rázu staí etí filosofové, jenž zkušenost pírodovdnou a mimo

to mathematiku za pdu svých skoumání považovali. I z novjší doby od Descartesa

do Kanta máme toho skvlé píklady. Jen nejnovjší školy v svém apriorním peky-

pní zprostily se všech vazeb poádného pozorování pírody, ímž dvry v obecenstvu

a zvlášt v ueném svt potrativše to zlé dovedli, že vbec filosofie více než kdy

jindy se zanedbává, a teprv pozd na základech zkušenosti znovu se stavti bude.

Jiná strannost a obmezenost týká se fysiologického spsobu pojímáni vcí pí-

rodních. Fysiologa hlavn zajímají výjevy povšechné, zákony v nich panující. Je-

dnotniky rostlinstva , živoišstva, ba celé rody a ady považuje toliko za píklady

a zvláštnosti pravidel povšechných. Tím se stává, že, proskoumav s vtší nebo menší

dkladností jejich vlastnosti a povahu z ohledu zákonv povšechných, vypustí je ze své

mysli, zanedbávaje systematické jejich seadní, což lak zvaným specialistm a syslemati-

km, o nichž nahoe praveno, s jakousi nádherou ponechává. Jest to arci chybné i ne-

pístojné poínání, které nejenom vd na škodu bývá, nýbrž i fysiologu samému co

osob zaasto nesnáze spsobuje. Pes lo všecko musíme poznamenati, že fysiologu

není rédno píliš se rozšiovati po zvláštnostech, an by tím hloubka vdní utrpla.

Všude zachovávej se míra píslušná. Blaze tomu, kdo záhy v mládi ilejšími smysly,

živjší pamtí piosobiv si ohromné bohatství vd zkušebných, v dosplejším vku tím

svobodnji s ním nakládati, je zužitkovati a zvolna v pomysly a theorie jo obrátiti pí-

ležitost má, nebof takový jest pirozený bh vývinu ducha lidského.

Jiné postavení zaujímají k pírodovd lidé povahy zcela praktické, hlavn po

tom bažící, aby každá známost a zkušenost bez prodlení k vlastnímu anebo všeobec-

nému užitku upotebena byla. Jsouf to hlavy vynalézavé jako byl Franklin, Davy^

Wollaston a j., jenž okamžit zpozorují pomr vci k potebám a výhodám žití pospo-

litého, aniž se hloubáním theoretickým zavésti dají od poteb bližších praktických, aniž

tmito zase od badání dalšího vdeckého. Toho druhu jsou též medikové praktití,

hospodái, živnostnici a promyslníci všelikých stav a zamstnání. Z tchto mnozí též

y tu krajnost zabíhají, že pyšni na své vynálezy a výhody obecnému životu poskytnuté,

znevažují nkdy istou vdu a Iheorii jako prázdnou a neúrodnou, ponechávajíce ji

pouhým ueným, professorm a školským kathedrám, aniž považujíce, že jen prostá

vda a zkušenost jí dobytá stanovili mohou pravý zdroj a základ všeho pokroku prak-

tického, i každého rozšíení lidské nadvlády nad pírodou a jejího upevnní.

Jsouf i duše nábožné, jenž ve výjevech pírody spatují pouze ruku hospodi-
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novu všemondrou, všemocnou
;
jenž nejradji zpytují v pírod cesty prozetelnosti nej-

svtjší, která vede lidstvo k nejvyšší spáse i poznání božství, jenž všude, i v nejniž-

ších tvorech, ve výjevých hrozných i blahodárných, vidí lásku vnou a milosrdenství

nejvyššího. Kdož by takových nenávidl a kdož by nežádal zúastniti se v jejich horu-
jících citech ? Ano každý pravý pírodovdec zakouší nezídka dob takových slastných,

kde v úžasu svatém uiní zástavu dalšímu badání a v zbožném poklidu duše oddá se

citm náboženským. Nechtjtež však nábožní vymáhati od inného pírodnika, aby

s vámi v neinnosti navždy oddal se citm nábožným; aby na obdivování pestával,

kde jej pudí píroda sama k dalšímu badání ; aby rozumování se odekl, kde jej vzbu-

zuje jasnost výjev pírodních, dovtípiti se rozumem toho, co jen ješt napolo zaha-

leno k svtlu jeho se tlaí.

Jsout naproti tomu, zvlášt za našich as, mnozí pírodozpyte!, jimž není dáno

spatiti v zjeveních pírody svt nadpírodní, vyšší. Jen hmota, a s hmotou odvén
spojené síly, naprostou nutností psobící, platí jim co základy vší skutenosti a in-
nosti v pírod: íše duchv, výjevy duševní nemají žádné vlastní podstaty a bytnosti,

jsonf jen pomíjející formy hmotných látek a sil, a jim ona naprostá nutnost, kterou

se jedny z druhých vyvinují, kterou mezi sebou na vzájem innosti a protiinnosti zá-

pasí, pedce jakousi podstatnost podávati se zdá. Od stai'Oeckých as až do nynj-

ších, od Leukippa, Demokrita, Epikura až do Lesage, Mlrabeau-a i, jejicli vrstevník

mnoho vtip lidských se namáhalo, složiti v dslednou soustavu toto uení o hmotných

atomech a silách prostonutných, jimiž svt slep stvoen, slep se dále petvouje

a u vném kruhu od poátku ke konci a opak se otáí, a jako omam všech omam
duchu vdoucímu, pátrajícímu se pedstavuje, jenž u bezdvodném zapení sebe jako ze

své nicosti na tuto zdánlivou skutenost se dívá. Nazval bych tento spsob pojímáni

pírody blbostí, kdyby s druhé strany neukazovalo se v tom dosti rozumu a vtipu,

jaký by v pravd hoden byl vznešenjší úlohy, pedmtu vážnjšího. Hlavní zkáza toho

systému leží v jeho vlivu na naše mravní smýšlení, pesvdeni a chování. Kde není

víry v podstatu bytností duchovních, v nesmrtelnost duší , v následky našich dobrých

i zlých in ve vnosti, v zákony bezvýminené povinnosti k lidem, víry v ízení bož-

ské: tam buto mravní inní ani místa nenachází, anebo jen co slepé, neodolatelné

puzení k dobrému ba i k zlému, beze vší ceny a zásluhy, ano i beze vší viny považo-

vati se mže. Takové zniení ducha, poznali-li jsme je u pítele, hrzou nás zajímá,

outrpnost naši vzbuzuje, a však i vážnost vymáhá ta odhodlanost živobytí, ta láska

a oddanost spoleenská, nkdy i ta mravní vznešenost bez podstaty a úele.

Pevedl jsem vám hlavní spsoby, jakými se v oboru veškerého pírodnictví vdy -

vzdlávají, a to mezi uenými na svobod, nebera ohled na školství, kde vyuováni

mládeže a vdecké vzdlávání ouelm státu a vbec potebám spoleenského živobytí

podízeno bývá. Nám, kteížto mimo svt uený, mimo školství jakožto po vzdlanosti

povšechné, zvlášt pírodovdecké, bažící též zvláštní stanovišt zaujímáme, budiž volno

z tchto spsob pojímání pírodovdy, pro zábavu svou a pouení, vždy to co nejpí-

hodnjšího jest sob vybrati ; nebt má každý z tchto spsob pro nás nco vzdláva-

jícího, k ovdomní nám pírody, a tím k vzrstu naší duševní síly, a kochání se v ní

pispívajícího. Naše snaha je více istolidská, humanitní, všech stran naší bytnosti se

dotýkající, osobní ili ousobní, subjektivní. My se systematickým pírodozpytcem rádi

se pustíme do poznání nejkrajnjších podrobností kteréhokoliv tvora anebo jeho ástic
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no však tím smrem, jako to iní ouíinný pírodník, abychom vdu rozšíiti, obohatili,

nebo nový poádek v ní stanovili chtli. To budiž onomu ponecháno. My se spoko-

jíme užiti jeho výsledk. My nepoznáme všecko, ani celek, ale ode všeho nco, jak

dalece z toho utšený celosti obraz vyniká. Abychom z jakékoliv íše tvorstva pojali

obraz celosti, neteba nám poznati všechny zvláštnosti po jednotlivcích porznu rozCá-

slné. Již nkolika druhy nebo rody ráz celé eledi, ano celé tídy vyznaen býti mže.

Z tch tíd pak nám dáno poznati i celou soustavu té neb oné íše tvorstva pírody.

Abychom lépe pochopeni byli, ukážeme píkladem, jak by kdo z našinc, nemv pí-

ležitost ve školách vyšších dosáhnouti poznání dkladného o soustav celého živoišstva,

takového, podaným mu dobrým návodem, použitím k lomu jen nejznámjších, v naší

vlasti všude se nacházejících domácích i divokých zvíat, bez velkých uených a ueb-

ných prostedk nabyti mohl, a zbývá-li mu asu a raá-li lásku k vci, teba i d-
kladnji a živji, než se to stává ve školách, kde mnohostí pedmt roztržená mysl

málokdy hloubji v jeden vniknouti mže.

Mžeme u našich tená pedpokládati tu známost, které se ostatn z ledakteré

novjší školní knížky nauili mžeme, že veškeré živoišstvo dlí se na nkolik hlavních

oddlení nebo tlup, z kterých každá zase na nkolika tíd se rozstupuje ; ty pak na

ády se rzní, na eledi, rody, druhy, kdežto druh konen jen jednotlivec a jejich od-

rdy zaujímá.

Toto vystavení jest arci toliko prázdné logické lešení soustavy kterékoliv z pírod-

nických pedmt. Pokusíme se tedy, je ohledem živoišstva jakž takž vyplniti a živo-

tem nadchnouti. — Pedn ohlédnme se po známých zvíatech, abychom na nich nej-

povšechnjší známky a vlastnosti živoišstva vypátrali. Co nejdíve do oí padá, jest

libovolné pohybování, vycházející z vlastních pud a cit vnitní jakési bytosti, kterou dle

obdoby naší, bezprostedn samovdou nám známé, duší, též duší zvíecí nazýváme*

Tím se rzní živoich od zrostliny, v které sice také mocnost, vnitní vzrst a vývin

ano i nkteré pohybování psobící, se kryje, však bez libovle, bez samocilu, kterou arci,

Aristoteles a jitií filosofové jmenovali duší rostlinnou, kdežto vtšina pírodník rostlinu za

bezdušnou pokládá, což z vtšího dílu víe a soucitu jemnjšímu ponecháno budiž, nejsouc

pedmtem pátrání písn pírodovdeckého. Obrame se zase k íši živoišstva, odlou-

ivše ji onmi známkami od druhých íší pírodních. Tu ony vlastnosti duševní ješt

dále v rozlánkováni živoišstva upotebili se dají. Dlíf se ono podlé stupni svobodné

vle a vdomí na ti hlavní íše : první nejvyššího stupn uvdomní a vyvinutí roz-

umu, ovdomní zetelného, kamž náleží na naší zemkouli rod loví ; druhá nižšího

stupn ovdomní, ovdomní svtlého s pouhou obdobou rozumu, již instinktem nebo

vnuknutím nazývají, íše vyššího živoišstva; tetí stupn vdomí nejnižšího, temného,

pohyb z vtší ásti bezvolných, íše živoišstva nižšího, která tu i tam již do rostlinstva

pechází, ano nkdy trudno bývá meze toho pechodu stanoviti.

Akoliv tento spsob hlední na živoišstvo se stanovišt psychologického za-

jisté ve skutenosti založen jest a v psychologii samé všechno právo má, nehodí se

pedce pro systematiku písn pírodopisnou, proto že známky psychologické, podlé ne-

dosplého stavu této vdy, jsou píliš temné, neurité, mezi sebou splývající, an asto

rod živoich, podlé zevnitní podoby vyšší, pedce nižší život duševní ukazuje, nežli

jiní podlé zevnilka k nižším tídám náležející. Proež obrátili se pírodníci, nezavrhujíce

docela onen syslem psychologický, hlavn k vypátrání známek tlesných, hmotných, pra-
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tvary viditelné živoich pedstavující, na kterých založili všeliké pírodopisné soustavy

živoiSstva.

Abychom úelu, nápisem našeho pojednání vytknutému, pro ohromnost pedmétá

aspo z ásti dostáli, pokusíme se s pomocí tená, vystavli soustavu živoišní, jako-

bychom my ji první teprva odkrýti a z poátku vytvoiti mli.

Kdož by mezi námi nebyl, jenž by neznal zvíata, jejichž hbet nebo uvnit ko-

stná páte složena jest z obratl, které od lebky poínajíce dosti pohybliv spojeny

celým tlem probíhají a ocasem se koní ? Uvnit lebky a prchodu pátee nachází se

mozek a mícha, hlavní to nástroje života duševního. Kdo se nechce zabývati pitvou do-

mácích zvíat, má k poznání jejich kostry, a zvlášt pátee, dostatené píležito.sli

u zvíat takových, která nám k pokrmu slouží : tak na peeném zajíci, na podsvini, na

beránku, na srním zadku. Teba jen sebrati kstky od spoluhost ostavené, a je dobe

oistiti, a snadno si sesadíš celou páte od prvního obratle krního až k poslednímu

ocasnímu, které pak z ásti na šrku navlíknouti mžeš, kížni i s ocasem v celosti

ponechaje. Tak budeš míti páte zajeí, berání, selecí a j. v celosti, a jednotlivé obratle

mezi sebou porovnávaje mnoho se nauíš o povaze tchto zvíátek, a k dalšímu, rozsá-

hlejšímu porovnávání a zpytování látky sob nabudeš. Sama vci zajímavost a dležitost

povede t k dalšímu badání. Pi nejbližší píležitosti zhotovíš si podobným spsobem

páte husí, kachní, slepií, holubí a j. Nyní budeš porovnával pedešlé pátere ssaví

s pátemi ptaími. Dále pokroíš k zbadání pátee ještrí, slepejšové, hadí, žabí, k emu
arci u nás pi jídle píležitosti nestává, netrudno však zjednati sob taková zvíátka,

a z rozvaených kstky sob vybrati , nebo nechceš-li se s tím párati, zanechej tu práci

pilným mravenekm, kteí milerádi tu službiku tob vykonají a maso s kstek obe-

rou. Polebaf však, abys díve kži svlékl a vnitnosti odstranil, tlo pak plátnem nebo

papírem zlehka ovinul, aby se kstky nerozvlekly. Ješt lépe a naisto ožírají maso

broukové kožešní, kožojedi (Dermestes lardarius), jimž hovti však bych neradil. Také

muší strusky, jichž místy bývá veliké množství, jsou obratní pracovníci toho druhu. Nej-

lépe však bude, osmliti se a ruku sám piložiti. Dalšího nauení tu nepodám, až nkdy

pi zhotovování celé kostry. Zde nám šlo jedin o poznání pátee. Konen i páter

rybí nauíš se pohodln znáti pi jídle. Tak se nauíš znáti pátee ssaví, ptaí, oboj-

živelníci (plazí), rybí, a dále v živoišstvu se ohhžeje nikde více páte nenajdeš. Ne-

má( ji hmyz, nemají ji raci, ervi, hlemejždi, ani mušle, ani kterákoliv zvíata našinská

i cizí, nacházející se nad zemí, pod zemí, po vodách, ve vzduchu nebo ve vnitnostech

jiných zvíat. Tím veden rozdlil Cuvier veškeré živoišstvo na dva hlavní oddíly, na

pátenatce a bezpátení. Toto dleni srovnává se s oním psychologickým výše uvede-

ným : na živoišstvo vyšší a nižší. Jsouf však velmi nestejní tito oddílové, a u bezpáte-

ních nacházejí se tak rzné podoby a pratvary, že jednotlivé o sob samy pátenatcm váhu

drží. Rozdlil! je Cuvier na ti veliké tlupy, z nichž každá pratvorností svou, mno-

hostí a rozmanitostí rod a druh stejn dležitá jest jako celé pátenatectvo, které také

v ad druhých jen co stejná tlupa považováno bývá. Rozestavil tedy Cuvier celé ži-

voišstvo na tyry tlupy: 1. pátenatce, kamž náležejí ssavci, ptáci, plazi » ryby;

2) mkkejše, k nimž lastury, hlemejžd, hlavonožce a blanejše poítal; 3") lenovce,

totiž ervy, raky, hmyzy, pavouky; 4) hvzdejše, zvíata s tlem paprskoviiým, moská,

nenašinská, ku kterým i pivrhl hlísty, polypy a prvoky, a ne s plným právem, pro-

ež pozdji jinak zase rozadni byli, o emž na jiném míst promluvíine.
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Pálenalci, nebo též obratlovci, jsou podlé své podoby lovku nejbližší, i od pra-

dávných as co zv i co domáci zvírala zajímavost jeho nejvíce budily. Jejich známost

u nás i u všech národ dosti rozšíena jest. Jest pak dvojí spsob této známosti, prosto-

národní totiž, o které jsem z poátku (Živa II. íslo 5.) této rozpravy promluvil, a vdecká,

které práv nabyti chceme bez velikých uebných prostedk. Jsou tu dv methody,

jedna bere hlavn zetel na zevnitek zvíete, abychom z nkolika stálých, do oí pa-

dajících znak jednotlivé zvíe (tu hlavn pátenatce) rozeznávali od ostatních, a jemu

své postavení v soustav a jméno vyznaili.

Ti)f jest poznání vlastn pírodopisné, vbec systematické -zvané. Druhá me-

thoda beru ohled na celou stvru tla zvíecího, již toliko podrobnou anatomií pozná-

váme, jedná též o spsobech vyvinování se zvíat od prvních zárodk až k dosplosti,

hlavn pak považuje úkony životni všelikých ústroj, jakých život používá k udržování,

odrozováni, k rozmnožování sil a hmot tlesných a upotebování jich ke vzdoru proti

útokm pírody zevnitní a k vykonávání úel jednotlivcích a pohlavních. Tento spsob

pátrání jest fysiologický a vlastn vdecký. Rozumí se, že ob methody spojiti sluší, máme-li

k dkladnému poznání kteréhokoliv zvíete dospli. Nám zde hlavn o fysiologickém sp-

sobu jednati sluší, protože ten hlavn vede k vdeckému poznání pírodnin. Že pálenalci

na ssavce, ptáky, plazy a ryby co hlavní tídy se dlí, každému z našich tená známo

jest. Též nikoho nebude, jenž by z každé té tídy neznal menší nebo vtši poet jednot-

livých zvíat, na svobod nebo po domácku živoucích. Tchto dkladnjší známost podlé

loho, jak se nám pohodln naskytují, jest dostatená, abychom pírodu každé tídy

o sob poznali a je spolu porovnali, aniž by k tomu cizozemských zvíat potebí bylo.

Já sám nkiiy byl v tom postavení, že z nepízn a soivosti kollegy nemaje nasnad

cizozemská zvíata k anatomickému a fysiologickému propátrání, obrátil jsem se hlavn

k domácím, a snad s vtším prospchem k odkrytí tajností pírody, než abych se byl

•po niuseách ostouzel, anebo po zemdílech vzdálených, po moích a po horách se pro-

. bánl. Ne jakobych hanl takové poínání. Jest to ovšem velké chvály, ano slávy

^bodno, zvlášt pro botaniku a zoologii, pro lýsikální geografii a geognosii, které jen

tímto spsobem pravé pokroky initi mohou. Nejznanjší však pokroky pírodovda

tehdáž uiní, když bude kultura vdecká tak rozprostena, že všude sám tuzemec v nej-

bližším okolí v pírod pátrati bude, nemaje k tomu potebí pomoci cizince. Píroda

všude jest na blízku lidskému duchu, tebaf jen aby užil smysl a dvtipu k jejímu pontí.

Jestli nahoe udané náhodné a píležitostní poznání pátee u všelikých zvíat

dostaovalo, pojem sob utvoiti o pátenalcích vbec naproti ostatnímu živoišstvu bez-

pátenému : teba bude hloubji vniknouti v ústrojstvo tla zvíecího, abychom poznali

vlastnosti, na nichž založeny jsou tídy pátenatých. Pedn považujme zevnitek.

Ssavci jsou s málo výminkami chlupatí, ptáci opeeni, plazi budto nazí (žáby, ralokové)

nebo štítnali (ještei, hadi), ryby šupinaté; ssavci kojí svá mláata u prsou, odkudž

jejich jméno, vejce se vynosí v mateníku a rodí se mlád živé k jistému stupni dosplé;

u všech ostatních Irid kladou se vejce i vylíhnou pomocí roditel anebo sama sebou v okru-

žujicím živlu. Dále poznáme s malou pípravou, že u všech pátenatc jest krev er-

vená, u bezpátených s málo výminkami bezbarvá; ervená krev pak u ssavc a pták

jest teplá, teploty vlastní na stálém stupni se chovající, která též celému tlu se sd-
luje; u ostatnícli dvou tíd jest krev ervená a však studená, aneb aspo živlu okru-

žiijícimu, vzduchu, vod, pimena. Co se týe pohyb celého tla, nelze u ssavc
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nrCili jeden toliko spsob. Vtšina jsou chodící na nohách vysokých, jiní pak po stro-

mech šplhající, málo mezi nimi letoun, obojžilci ssavCí se plazí, kytové plovají. Pták
daleká vtšina jsou letouni; plazi, neplovají-li, lezouce bichem zem se dotýkají; ryby

vesms plovou, krom toho jest mezi nimi nkolik málo letoun. Dále se ohledáme po

kusadlech. Ssavci jsou opateni elistmi zubatými, mimo ptakozoba (ornithorhynchus)

a kyty; podobn plazi vyjma želvy, a ryby vyjma bezzubé. Psychologické vlastnosti,

mravy a chování se zvíat mezi sebou a naproti vnjší pírod neposkytují známek

tak výhradných a uritých, abychom jich u roztídní pátenatc použiti mohli. Úsudek

tu jest velmi nesnadný, závisící z ásti od naší sympathie, proež ve vd málo

potebný.

Význaky tíd pátenatc, jaké jsme dosud považovali, jsou hlavn zevnitní, každé-

mu bez všelikých píprav pístupné; další význaky požadují již jakousi známost anatomie

a fysiologie. Sem náležejí spsoby dýchání, plícemi nebo žábrami, k emuž teba

zvláštní tato ústroji u ssavc, pták, plaz, ryb pytevn rozebrati. Podobn jest v ohledu

zažívání žaludkem a stevy, obhu krve srdcem a cévami, vyluování všelikých šfáv

a výkal prostedkem žláz, zúrodnní a vyvinování zárodku, konen i nástroj hýbacích

i ijících, totiž nervstva a svalstva ve spojení s kostrou.

Dámf tudíž kratiký návod, jak by sob našinec i mimo školy vyšší dosti dkla-

dnou a vdeckou známost pírody živoišné získati mohl. Pedn nesmí opominouti,

pozorovati zvíata za živa, jejich innost smyslnou, jejich spsoby rozumování, jejich

pudy (Triebe) a vnuknuli (Instincte), pohyblivost celého tla i jednotlivých oud, jejich

jednotlivci a pohlavní pomry a mravy. Ptáci , menší ssavci nechají se i s rodinami

v klecích o zábradlích chovati, a tak se dá jejich celé živobytí proskoutnati; psi, koky,

kon, brav a skot, drbež dávají nám všude píležitost poznati jejich povahu. Tžší jest

pozorování zvre a ptactva na svobod, jehož hlavn myslivci a lesníci nabývají.

Pozorování života plaz, ryb, hmyzu, mkkejš a j. žádá vbec ilou mysl, smysly

na všechny strany otevené, živou oblibu v pírod a soucit s ní. Kdo tchto vlastností

bu nikdy neml anebo je potratil, toho nebude zajímati pírodovda. Jest však pedce

mnoho píznivc poznáni pírody, zvlášt na venku, jenž zde hlavn mínni jsou.

Druhý nejbližší stupe pozorování mí na zevnitek zvíat. Tebaf každé píle-

žitosti použíti, abychom se dobe seznámili s význaky zevnitními zvírat , abychom je

rozeznati a pojmenovati umli. Tu se sbírají lebky, kopyta, drápy ssaví, péra, zoby

a nohy ptaí, svleky plaz, šupiny rybí, krunýe raí, tykadla, kídla hmyzu, skoápky

mkkejš, kory hvzdejš, rozliné zbran, okrasy a jiné podivíny živoich, což arci

slouží k ukojení vlastní i pátel zvdavosti. To však málo odpovídá vdeckému poznání

pírody. Lépe tomu se blíží následující rod milovník pírody. Jsout totiž takoví, jenž

celou svou innost vrhají na sbírání jednotlivých tíd, n. p. pták a jiných oddlení

živoišstva, hmyzu, hlemejžcT, mušlí, korál. Hlavní píina toho jest, že tyto tídy

mnoho místa nezajímají a ve sbírkách lépe se na odiv vystaviti dají. Jejich nabytí jest

také lacinjší, ano i v obchodu jsou pohyblivjší. Protož se nalézá mnoho lakových

sbírek a sbratel v hlavních mstech i na venku. Nemohu než chváliti takové milo-

vnictví pírody, jen bych žádal, aby se nestalo pouhým marným libstkástvím a vedlo

také k hlubšímu a rozsáhlejšímu poznání. Kdo by ku p. znal systematicky všecko pta-

ctvo, hmyzectvo a t. d., a do podrobná každý druh, každou odrdu jeho, a neznal by

anatomicko-fysiologické ustrojí ptaího, hmyzího a j. tla, tomu by zajisté hlavní a v pravdé
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bytcdlná ástka poznání chybla. Nebo znání zvláštností dostává teprv svou pravou cenu

spoluznáním povšechnosti , totiž toho co každému jednotlivci spolené jest, a v jehož

poznání poznáme celý obor pedmt. Proež ved duch sbéravý také k anatomickému

a fysiologickému proskoumání svých pedmt. Jen tím spsobem dospjeme k vde-
ckému poznání pírody.

A není to tsk nesnadné, ekl bych že snadnjší než ono sbírání, které vždy dále

zavádí, až i prostory k schování a vystavení nepostauje. Kdo ku p. sbíráš ptáky, nebo

hmyz, šneky, mušle, vezmi si nkdy tu práci a seznam se s ústrojím holuba, slepice,

husy a t. d. Pede vším proskoumej vnitnosti hrudní a bišní, totiž plíce, srdce s cév-

ními kmeny, žaludek, steva, játra, slezinu, rodící a plodící ástky. Pak nabudeš roz-

vaením všechny kstky celé kostry porznu, jež do zvláštních škatul uschováš. Po-

tom sob piprav tch samých zvíat kostry ve spojeni jednotlivých kstek. Spojení to

stává se svazy, které po odškrabání masa ponecháš. Nyní teprv mžeš anatomii sval,

nerv, krevních cev pedsevzíti. Zvlášt dležité jest studium sval , nebot nám po-

skytuje dostatený výklad všech pohyb zvíete. Užitené, pro samé badání a pro bu-

doucí porovnávání bylo by, abys pi tom vždy piln kreslil jednotlivé oddíly kostry a na

nich pipevnné svaly , co možná porznu , aby pílišné shromadní nevadilo jasnosti

a rozumu. Jakých nástroj teba k anatomování? Nejlépe by bylo, abys sob zjednal

obyejné nožejky, klíštky, nžky, jaké vbec od anatomickýchu na školách se po-

tebují, a jež sob za dost levnou cenu v hlavním mst zaopatiti mžeš, ím menší

zvíata chceš prohledávati, tím drobnjší nástroje sob zjednej. Kdo chceš vnitnosti

hmyzu, rak, pavouk a jiných malých zvíat pozorovati, ui to pod vodou v nádobce

na pd erným voskem polité, na kterém se pipevují ástky zvíecí pomocí špendlík.

Aby maso ssavc pi delší preparací nehnilo, nasol je solí kuchyskou pouhou, nebo

spojenou se sanytrem, a zaobaliv je plátnem ukryj na chladném míst. Co hodno dalšího

chování, co zdailé a pouitelné jest, mže se, rozepnuto špendlíky nebo malými špi-

kami z tvrdého deva na erném prkénku, schovati v líhu pro další upotebení a po-

uení, ku p. vnitnosti vtších brouk, vos, motýl, housenek, kobylek, cvrk, pijavek,

hlemejž, slimák, mušlí aj.

Máš-li náklonnost k zbadání zvláštního oddlení zvíectva , a píležitost zíditi

sob sbírku vycpaných exemplá (ssavc, pták), nebo sušených (hmyz, brouk, motýl,

much, skoápek, hlemejžd, mušli), nebo v líhu chovaných (ryb, vnitností hmyzu, erv,
hlemejž a t. d,), ui to chut, jen nezapomínej pi tom bráti ohled na veškeré živoišstvo

a zákony jeho živobytí ili jeho fysiologii, nebot prvnjší jest pouhé smyslné empirické

jednání, a jen s druhým spojeno vede k myšlení o pírodním bytování, k pírodovd.

Namítne mi nkdo, že tu poade mluvím o živoišstvu , a nikde o rostlinstvu, o mine-

ralogii a jiných odvtvích pírodovdy, jenž pi vzdlání vdeckém stejné právo sob osobují.

O rostlinstvu jsem pokládal za zbytené sieji promluviti, proto že, jak každému

známo, není nic snadnjšího a oblíbenjšího, jako hledání, ustanovování, sušení, zaklá-

dání, spoádání rostlin v sbírku oupravnou, jakýchž nalézáme po krajích, u privátník,

ve školách a t. d. v dosti hojném potu.

Mnoho by se též dalo v podobném spsob poznamenati o mineralogii, geognosii,

o fysice, o chemii, o kterých ješt, podrobnji pi dané píležitosti promluvíme. U všech

tchto odvtvích platí to samé , co nahoe eeno o zoologii. Všude af proniká duch

lidský skrze zevnitek výjev pírody do jejího pravého bytu, kdežto pozná, že ona

je.iia vlasta stejnorodá jest, an pocházejí oba ze samého božského rozumu.
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Život pták v kleci *).

Strakatý sbor opeených host jest spolenost velmi kratochvilná, obveselujicí

a pouná. Neustálá ta matenice, pestihující se výbuchy radosti, blahocitu a neskro-

cených vášní, významné zjevy lehkomyslných a povážlivých, jemných a surových po-

vah, k tomu ty mnohohiasé koncerty poskytují píteli oživené pírody zábavu vždy se

stídající a zárove nad míru vábnou, lak že opt a opt ho to táhne ku kleci init

svá tichá pozorování. Kde padesát anebo i sto ptákíi zaveno jest pospolu v tsné

stny drátové, tam arci mají vtší a astjší píležitost jeviti zvláštnosti své pirozené

povahy i rozliné schopnosti a náchylnosti své, nežli na svobod v iré pírod. Tuto

pohybují se v neobmezeném prostoru a žádný nevšímá sob druhého ; ti, kteí se spolu

nesnášejí, vyhýbají se jeden druhému. Vtší ást dne hledají potravu, zamstnávají se

stavním hnízda anebo ošetují mladé. Nepohoda zahání je do jejich skrýší a kalí je-

jich veselost. Ke he a spolené zábav zbývá jen toliko málo asu. A jak tžko jest

pozorovateli, tato prchavá a nestálá zvíátka .sledovati jednotliv v jejich poínání

a kuténí ! V kleci naproti tomu vždy nejrozlinjší povahy blíže se stýkají. Potravy

podává se v hojnosti, hlad a žizeíí brzy jsou ukojeny, starosti o mladé není, a pohoda

svtnini brzo se jim zalíbí. Aby sob as ukrátili, musejí si hráli, laškovati , sváiti

a práti se, a kdo si vezme práci, aby dlal uitele, rozliné povahy dále vyvinoval,

schopnosti a vlohy pstoval a podporoval, nasbírá pekvapujících pozorování a zažije

mnoho radosti.

Moje klec ze deva a z drátu jest 4 stevíce dloujiá, 2 str. široká a 3 st. vy-

soká, a hosti v sob k 80 ptákm 26 rozliných druh. Opeená ta spolenost, která

z poátku zvyklá byla co možná vysoko od zem se držeti, pinucena byla pozdji

snížiti se, když nádbky pro potravy a vodu, díve v rozliných výškách umístné,

spojeny byly u vtší truhlíky s etnými píhradami a postaveny na pdu. Za píci dává

se v hojnosti epové semeno, mák, semenec, pšenice, oves , žemhka v mlíe namo-

ená, a strouhaná mrkev s tvaržkem. Za zvláštní lahdky slouží dle poasí rozliné

zeleniny, vaené maso, cukr a mouní ervy. Všeobecné a pravidelné poskytování po-

travy dje se v poledne, erstvá voda však, jak k ukojení nikdy nehasnoucí žízné tak

i k oberstvujícím lázním, dává se ráno, v poledne a veer.

V noci panuje v kleci hluboké ticho. Ve smíšeném poádku vyvolili si oby-

vatelé její svá lžka, jenom nejvtší a nejsilnjší z nich osobují si sami pro sebe

nejvyšší ponebí. A však tsnost místa zavdává podnt k náhlým, tuhým, a však jen

krátkým ptkám. Nkterý tepetáním se ve snách pobouí nejbližší své sousedy, a tito,

rozzlobeni na rušitele pokoje, shodí ho s prutu. Padající vrazí na spáe nižších obor,

a najednou povstane všeobecné vzbouení, kik a poletování jakoby o hrdlo šlo. Ale

noc je krátká, spánek sladký, a nepokojník nemže býti dále pronásledován a k odpo-

vídáni potažen. Protož brzo utiší se zmatek, a vše zase pohíží se v hluboký sen.

Letní noci jsou velmi krátké. Nejdíve probudí se kepelky a lašovky. Snjíce

o milé svobod spaly tak tiše a krásn jako pod šírým nebem, a s myšlénkou svobody

*) lánek tento » nkterými promnami vyali jsme z Mpikého asopisu: Das Weltall, ohled

majíce na výitky, jaké mu v posouzení toho tsopiso iní Prntzovo Deutsches Mnseam

v . 27. b. r.

I
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také procitly, nebof ihned smlém tepotem kídel pozdvihují se do výše. A však,

(i hrza ! kídla jejich udeuji druhy ješt spící, kteížto pitom se dol ítí s pi-

i. Než první nepodaený pokus nevyvádí ješt ubohé z jejich klamu, ony opa-

kují snahy své po svobod, následkem ehož brzo celá spolenost jest vzhru s veli-

kým hlukem a kikem. Nkolik ospalc sice zalézá do tichých koutk, aby si ješt

hodinku podímli, a však innost probuzených jest již tak živá a hluná, že jim nedo-

volí znova usnouti, tak že pinuceni jsou, uvrhnouti se mrzut mezi všeobecný vzruch.

Pi-vní zamstnání jest, z pozstalé po veei píce vybírati nejpknjší zrníka,

v kteréžto práci již kepelky a lašfovky pedešly všecky své soudruhy. Hádek není

žádných pi tomto snídaní, každý hledá sám pro sebe, nevšímaje si ostatních, a kdežto

mnozí spokojují se tím, co pi verejší hojnosti bylo rozházeno, nepovstává žádná tla-

enice, žádná závist. Za to ale hrnou se všickni k erstvé vod, uhasit svou žízei.

Po skoneném snídaní jeden po druhém vyletuje na píle, upravuje si peí a dává na-

jevo dokonalý blahocit. Surovjší a silnjší oudové spolenosti, nad jiné vrabec a špa-

ek, miluji ranní láze a dlí se pátelsky o vodu, která zbyla.

ížkové jsou nejdíve hotovi se svou toaletou, naež veselým cvrlikáním vyzý-

vají celou spolenost, z níž mnohý rád by sob k zažiti snídan odpoinutí popál,

k všeobecnému koncertu. Brzo zpívá celý sbor v plném nadšení, každý svou. Jak

slušno, umístili se zpváci ve vyšších oborech : nmí posluchai sedí pobožn na zemi

a na nejnižších pilích. Tento koncert trvá obyejn plnou hodinu, od žádného bez-

božníka nejsa perušován. Po jeho ukonení oddává se každý své zvláštní libstce.

Zamilované páreky milkují spolu, soudruhové honí a chytají se, nepátelské strany za-

poínají ptku ; tamto jedni provozují tlocvik, lezouce, kolébajíce a pehazujíce se
;

tuto jiní sob pokojn hoví anebo zvdav se dívají na poínání ostatních, vážn a ouz-

kostn hlavou potásajíce, kdykoli ptka pechází v pranici. Zde onde nkterý hledá

zrnika anebo ukájí žíze z rozilení povstalou. Chvílemi beze vši patrné píiny,

jako na kommando, vzchopí se celá spolenost a divoce poletuje, dávajíc tím na jevo

všeobecný blahocit.

V poledne dává se erstvá píce, všecko dívá se s napnutou chtivostí na truhUk,

naplující se pechutnou krmí. ížkové a stehlíci jsou první, kteí spchají zaujíti nej-

lepší místa u koryta. Jak mile obrok do klece jest všoupnul, vrhne se na hltav celé

hejno; jediné kepelky bázliv ustupují. Tu je tlaení a strkání, pebíhání a spchání,

hluku a kiku, tahání a utrhování, horlivosti ve zniování a plýtvání s nadbytkem, až

by lovku mohlo býti ouzko. Malý poet povážlivjších pibližuje se teprv tenkrát,

když nejhladovjší vlci nasyceni odcházejí. Jaký hlad, taková jest i žíze. Po celou

plhodiny jest heslem veškeré spolenosti : od žrádla k pití, od pití k žrádlu ! Když

první žíze jest uhašena, nastane žádost koupele. Ale vana jest píliš malá pro

tohk lázeských host, i nastane tedy boj, ve kterém istá chladící voda pokalí a vy-

šplýchá se bez prospchu.

Po obd opakuje se týž výjev jako po Snídani. Peí se popravuje a erstv

naosteným zobákem istí a uhlazuje. ížkové znova vyzývají k hlunému díkvzdání

za hojné pokrmení, naež následují zábavy nejrozlinjšího druhu.

Jak mile se však setmi, nastane všeobecný zuivý boj o spací místa, v nmž
petrhají se všecky svazky nejvroucnjšího pátelství a píbuzenství, i bojuje bratr proti

bratru, nevsta proti ženichu, žena proti muži. Silnjší ze spolenosti opanují svrchní
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patro, a slabší musejí po optovaných pokusech, vydobyti si tam místeka, ustoupiti.

V nižších patrech bojují proti sobe stavy prostední. Obzvlášt jest to báze ped
sousedstvím nkterého nepokojného spáe, upamatování na trpkou zkušenost minulých

nocí, kterými se boj tento tak dlouho protahuje. Každý chce míti celý piel pro sebe,

a divoce klube každého, kdo se tu usadí, teba i v slušné vzdálenosti. Nejzuivji bo-

jují o noní lože pnkavy, ony nemohou si vybrati dosti pohodlné místeko a nedají

také ostatní spolenosti žádného pokoje. Teprv když dlouhým potýkáním unaveny na-

budou pesvdenosti, že nelze jim míti pouze pro sebe celé patro, upokojí se ko-

nen. ížkové, konopáskové a stehlíci utíkají po krátké ptce do koutka, kdežto se

na drátových stnách zavsí. Oni brzo také upadnou ve spaní tak tvrdé, že je m-
žeme po prsou hladili, ano i hlavu nazad jim obrátiti, neprobudíce je. Piblíží-li se ku

kleci svtlo, krivonosky ihned zavsí se na drátný strop, a vážn v menších neb

vtších kolech se tu mlky procházejí. Nepokojné pnkavy ale ztropí náramný kik,

a zuivým klofáním a strkáním pobouí celou spolenost. Také kepelky rády se

procházejí pi veerním osvtlení.

Když nastalá zima zahalila zahradní zeleno ped okny svým skvlobilým závojem,

postaráno se veselé opeené spolenosti o zelený lesík, i postavena do klece bohat

ovtvená a ošpendliená jedle. Ale pohíchu byl tento lesík píliš hustý, a místnost,

pro tolik obyvatel beztoho tsná, ješt více jest zoužena. A však blahomoudí otcové

spolenosti ihned vdli pomoc a bez okolk jali se proklesfovati les. Pro snadnjší vy-

vedení díla rozdlila se práce v ten spsob, že tžší úkoly vzali na sebe silnjší, slab-

ším pak zstaly lehí. Píkladem pedcházely krivonosky, poavše svým silným, háko-

vit ohnutým zobákem odlupovali od zpodu vtví stojaté špiaté špendlící, pekážející

volnému letu, a odtud postupovaly v práci své až ku konci vtví. V málo minutách

odloupány byly celé ady špendlící a sházeny na zem. Ueliví menší opeenci neme-

škali následovati pikladu kivonosek, a však scházela jim síla k docílení v tak krát-

kém ase podobné zkázy. Než nedostatek síly jednotlivc nahradilo množství jejich.

ížkové, kanárci, konopáskové, stehlíci, pnkavy, zkrátka vše zaneprázdnilo se odstra-

ováním chvoje. Nyní se obrátily krivonosky, a za nimi surová síla vrabc, ku práci

tžší, k oškubání kmene. Tu poala práce od shora. Nejhoejší slabý výrstek brzo

byl znien. Outlejší letorosti popadány jsou u zpodu a bez obtíže ulámány. Pi sil-

njších ulomen nejdív pupenec na konci sedící, a pak vtvika ostrým zobákem rozští-

pena. Jako sem tam ohýbáním nože snadno rozštpujeme hlku , týmž spsobem

rozdluje kivonoska zobákem svým v neuvitelné rychlosti nejdelší vtve na dva

díly, naež jednotlivé ástky velmi šikovn pi suku ulamuje. Nevyslauje-li k to-

mu síla jednoho opeeného drvoštpa, tož ihned pispje mu ku pomoci druhý. Sil-

njší, pouhému rozštpování vzdorující vtve rozdrobují se pomalu od konce. Takováto

systematická kazivost ve tyech dnech oupln hustý lesík odchvojila, a brzo stála tu

jedle co holý kmen bez koruny
,

jen s nkolika nejzpodnjšími, též holými vt-

vemi. Zelená chvoj a ulámaUé chrastí pokrývalo zem na nkolik palc výšky. Z toho

možná souditi na škodu, jakou v stavu jsou natropili ptáci v lesích.

Co otcovští rádcové v pestré spolenosti, co dohllžítelé a správcové celého domu

chovají se ti krivonosky, láskou a pátelstvím ouzce spojené. Pijde-li do domu nový

host, pijmou ho co nejvlídnji, uvítají ho a uvedou jej do nejhoejšího patra, odkud

mže pehlédnouti svj nový domov a všecky své soudruhy. Tu se posadí vedle nho
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jeho osudy a na jiné pomry života, a upozorují nováka zárove na domácí .poádek

tu panující a na rozliné povahy nových jeho druh. Stn-li nkterý soudruh, anebo

teba jen mrzut a nevrle sedí, ihned pospíchají k nmu kivonosky plny pelivosti,

vyptávají se ho starostliv na píinu jeho nespokojenosti neb truchlivosti, opravují mu

pozorn velikým zobákem svým zcuchané peí, šeptají mu potšitelná slova a slibují ho

brzy zase navštíviti. Pi každé pranici dlají prostedníky, a nedají-li se rozjitené

mysli protivník dobrým spsobem upokojili, rozhánjí je násilím. V davu pi krmení

neb napájení neklofají; je-li jim pístup zamezen, tahají toliko lehounce za ocas, za

kídla nebo za nohy, aby se jim postoupilo místo ; hltav se k žrádlu ženoucím ustu-

pují bez odporu. Nejslabších soudruh ujímají se s podivu hodnou laskavostí,

a dvma ížkm dopávají i pes noc místa mezi sebou v nejhoejším poschodí. Takto

nemají také žádného nepítele, vyjmouce všeobecného nepítele celé spolenosti, vrabce,

který se rád do nich pouští, ale vždy spojeným jejich silám ustoupiti musí. Pi vysoké

vážnosti, jaké požívají od spolenosti, jest pamti hodno, že jsou spolu i její šaškové

a paácové. Lezouf nahoru dol, zavšují se za zobák, pehazují se, chodí v rozli-

ných zatákách po strop a provozují všecky možné kousky tlocviku, pi emž silný

zobák jejich místo ruky jim slouží. Pi vší své obratnosti ale nicmén velmi opatrn

skáí ; upírají totiž na vyvolené místo dlouho a pevn zraky své, potom vpraví své tlo

v potebné pímé neb naklonné položení, a nyní teprv zatepají kídlama a odstrí

se nohama. Proto také radji lezou po pímém kmenu anebo po drátových stnách,

než aby skákaly nebo lítaly. Semenec umjí velmi rychle vylupovati ze skoápky, ne-

jedí však píliš mnoho. Rády mlsají mrkev a syreek, také žemliku v mlíe namo-

enou a cukr. Dá-li se do klece zelí nebo kapusta, spokojují se s košfálem, který

zbyde. Jedinou necnost, mnohonásobn obveselující ale nicmén nebezpenou, mají tu,

že rády všecko zniují. Hlky devné kostry mé klece byly v nkolika nedlích na

mnoha místech tak od nich rozdrobeny, že jsem byl pinucen, abych další škodu za-

bránil, pobiti je na ?nitní stran plechem. Za to povsil jsem do klece nkolik kou-

sk deva, na nichž ostré a špiaté zobáky brzo dokazovaly svou sílu. Dobromyslnosti

však jejich, jakou v kleci ukazují, iierádno píliš viti; vezmeme-li je do ruky, naskrze

nám prokousnou prst.

Pravý opak jejich jest vrabec. Vstoupil do spolenosti co otrhaný hladový žebrák,

bez ocasu, s rozcuchaným peíui a celý vychudlý. Povdom sob toho bídného stavu

sedl nepohnut, s hlavou pod kídlem schovanou, v nejhoejším kout klece. Kdo ho

vytrhoval, at již schváln nebo bezdky, po tom prudce klofal. K žrádlu sletl v nej-

vtším pospchu na nejkratší cest, a rovnž spšn vracel se zase do svého koutku,

V nkolika nedlích ale pedstavil se slušn a statn, ozdoben novým krásným ocasem,

obalen hustým, hladkým peím erstvých barev, s plným tlem a svaly sesílenými. V této

podob ml za to, že mže spolenost terrorisovati anebo alespo své hrubé a surové

spsoby bez ostýchání jeviti. Uhlazené mravy dobré spolenosti nemly na ani nej-

menšího vlivu. On žere bez rozdílu ode všeho, cokoliv se mu podá, at je to dobré
neb špatné, mnoho a rychle, pi emž odhání velké i malé od koryta a vody. Jeho
závidní jiným nedá mu pokoje; když již nasycen do nejvyššího patra se vrátil, vidí-li

dole ješt jiné s chutí jísti, sletí opt a pohlcuje co jen se mu do žaludku vejde.

Zvláštní potšení má z toho, když mže dáti dkazy své pevahující surové síly. I po-
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padne ledy ížka, kanárka, pnkavu nebo zvonka za kídlo, zatoí úzkostliv kriicíiii

nkolikrát okolo hlavy a pustí pak ubožáka, s patrným potšením se za ním dívaje

a vyškubaným peím vkol házeje. S každým oudem spolenosti zaíná prá tento

hádku, vyzývaje k veejnému boji. Hedbávníek tiše jim pohrdá, od pnkav utrží mnohé

notné klofnutí, zvonkové spojí se proti nému, a vrný trojlístek kivonosek vykonává

k ochran spolenosti neukojitelnou pomstu nad práem. Vrabec jest i zstává vždy

surovcem, jakož již ukazují neohrabané jeho nohy, tlustý zobák a vykrmené tlo. Teple

a hladce ošacen, a vždy hojným, vydatným pokrmem opaten, jest vždy veselé mysli,

co zatím venku brati jeho v zim a slot klofají do zmrzlého zemáku anebo v erstv

padlém koninci se hrabou, aby zachovali bídný život. Nicmén pi vší své surovosti

a sprostnosti upímn a vele se ouastuje ve chvalozpvech
,

jaké dvakrát za den

celá spolenost provozuje, ímž prozrazuje více jemného citu, nežli by se lovk do

nho nadál.

Strýc jeho strnad, již zevnit slušnjšího vzezení, chová se vbec mnohem sp-

sobnji, jest povahy mírnjší a nedopouští se takových výstupk z pouhé zpupnosti.

Vrabec také nejeví k nmu njaké pátelství, nýbrž i prudce jej pronásleduje. A však

ani strnad není zcela prost plebejských vrabích mrav.

Obzvláštní výjev v pernaté spolenosti jest hedbávníek. Pílišná pýcha, naškro-

bené šviháclví, smšná istotnost, neobmezené hlupství a bezpíkladná žravost vyzna-

uji povahu jeho. Peliv o islý šat svj zdržuje se jenom v nejvyšším patru, jen aby

nebyl od ostatní luzy — nebof takovou jest patrn v oích jeho celá spolenost —
zamazán aneb jinak znepokojován. Dohání-li ho hlad dol, dívá se každou chvíli na-

horu, ouzkostliv popadá náramné sousto a pohlcuje je s oima vzhru obrácenýma.

Když se nažere, ihned co nejrychleji spchá na nejvyšší stanovišt. Pi vší pozornosti

jeho pedce ho nkdy potká to neštstí, že bývá pošpinn. Tu on se honem oišuje

a celé okolí své trestá pohrdlivými pohledy. Z poátku krmil jsem ho každou hodinu

z ruky, a nemálo jsem se divil tomu množství, co denn sežral. Divná vc, že pták

zevnitnosli tak spsobné jest jeden z nejvtších žrout. Nyní se rSu dává jen dvakrát

za den jíst. Ponvadž ale každý oud spolenosti sladké jeho mrkve mu umlsává, ne-

zbývá pro nj dosti, i musí pak, a patrn neád, vzíti outoišt své k semenci. Ob-

cování nemá s nikým žádného. Kdo se k nmu, bud si již dvrn anebo ve zlém

oumyslu blíží, proti tomu nastavuje široký, dokoán otevený zobák, jímž zuiv klapá.

Jfen' bivonoskám konen dovohl, pokojn se vedle nho posaditi, a oni se také asto

k nmií blíží, ponvadž jeho samotástvi a jeho tichost, jeho pýchu a hlupství pocho-

piti nemohou. Píležitost ku koupeli v erstvé vod nikdy nepromešká. Když se ná-

padn nemotornými pohyby dostaten navlažil, potebuje pi nejmenším celou hodinu ke

spoádání své toalety. Bez hnulí, s pohledem docela lhostejným vysedí celé hodiny, a je-

nom vyhlídka na erstvou píci, kterou již z daleka cítí, pivádí ho do radostného rozilení.

Naproti tomu jeví se špaek co zosobnná veselost a chytrost. Napohled ni-

koho' si' nevšímaje bhá rychle sem tam, nahoru dol, a má všude oi, v kleci i venku.

Pi kmení poráží bonopásky, ížky a jinou drobolinu, nedbaje na onzkostný jejich kik.

S dlouhým zobákem svým lak mocn bije do zrní, že polovici tém vyhází. Syreku,

mrkve, žemliky, masa pohlcuje chtiv veliké kusy. Chléb si rád rozmonje ve vod.

V koupeli jest celý nezbedný a plýtvá vodou, jakoby stál v oceánu. Nemotorné šla-

pání po menších, prudké sem tam bhání, neisté spsoby jeho pi jídle a pití pnítány
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bývají surovosli. A však daleko to není neohrabaná, chlubná, úmyslná surovost vrabce,

máí ona piííinu svou spíše v pirozené jelu) živosti a v neznámosti pravidel sluáného

se chováni ve spolenosti. Zchytralý pohled, zdravý vtip a bystrost ducha, jevící se

patrné pii všech zapovzených kouskách, povznášejí špaka na slupeíi mnohem vyšší nad

vrabec. On brzo z klece bedliv uzavené nalezne tajný njaký východ, aby v pro-

stranné svtnici provozoval všelijaké chytré šprýmy; jak mile však pi-ichází as krmení,

použije píznivého okamžení, aby zase nevidn vrátil se do klece. Když byl pijat do

klece, neml ocasu ani peruti — postava to pitvortiá. S vynaložením vši sily vymr-

šfoval se od proutku na proutek až na nejhoejší, ale jaký strach, jaká ouzkost, když

ml nastoupiti zpátení cestu ! Pl i deset minut bhal na hoejším píCli ouzkostn

kie sem tam, pak odvážil se smlého skoku na nejbližší proutek, pi lom ztrativ ro-

vnováhu netrefil na pravé místo a spadl dol. Nedávaje na sob znáti následky pádu,

vždy vesele spchal dále. Konec jeho byl smutný. Na as totiž penesena byla klec

z mého pokoje do vedlejší svtnice, a postavena na jinou, ve které bydlela pyšná, št-

belavá straka. Dle návyku svého opustil špaek i zde tajnou cestou klec, a prohánl se

po svtnici. Pi vší chytrosti a pozornosti pedce se jednou piblížil k nepátelské

strace. Ta vtáhla ho za nohu do své klece a rozsápala mu stehno a hbet. Na hrozný

jeho kik pibhl jsem, ale již bylo pozd, poranní bylo smrtelné, a já musel rychlou

smrtí ukoniti trápení milého mn zvíátka. Pokusil jsem se dáti mu nástupce, ale na-

darmo, všickni pozdjší špakové nalezli z klece tajnou cestu svého pedchdce,

a dvemi neb okny upláchli do šírého.

O zrstu stromových kmen.
Od J a I i a S axa.

Mnohému dmyslnému pozorovateli pírody, kterýž ostatn vdeckým rozborem

jejím se nezanáší, napadla zajisté již asto otázka, jak z útlých rostlin, v mladém lese

se objevujících, mohutné kmeny dub, jedlí a j. se vyvinuji. Odpov na tuto otázku

jest jedna z nejzajímavjších v rostlinosloví, anaf nejenom ve véd velmi (Obr. 1.)

dobe rozluštna jest, nýbrž í o pvodu oné látky, totiž deva, jedná, z níž

vtší díl našeho domácího náadí zhotoven jest. Suk v prkn, dutý mo-

hutný kmen, v korun ješt pln zdraví, strom bleskem napolo rozdrcený

a pedce zase zotavený, a mnoho jiných podobných úkaz namítne se ba- '1^-^

dave mysli, což vše dle zevnitní podoby vysvtliti se nedá, výborného "

^vlla ale nabývá, když se vyvinutí stromu od prvního poátku stopuje. íi-fer

K vysvtleni tchto úkaz nechf nám poslouží nkolik píklad. Nej- i K ;i
í'i jyil Ii

jednodušeji dje se zrst u borovice (Pinus sylvestris). Klíek tohoto imM
stromu, dokavad jest ješt v semenu uzaven, skládá se z válcovité hro- '|v |w
mady bunk (obr. 1.), která nahoe vncem mladých list se ukonuje (f), ^ fi
uprosted nichž malý kužel se zdvihá (a). Na tomto útlém tlese rozezná- |É ^
vají se již rozliné ásti, které pozdji co kra a de, kmen a koen se -

/,

rozeznávají. Pede vším jsou oba konce válcového klíku nejen dle smru,
nýbrž také dle vyvinutí docela rozliné. Dolejší konec (b) jest opaten ídkou buko-
vinou v podob epce, který se na konci vtviek neustále obnovuje, kdežto zevnitní
vrstvy koen vždy odmírají. Na hoejším konci, v útlém kuželi pozoruji se zase ten-
kostnné mladé bufiky, dlením z poslední buky kužele povstávající, ímž se nejenom
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rozmnožují se buky [pouze d-

(Obr. 2.)*).

esa rostliny prodlužuje, nýbrž také listy povstávají. Onen kužel, jakož i první listy ne-

jeví ješt rozdílu mezi korou a devem, nýbrž tyto ásti vyvinují se teprva pozdji

z tkaniva kužele, proež se toto tkanivo pvodní bukovinou (Urparenchym) nazvati

mže. Pod klíními listy, a pozdji pod nejmladšími listy pozoruje se ale soustední

oddlování bunného tkaniva. Na obdélním píním prezu objevují se zde ti vrstvy, nej-

svrchnjší jest mladá kra fr), složena z vtších bunk, pod ní sousledu jest vrstva

mladých, tenkostnných bunk (c), a uvnit ve stedu nalézá se de, zase z vtších

bunk složená (n). Tyto ti oddíly, které se na prezu co ti soustední kruhy jeví,

jsou vlastn ti válce, uprosted celistvý válec deni, a kolem ní dva duté válce. Pod

nejmladšími listy skládá se každý válec ze stejných mladých bunk, pi prodlužování

osy vytvoují se ale neustále nové ásti. V deni

lením, na povrchu v ke stsnají se buky k sob,

stny zevnitní sesílí a vytvoí pokožku, jenžto

kolkolem kru objímá. Nejvtší životní innost jeví

se ale ve válci mezi korou a dení, tam se po celý

život rostliny nové ásti tvoí, a proto nazývá se

tato ást válec sesilující, nebo dle prezu obr. 2.

krnh sesilující Q. Válec tento obsahuje dvoje

buky, jedny delší a jedny kratší ; ob mají to spo-

lené, že jsou živé a dále se rozmnožují, ímž se

také od bunk, kry a deni rozeznávají. Živý tento

a omlazující se válec nazývá se bl (Cambium),

a skládá se z nkolika vrstev blních bunk. Krátké

vodorovné buky rozmnožují se ve smru ke ke
a k deni (MS) ; tam se petvoují v buky korové,

zde v buky devní. Dlouhé kolmé buky bli roz-

množují se dlením do délky, blíž kry vytvoují

líí (B i. a B 2-), blíž deni spirální cévy, z nichž

se také pochva denní skládá (ff 1. a H 2.) Tato po-

chva tvoí se ale jenom v prvním roce, pozdji

povstávají místo ní devné buky. Devná vlákna

jsou protáhlé, z blních bunk povstalé buky. Lý-

kové a devné buky blíž kraje sesílajícího válce jsou nejmladší (B2. a H2.'). ím
starší lýkové buky jsou, tím blíže leží u kry, která jen z vodorovných blních bunk

se tvoí, a též devná vlákna jsou tím starší, ím bliže u deni se nacházejí. Mezi

dení a korou táhnou se od místa k místu paprsky denní, prostedkujíce spojení kry

se dení. Ostatn povstává mnohem více devných nežli lýkových bunk ; tyto leží

jenom na povrchu blního válce, onpo ale tvoí nejvtší díl kmene samého.

Mladé lýkové a devné buky mají zpoátku, když z bli povstávají, velmi tenké

stny, zponenáhla ale stávají se stny tlustšími a rozdíl mezi nimi jeví se nápadnji.

Buky lýkové sesilují všude stejným spsobem, devné buky ale roztahují se více,

•) Výkrojek píního preza dvouleté vtve tisu obecuého (Taxus baccata): C bl, H 2 devo

druhého roku, B % \ji\ druhého roku, H 1 devo prvního roka, B 1 lýí prvního roku, M
de, A korá, U S paprslek denní, K korek, O svrchní korá.
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a pi scsilování stn zstávají jednotlivá mísla tenší, tak že jako mnohými tekami

provrtané vypadají. (Obr. 3. a 4. ). Devné buky, ležící (Obr. 3.*) a 4.)**)-

hned zpoíálku ztsna vedle sebe, stlaují se nejenom se stran^

nýbrž také dole a nahoe, a konce jednch jsou mezi konce

druhých zastreny. To všechno pozoruje se již na jednoroní

borovici. Na píném prezu jejím vidti jest ve svrchním

kruhu ídké tkanivo kry se zeleným barvivem. Druhý kruh,

jejž jsme již také na klíku co sesilující kruh poznali, jest již

blíž kry opaten lýím, blíž deni ale devem, skrze kteréž

se paprsky denní táhnou. Devné buky tvoí pravidelné

soustední kruhy; buky v jae povstalé jsou idší nežli buky
podzimní, proež i díví jarní jest mkí nežli díví podzimní.

Co jsme dosaváde co kru na jednoroním kmenu na-

znaili, není totožné s korou dosplého stromu. První kra
povstává z pvodní bukoviny malého kužele ,

jímž se kmen

ukonuje. Svrchní rozpukaná kra povstává teprva pozdji

z oné první kry vytvoením nového tkaniva , totiž korku.

Buky korkové (obr. 2. K) mají tenké stny a odmírají rychle.

Již v prvním roce prorážejí na jednotUvých místech pokožku

kry, v druhém roce se korek již rozmnožuje, tak že se celá

pvodní kra roztrhá. Víceletý kmen má již svou zvláštní kor-

kovou kru, která místo pokožky zastupuje. Nkolik let sesí-

laje se korková kra dlením bunk, pozdji ale pestane rsti,

a ponvadž se mezi lim kmen roztahuje, rozpuká se kra a stává se drsnou. Pod starou

korkovou krou tvoí se neustále nová, stará kra se starým lýím zponenáhla odpadává,

a to se opakuje po celý život stromu. Zárove ukládá se každým rokem nová vrstva

devových vláken, a ponvadž jarní díví od podzimního barvou se liší, povstávají sou-

stední kruhy, podle nichž se stáí stromu ustanoviti mže.

Všechny tyto ásti mají svj pvod v sesilujícím kruhu, jenom korek povstává co

zvláštní útvar v ke.
Obrátíme se nyní k vytvoení vtvi.

Kužel, ukonující osu rostliny, slouží jenom k prodloužení kmenu a k vytvoení

lisl, vtve z nho ale nepovstávají. Poátek jejich leží v kout mezi mladým listím

a kmenem, kde se též malý kužel z pvodní bukoviny složený vyvine. Mezi tím, co

se kužel kmene prodlužuje a vždy nové listy povstávají, dosáhnou starší listy úplného

vyvinutí, a nový základ vtve v kout jejich (pupen vtevní) pone nový život. Pupen

vétevní roste tím samým spsobem jako konený kužel kmene a vytvouje taktéž listy,

tak že všechno, co o zrstu kmene eeno bylo, také o vtvech platí. De vtví

souvisí s dení kmene, taktéž jeho kra s korou kmene, ponvadž vtev povstala z bu-

nného kužele, když ješt v nm rozliné vrstvy vyvinuty nebyly. Když se pak v dru-

hém roce nová vrstva díví na kmenu tvoí, obalí se tím dívím dolejší ást vtve, která

bezprostedn na kmenu sedí, vtev sama usiluje se ale taktéž tím spsobem jako kmen

*) Buky lýkové : a) vnítoi prostura buky, b) pokožka buky.

•*) Buky devné : a) trubky, b) stna buky.

Živa 18S4. 20
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a tlaí kruhy kmenové slranon. Prote se zdá, jakoby vlev z deni kmene rostla, e-
muž ale tak není, ponvadž se nové ásti jenom z bli, nikoliv ale ze deni tvoi.

Sem náleží také zacelení ran na kmenu spsobených. Nkdy totiž vyskytnou se

pi proíznutí kmene uprosted v dev vezaná znamení
, písmeny , heby nebo jiné

nahodilé vci, akoliv na povrchu kry nieho se nepozoruje.

Poraní-Ii se strom na nkterém míst tak, že se kra i bl odstraní, tedy se na

lomto míst ani kra ani díví vytvoiti nemže. V následujících letech vytlaí se ale na

krajích rány blní vrstva ven a vytvoí kolem rány vypouchlý kraj , který se korkovou

korou potáhne. (Obr. 5.). Nov povstávající (Obr. 5.)*).

devové kruhy usazují se též na tomto kraji,

až se dohromady setkají a spolenou korou

pokryjí. Podobný úkaz pozoruje se na he-

bíku do kmenu zaraženém. Výroní kruhy

vinou se okolo nho , tak že zdánliv poád

hloubji do kmenu vniká, až se konen do-

cela pod korou ztratí. Totéž pozoruje se,

když se vtev zrovna u kmene ulomí; po

nkolika letech zmizí též pod korou. Staré

borovice mívají kmen na deset a více stevíc, od zem docela hladký, akuliv z mládí

na tchto místech také vtve mly. To pochází z toho, že staré borové kmeny vtve

shazují a jizvy po tchto vtvích zponenáhia docela se zacelí. Teprva tesa nebo tru-

hlá najde u vnit v díví suky co zbytky takových odemelých vtví. — Podobný zrst

jako u borovice pozoruje se u všech sosnovitých strom. Zrst strom z tídy jedno-

dložných rostlin, kamž náleží rákosí, trávy, kosatce, lilije, vstavai a palmy, dje se

docela jinak.

Význaný píklad poskytuje v tom ohledu lak nazvaná španlská rákoska, která

pochází z palmovité rostliny. Na píném prezu takové rákosky nepozorují se sou-

stední kruhy jako u borovice, aniž korková kra, nýbrž jednostejná ídká hmota, která

se pod drobnohledem co dužnaté (k deni podobné) tkanivo objevuje. Bunné Ikanivo

toto není patrn v dei a kru oddleno, nýbrž na povrclm objata jest jenom pokožkou

S tlustými stnami a keraenitou látkou, tak že .skelnou tvrdost obdržuje (Obr. 6. R).

V tkanivu, jenž celý kmen jednostejn vypluje (M), pozorují se (Obr. 6.)

malé okrouhlé otvory (G), z nichž každý tmavším krajem obejraut

jest (B). Na prezu ostrým nožem vyvedeném má tmavší kraj

tento vtší lesk, což na vtší hustost tkaniva jeho poukazuje.

Každý otvor jest prez cévy, a tmavý kraj skládá se z lýko-

vých bunk, celek pak jest svazek cévní. Proízne-li se špa-

nlská rákoska dle délky, pozná se bh cévních svazk a ma-

lých trubiek, které z okrouhlých otvor na prezu se prodlužují.

Toto uspoádání cev pochází od zvláštní ouinnosti sesilujiciho kruhu,

ásti kmene pod útlým ukonujícím kuželem mají sice ti vrstvy, kru, sesilující kruh

a de, ale bl sesilujiciho kruhu drevnatí brzo po vytvoeni list a stane se tedy ne-

innou. Cévní svazky starších díl kmene táhnou se až nahoru k rostoucímu konci do

Nejmladší

•) Ztval enl pedstavené na výkrojk : c) bl, li) devo, r) kára, v) rána.
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pvodní biíkoviny a zírali se v nm. Od tchto svazk odvtvuji se menší cévní svazky

do list. Mfzi tím co sesilující kruh na konci kmene ješt inný jest a k zevnitku se

šií, zstávají cévní svazky uvnit ve tkanivu kmene a vyvinují se dále. Hoejší mladý

konec cévního svazku skládá se, jak již podotknulo, jenom z blních cev, doleji, kde

jest starší, tvoí se nejdíve malé cévy z dlouhých bunk s okrouhlými tlustšími místy,

a konen povstane v každém svazku veliká ccva , která se již pouhým okem pozná.

Stny této cévy jsou obvejitými tekami opateny. V tomtéž svazku povstane vždy nad

vytvoenou cévou nová céva, píní stny, jimiž se od sebe dlí, zmizí zponenáhla, a tak

se vytvoí v jednom svazku konen jediná trubice. Zárove s vyvinutím cev povstá-

vají také lýkové buky z bli cévního svazku, a lo ve velikém množství. Tak jest tedy

bl každého svazku cévami a lýkovými buíikami obejmuta, a to ve všech cévních svaz-

cích , které ve kmenu zárove vedle sebe vystupují. Nové cévní svazky netvoí se

v kmenu nikde, nýbrž v konci kmenu, kde se svými nejmladšími konci v pvodní bu-
koviné se ztrácejí , rozvtvují se , aby nov vytvoené ásti cévními svazky opatily.

Vtve jednodložných rostlin povstávají jako u ostatních rostlin v koutech list, a zrst

jejich jesl jako u kmenu ; cévní svazky jejich jsou ale odvtví cévních svazk

kmenových.

Zrst onch strom, jejichž listy sífnatým rozvtvením žeber vyznaeny jsou (rost-

liny dvojdložné) a k nimž listnaté naše stromy patí, stojí takka uprosted mezi zr-

stem sosen a palem. Se sosnami mají tyto stromy sesilující kruh a s palmami cévní

svazky spolené. Ob tyto ásti spojí se pak u nich zvláštním spsobem v nový druh

ústrojnosti. Klíek listnatých strom má v celku takové ústrojí skoro jako sosny. Do-

kavad ješt v semenu uzaven jest, obsahuje malý kmen
,
jehož jeden konec v koen

se vyvine, druhý konec ale listy nese. Také má již ti vrstvy: kru, sesilující kruh

a de. Pi dalším vyvinutí objeví se ale v sesilujícím kruhu vedle sebe jednotlivé

svazky podlouhlých blních bunk, z nichž se pak cévní svazky vytvoí. Zrst do délky

prosledkuje se zde jako u sosen a palem innosti kužele na konci kmenu. Zrst do

šiiky dje se rozmnožováním bunk bli, a zárove rozmnožováním cévních svazk.

ásti bli, které leží mezi cévními svazky, tvoí též jako u sosen k vnitku buky
denní, k zevnitku buky korové. Cévní svazky, jejichž bl v sesilujícím kruhu leží,

tvoi k vnitku devové buky a cévy, k zevnitku ale jenom lýkové buky. Lýí jest

u rozliných strom rozliné , nkdy tvoí jenom malé svazky na vnitní stran kry,

nkdy zase souvislý kruh, jako n. p. na mladých vtvích divokého kaštanu (maJalu.

Obr. 7.) Taková vtev objevuje na prezu pt sou- (Obr. 7.)*).

stedních kruh. Prostedek zaujímá bílá de, obejmuta

tmavším válcem devným ; tento válec jesl obehnán válcem

blnim, a ten zase válcem lýkovým ; kra tvoí nejsvrchnjší

vrstvu. To vše mže se již pozorovali na jednoroním

prutu. V nejbližším roce pistoupí k lomu ješt šestý kruh,

který se ale již v prvním roce tvoiti poíná, totiž vrstva korková.

Pod pokožkou povstává totiž již v podzimku prvního roku z jednotlivých ástí

korových bunk nové tkanivo, kteréž se od okrouhlých a Hustších bunk keových tvcr-

") Piui prfiez dvouleté vtve maalii : M) ieii, II) ilevn, (V bl, B^ lýí, R) kra, K) líorek,

O) svrchui kra.
20*
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hranými tenkostfinnými bukami rozeznává, Jest to korek, kterýž se již pouhým okem

na prezu co hndý kruh nad zelenou korou spatuje. Když se korkové tkanivo všude

nad korou rozeste, odeme tato a votev obJr/i Imdou barvu, kdežto v prvním roce

ješt zelená byla. Korek tvoí se zde jako u sosen nezávisle od sesilujícího kruhu.

Zpoátku povstává korek vždy ze svrchních korových bunk, u nkterých strom ale

vytvoí se uvnit v ke jistý spsob druhé blní vrstvy, z níž se neustále nové kor-

kové tkanivo vyluuje, jako n. p. u korkového dubu nebo u nkterých babyk (Acer

campestre). U jiných strom neobnovuje se ale korek tím spsobem, nýbrž kra kor-

ková jakož i staré lýí shazuje se a pod starou korou povstává zase nová. Tak to po-

zorujeme u našich ovocných strom, u bízy, buku a t. d. Životní innost sosen a list-

natých strom má tedy své sídlo bezprostedn pod korou , v kruhu blním ili sesi-

lujícím, ale jak kra tak i de jsou pro zrst neinné. Jenom jednoroní devní buky,

tedy nejhoejší v devním válci, které bezprostedn blí obejmuty jsou, naplní se v pod-

zimku škrobem a jinými látkami , kteréž se pak z jara zase rozpustí , aby daly novou

potravu k vytvoení deva. Vnitní a starší devné vrstvy jsou ale neinné a slouží

stromu jenom co podpora , aby mohl bemeno nov vytvoených vtví a list unésti.

Proež se mohou staré stromy státi dutými, a pedce rsti a se zelenati, jak to u sta-

rých vrb a topol (n. p. u znamenit velikého topolu ve Velvarech) vidti jest. Od-

unn'rá totiž v té pípadnosti jenom neinná de a díví, blní kruh ale zstane živý.

Nepotebuje se vykládati, že vtve taktéž se chovají jako kmen; jsout vtve

takka jenom nové pokolení, které v koutech list povstává. V celku optují vtve tvar

kmene, akoliv, jak jsme u petvaováni rostlin vidh, v nkterém ohledu se odchylují.

Hlavní kmen jest pro vtve takka pdou, jejich spolenou podporou, z níž potravu er- •

pájí, a bl vtvi jest jenom odvtvení bli kmenové. Potrava, kterou kmen ze zem
ssaje, rozdluje se do vtví, z ehož samo sebou následuje, že po uíznutí nkterých

vtví ostatní tím více potravy obdržovali musí. Na tuto okolnost musí zahradníci a št-

pai zvláštní zetel míti, chtjí-li aby stromy jistou podobu obdržely, nebo více ovoce

nesly, nebo lepší díví nasadily.

O postavem slunení soustavy v prostoru svtovém.

Od Dr. Vojtcha Kuneie.

9.

Mars.

Ob pedcházející dolejší planety, Merkur a Venuše, pohybují se vždy uvnit dráhy

zemské okolo slunce, ili jinými slovy, dráhy jejich objaty jsou od dráhy zemské. Mars(Smr-

tonoš) jest první, který se pohybuje mimo dráhu zemskou, proež nazývá se první hoejší pla-

netou. Z té píiny není více obmezenna urité vzdálenosti od slunce, nýbrž spatujeme

jej ve všech možných úhlech ke slunci státi, i nkdy naproti nmu, což by nebylo možné, •

kdyby v tu dobu nestála zem mezi ním a mezi sluncem, ili kdyby dráha zemská ne-

byla objata od dráhy Maršový.

Poznáváme tuto planetu velmi snadno po její kalnoervené barv, která se podobá

železu mdle eavému. Kterak tato ervenavá barva Maršová povstává , zdaU ji spso-

buje parokruh anebo povrch planety, nedá se s jistotou rozhodnouti. Zdá se však více
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podobnosti do sebe míti, že pHfina toho ležf v parokruhu, nebof i v naSem parokruhu

povstává v jistých okolnostech, n. p. v soumraku, íervenavé svtlo, a obraz slunce jeví

se t(íž, zvlášt po kraji, ervenavý, nepochybn následkem obtáíejiciho jej parokruhu.

S dobrými dalekohledy pozorovaly se také na povrchu Maršov rozliné skvrny barvy

erveného pískovce, které snad pedstavují pevninu planety, kdežto snad jiné, zelenavé

skvrny jsou moe a jezera. Z pohybu tchto skvrn uzavíráno jest na as, v jakém se

Mars okolo své osy otáí, kterýžto obnáší asi 24 hodin a 39 minut.

Zdali tyto tmavé skvrny
,

jaké se na mírném pásmu Maršov spatují, jsou stálé

anebo promnlivé, není ješt doposavad rozhodnuto. Výkresy povrchu této planety, ui-

nné v rozliných asech od rozliných hvzdá, nedopouštjí sice žádné pochybnosti

o tom, že tyto skvrny bhem asu obdržely jinou podobu: a však hvzdáové Beer
a Mádler po celou adu let vždy zase poznávali tytéž skvrny. Není nepodobno, že

pomíjející zakrytí a sraženiny parokruhu dávají povrchu Marsovu rozlinou tvánost.

Mimo tyto temné skvrny spatuje se na každé z jeho toen kulaté, bloskvoucí

místo, které zponenáhla mizí, když tona delší as vydána jest paprskm slunením a léto

má, nejvtší pak a nejjasnjší tenkráte jest , když práv z dlouhé noci své zimy vy-

stupuje. Z toho s velikou podobností uzavíráno jest, že tato místa jsou veliká snhová

pole. Jakož ta koule, na které my obýváme, má své ledové krajiny polární a hory

ledem a snhem pokryté, které tento led jen z ásti ztrácejí, když jsou vydány pso-

bnosti slunce: rovnž tak mžeme pijmouti, an stejné píiny spsobují stejné následky,

že skvlá místa na tonách Maršových pocházejí od silného se odrážení sluneního svtla

na krajinách ledových , a že zmenšování se tchto míst jest následek delšího psobeni

sluneních paprsk.

Slunce udluje Marsovi jenom polovic tolik svtla jako zemi. Prostední vzdá-

lenost Marsa od slunce obnáší tém 32 milion mil. Ponvadž ale výstednost jeho

dráhy jest velmi veliká, mže se ve svém pislaní blížiti ke slunci až na 29 milion mil,

v odsluní pak vzdáliti se od nho až na 35 milion mil. Ješt vtší rozdíl jest mezi jeho

vzdálenostmi od zem. Nejblíže pichází Mars k zemi až na 7 milion mil, a nejvtší

jeho vzdálenost od ní obnáší blízko ke 54 milionm mil.

Prmr Marsa má 892 zempisních mil, což jest polovika prmru zemského;

hutnost jeho rovná se skoro hutnosti zem , a tlo, které váží na zemi libru , váží na

Marsu pouze 16 lotu.

as obhu léto planety okolo slunce obnáší 686 dní, ili jeden rok a 321 našich

dn, proež rychlost jeho bhu mže se poítati v jedné sekund na 3% míle.

Pro obyvatele Marsa mohou Merkur, Venuše, zem a msíc její procházeti mezi

sluncem, avšak jsou tam úkazy tyto vbec idší nežli u nás. Noní oblohu Marsovu

okrašlují hoejší planety skoro v ten spsob jako u nás, než pro pozorování dolejších

jest postavení Marsovo mén píznivo. Zem jest mu tím co nám Venuše, a vbec

nejjasnjší hvzdou na nebi. Venuši, a ješt více Merkura spatuje jenom tenkráte,

když jsou slunci velmi blízké, tedy jen s velikou obtíží. Toliko v ohledu na malé pla-

nety, jmenovit na Junonu a Palladu, poskytuje postavení Marsovo njakých patrných

výhod, ponvadž jim mnohem bližší jest, nežli zem.

Ze všeho, co tuto praveno, následuje, že pomry Marsa dosti podobny jsou po-

mrm zem. Již otáení se kolem osy a sklonek rovníka ku dráze, tedy rozdlení

dne a noci, jakož i pomry roních poasí jsou na obou planetách málo od sebe roz-
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dílny. To jediné zdá se býti divným, že nemá žádného msíce ili spulnika, aí nevy-

rovná-li tuto okolnost ponkud znamenitá výška a hustost jeho parokruhu.

Ostatn prokázala tato planeta astronomii v ohledu na známost celé slunení sou-

stavy již po dvakráte velmi dležitou službu. Jednou byl to Mars, který možným ui-

nil zevrubné ustanovení vzdálenosti slunce od zem; a pak veliká výstednost jeho dráhy

pivedla nesmrtelného Keplera na odkrytí elliplických drah planetních.

10.

Malé planety.

Tyto planety, tvoící zvláštní tlupu mezi Marsem a .Jupitrem, byly dívjším sto-

letím docela neznámé. Teprv Bode vyslovil r. 1772 domnní, že prostora mezi drá-

hami Marsa a Jupitra jest nepimen veliká, a kdybychom si v odlehlosti 56 mihon

mil mohli mysliti ješt jednu planetu, pak teprv že by bylo rozpostavení jejich pravi-

delné. Toto domnní potvrzeno jest objevením první malé planety Cerery, kterou

dne 1. ledna 1801 vypátral Piazzi v Palerm. Od tch dob rozmnožil se poet tchto

malých planet novými objevy tak velice, že s veUkou podobností dá se oekávati vy-

pátrání ješt vtšího potu drobných obžnic mezi Marsem a Jupitrem.

Vzhledem na malé tyto planety vyslovili rozliní hvzdáové domnní, že víecky

jsou toliko rozbitinami jediné veliké planety, která bud ouinkem vnitních sil anebo

vražením na jiné tleso se roztrhla.

Skuten-li veliké tleso svtové, pvodn mezi Marsem a Jupitrem v elliplické

dráze kolem slunce se pohybující, násilnou katastrofou bylo na kusy roztrženo, které

vesms poblizku smru prvotní dráhy v obhu svém dále pokraovaly: tož ono místo,

kde roztržení se stalo, bude všem novým dráhám spolené, t. j. v nm budou se ve-

škeré nové dráhy kižovati a každá malá planeta vrátí se k nmu jednou v ase obhu

svého okolo slunce. Ovšem platí to jenom pro nejbližší dobu po katastrof, nebof b-
hem století musejí se dráhy, hlavn ouinkem poruch od Jupitera spsobovanýcb, zna-

menit zmniti, a místa, kde se kižují, budou tím vzdálenjší od sebe, ím dále ka-

tastrofa do minulosti sáhá.

Skoumáme-li v tomto ohledu dráhy malých planet, prijmouce dráhu Cerery za

pvodní rovinu, shledáme, že body prsení smstnány jsou v prostoru dosti tsnou,

kdežto, kdyby jen náhoda byla místo mla, musely by asi v stejné míe rozdleny býti

po celém obvodu. A však i pomry odlehlosti podávají nám vítaný prostedek k roz-

hodnutí otázky, zdali svrchu udaný spsob povstání tchto malých planet jest možný

ili nic. Stalo-li se totiž skuten roztržení veliké planety, tedy musejí veškeré kusy

za svého obhu aspo jednou pijíti do tétéž vzdálenosti od slunce. Nalezne-li se tedy

mezi malými planetami njaká, jejíž nejvtší vzdálenost od slunce zstává menší nežli

nejmenší vzdálenost ostatních: nemže se místa dáli onomu domnní. V skutku vy-

plují se požadované výminky z vtši ásti, nebof nejmenší vzdálenost Flory jest záro-

ve nejvtší vzdáleností Cerery. Ob tyto planety pijdou tedy do této vzdálenosti

jednou za svého obhu, všecky ostatní dvakráte.

Takto nalezena jest sice velmi bezpená opora, zalím však další skoumání po-

skytuje veliké obtíže, nejenom proto, ponvadž by se. musely zevrubné uriti poruchy

spsobované velikými planetami, nýbrž i ponvadž vzájemné poruchy malých planet sa-

mých musely aspo na poátku byli dosti vehké, což nyní jen stží vypoísti se dá.

Jakkoliv dle toho, co jsme povdli, pravdivost domnnky svrchu uvedené z po-
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niér dosavad známých nikoli ješlfi dokázati se nedá, naskytuje se pi lom nicmén

tolik nápadných okolností, že další sledování toho pedmtu a provedení výpoCtu sem

náležejícího bylo by vždy úlohou velmi záslužnou.

Co se však týe spsobu zmínné katastrofy, nedá se snadno mysliti, že by roz-

tíštní se planety bylo se stalo následkem sraženi s njakou kometou, ponvadž kome-

tám schází potebná k tomu hmotnost. Nejpirozenji dala by se katastrofa tato vysv-

tliti píliš velikou rychlostí otáCení. Ktomu konci museli bychom pijmouti, že prvotní

planeta mla jako Jupiter a Saturn jednak píliš velikou rychlost v otáení se okolo své

osy, jednak i veliký objem, U Jupitera spsobilo otáení toliko znamenitou zploštlost

a oddlila od nho tyry sputníky ili msíce; u Saturna odtrhl se kruh s osmi msíci;

pi naší domnlé planet ale roztrhlo se rychlým otáením celé tleso na kusy, které

odletly dle smru odstedivosli.

Asteroidy jsou vesms velmi malé ; ustanovení pravé jejich velikosti zstane vždy

velmi tžkou úlohou pro majitele nejvtších dalekohled. Z té píiny jsou i rych-

losti jejich otáeni a polohy jejich os zcela neznámé. Známe toliko jejich dráhy

okolo slánce, a však i tyto podrobeny jsou mnohem silnjším promnám nežli dráhy

jiných planet.

Nejjasnjší hvzda na jejich noní obloze jest Jupiter ve svých protistáních,

vzdálených od sebe 6—7 zemských let. Ony samy sice mohou se jedna k druhé ve-

lice piblížiti, i tenkráte však musejí pro pílišnou skrovnost svých prmr dosti nepa-

trnými zstávali. Ostatní planety objevují se obyvatelm asteroid tém v týchž pomrech

jako nám, toliko Saturn a Uranus o nco vtši, za to ale bývají ideji viditelný.

Nad míru nepatrná musí býti tíže na jejich povrchu, nebot kdybychom hutnost

tchto nebeských tl pokládali za rovnou hutnosti zem, což jest zajisté vysoké ocenní,

vypadly by na nich pádnost tl a délky kyvadel velmi skrovné. Váhajedné libry na zemi

obnášela by tam toliko lot.

Až posud vypátráno jest 30 takových malých planet, jejichž jména uvedeme tuto

v poádku jejich prostední vzdálenosti od slunce: Flora, Melpomene, Victoria,

Vesta, Iris, Metis, Euterpe, Phokaea, Hebe, Lutetia, Parthenope,

Fortuna, Massilia, Amphitrite, Thetis, Eg;eria, Astraea, Iren,
Thalia, Eunomia, Proserpina, Juno, Ceres, Pallas, Bellona, Calliope,

Psyche, Themis, Hygiea, Urania.

Drobnosti.

O pstováni vina v Cechách.

Sepsal Filip Cermáli.

(Pokrsováni.)

Ktét hroznU,

Vinné kovi sice, jak již eeno, velmi asn se svou ourodou se vyclilou1)áirá, ale uež hro-

zen toliko Jen kú kvtu dospje, miui mnoho dni ba týdn uplynouti, ueboC as rozkvtu hroznového

jest teprv msíc erven.

Je-li pohodlná povtrnost, holoubátka, podobající se malé podlouhlé ržice práv rozkvta-

jící, erstv se vivinnjí a tak íkaje vihled rostou, a tu jak ua sloupkách se vyvinuje a poodrostá

.li5l, lak pospolité se vyvinuje a poodrostá i hrozaíek, jenžto vypadá co malinká vikvika spoívající ns
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Telml nžné, kratinké stopce. Tato malinka vlkrlka v nkolika dnech již zapone šišatt, Tlrzce

na to vjhHží již co malinká mornie, dál a dále stopka se silui a šištika se natahuje a tloastne,

a po kratikém ase již jest i pozorovati malinká ponpátka, zárodky to piitich zrniek. Na to

ponoa I tato poupátka od stopky se vyzdvihovati, pak i malá oddlenika na stopce zaujímati, až

konen z oné nepatrné vikviky celý hrozniek se vyvine, jehožto poupátka docela se podobají pe-

cikám velkých hrozinek. Dotud jest hrozniek ješt zcela zelený, té samé barvy co ostatní list

;

lm více ale se blíži a pipravuje ku kvtu, tím více ponpátka do žlutá pecházejí; konen

ponou pukati — z a k v í t.a t i , až pak docela žlutobélav rozkvetou.

Jest to opravdu velmi zajímavý pohled, jaký psobí rozvtvující se hrozniek. Když již zcela

ku kvtu pichystán jest, tu pi pkném poasí, vzlášt jestli ped tím v noci drobet zprchlo —

zarosilo, asi okolo poledne, když ke již hodn se ohál, najednou jakoby njaká bytost v nj

byla vstoupila, pone sebou jaksi pohybovati, a náhle tu jedna, tam zas druhá, zde nkolik najednou,

tam též, tu najednou všecky ostatní epiky od stoplek a poupat pukají a odskakuji, z každého

ponpátka vyvine se šest malinkých pieníek, a onen nedávno ješt zažloutlý hrozniek jest v blavý

a velmi píjemné zavánjící kvt promnn, jenž zdaleka vni rži a rozetek se podobá.

Vinné poup skládá se : z pestíku, ze šesti prášnikn spoívajících na tolika tyinkách asi

/, palce dlouhých, barvy žlutoblavé, a ze šestirohového lístku — epiky, k hvzdice podob-

ného, jenž toto všecko ped rozvitím ukrývá, kterýžto ale, když hrozniek pone zakvétatl, od stopky

poupte se odtrhne a od prášnik vzhru vyzdvižen odpadne.

Zcela jinak to ale vyhlíží, pakli jest povtrnost nepohodlná ; i tehdáž sice roste a vyvinuje

se i list 1 hrozen, ale velmi zdlouhav, a tudy i hrozniek pozdji do kvtu pichází. Jest ovšem

staré písloví: „Když hrozniek ješt jen dopoledne na den sv. Jakuba odkvte, pece uzraje," ale

zkušenost uí, že, teba uzrál, proto pece za nic nestojí, ponvadž uzrál špatn; nebot co pi vín

jaro zanedbá, to velmi nesnadno podzimek vynahradí. Má-li býti vino dobré, nestauje k tomu

toliko srpen a zái, alebrž jest teba, aby i kvten, i erven, i ervenec byli teplé ba horké,

a teplo aby se s deštm stídalo. Zatím však suché parno nikdy nenškodi vínu tak jako chladno a stu-

deno, zvlášt studené dešt. To jest i píina, pro u nás v t-echách tak poidku dobrého vína máme.

Poítaje od roku 1S30 až po 1854 jak málo tu dobrých let udati mohu! Rok 1834, 1841, 1846

a 1833, také ješt 1848, ale toliko tam kde nepotlonklo — tedy mezi 34 lety toliko 4 vínu píznivá !

Pi pkném poasí kvte víno velmi rychle; ve 48 hodinách bývá celý hrozniek odkvetlý,

v 8—10 dnech celá vinice. Pi špatné ale povtrnost! hrozniek velmi zdlouha rozkvitá, asto kvte

celý týden, a kolik tu týdná musí uplynouti, než celá vlnice odkvte! A kdby již na tom jen dosti

bylo, ale k této již samo osob zlé nehod ješt se obyejn i jiná mnohem horši pitovaryší, totiž ervi.

Jestli v as zakvitání vina nastane chladná povtrnost neb docela studené dešt, tu se roz-

víjení kvtu zarazí, do hrozuiku se dají ervi, a to astokráte v takovém množství , že v nkolika

dnech vtši ást ourody jest znieni. Jest to opravdu až k úžasu, odkud se berou, tak náhle

a v takovém množství ? Dnes n. p. jest hrozniek ješt zcela cist a ku kvtu již oupln pipraven,

na kei nikde ani toho nejmenšího se nespatuje, co by jen na hmyz ukazovati mohlo . zejtra na-

stane studené deštivo, a pozejti již je vše plno erv délky asi '/j palce, v mnohém hrozníku 2,

v mnohem 3, v mnohém i tolik co na stopce oddleniek, ale vždy toliko jeden samoten. V tchto oddle-

níkách onen ervík naped všecka poupátka jakousi pavuinkou v jeden cumel alepuje, pak se v nich

zahnízdi a je podžere a znií, tak že konen z mnohého hrozníku nic nezbude, než toliko stopka.

Tito ervi zdaji se býti poudravy bu nosavc, nebo marany anebo docela švadle nek

(malinkých brouku, dle spsobu a barvy zcela chroustm podobných), an tito dva druhové brouk,

obzvlášt švtdlenky, krátce ped rozkvtem u velkém množství na keích bývají, listím se živíce,

jež na spsob mížek prožirají, odkud i toto pojmenováni.

erv hroznový jest barvy ervenožluté, délky skoro '/, palce, llouštky asi 1 '/, árky, hlavy

erné, na tle jest dsiti Ttšimi a mezi nimi dsiti menšiml prohyby pepásán, mezi kterými vždy



313

po tech malinkých bnllkilch se nachiizi : na pi hnby má dv proti soI< zahnnté kleltiky, a pozpod

na prson ti páry noh. Plazi se velmi rychle, a kde v/ce jich pohromad, Jeden druhého hryže

a scžlrá.

Onlno ervi, jak rychle se objeví, tak rychle opt zmizí, najednou json pry, akám — ani zdáni.

Bili druhové vína jsou tomuto hmyzu mén podrobeni než ervené, zvlášt rouí. Zdejší

krajina, t. j. .Mlnická, zdá se jim zvlášt oblibi^nou býti.

'Anhl hrozn po livitu.

Když víno odkvte, rostou jeho zrnika velmi rychle, v nkolika dnech jsou pestiky již té

samé velkosti, jako byla ped rozvitím jejich poupátka, s tim toliko rozdílem, že tato byla u stopky

tenká a na vrchu vysoce zakulacena, zrnika pak práv naopak. Než uplyne 10—12 dní, zrníka

již dosahují velikosti skrovných brok. Až dosud ješt každý hrozniek strmí vzhru, ím více ale

zrnika rostou, tim více se od kee uchyluje — se zavšuje, až konen z kee docela dolu

visi — se zavsí.
Zráni hrozn.

V dobrém roce poíná vlno zráti obyejn již v srpnu. Okolo polovice toho msíce již bý-

vají hrozniky, zvlášt ronové a cinifálové, k jidlu. Nejradjl zraje a barví v rozvode, anebo na

kei jenž churaví. Ostatn jako ku kvtu, tak i k zráni hrozniek se díve pipravuje. Když

zrníka již dorostla, pone poznenáhlu jejich zelenost se mniti, ásten jest pak vidti v nich

i drobné žilky; na to ponou mknouti, vzlašt rouí dostává šmolku, pone se zatmívati, pak

nejdíve jedno zrniko se rdíti, potom druhé, pak nkolik najednou, až konen celý hrozniek se zabarví.

Pi bílém vín se to dje práv tak, toliko že zažloutne, neb že dostane takovon barvu, jakého druhu

jest. A tedf jak zraje, v té míe se i hrozen plni — nalévá. Jsou li zrníka píliš hustá, tu

mnohá <e vytlauji a v nive picházejí
;
pijde-li v tom ase déšf, ráda i pukají a pak hniji.

Ouhonij.

PUse ili choroba hroznS, jaká v cizin zuí, n nás dosavad známa neníj ostatn i naše

vinice a hrozny nejsou beze vší ouhony. Pichází na víno asto onraz, a ten jest bu obecný

anebo zvláštní.

Obecný ouraz jsou mráz a kroupy; zvláštní zas ervi, opar, mlha a shnilotina.

Mráz. Vinné koví, dokaváde se ješt nehnulo, vydrží silné mrazy; pakli ale zem se

zahála, že míza již vystoupila, tu dosti malý mrazík uiní, že koví pomrzne , zvlášt má -li již

holoubátka. Ostatn jarní mráz nebývá uikdy tak záhnbuý jako podzimní; neb by i celou mladbu

zkazil, pustí si podoi a bývá pece ješt víno — ale koví tim utrpí. Pijde-li ale mráz v pod-

zimku, díve než ješt víno uzrálo, tu bývá zle. Je-li mrazík slabý, uškodí sice jen listí. Toto

bodf zerná a spadne hned neb alespo v brzce na to, zvlášt s bílých druh. Te ostane koví

bez listí a tedy hrozen bez úkryvky, špatn nalévá a špatn zraje, obyejn zakrní. Je-li mráz

silný, namrznou stopky a hrozny, a jedva že se ukáže slunce aneb mráz pejde, již hrozen vypadá

jako hadr, a asto ani k žádné poteb se nehodí.

Kroupy. Jakkoli tato metla boží všady hrozná jest
,
pece nikde není tak záhnbná jako

na vinicích; nebot kroupy, jestliže siln padly, nejen že znií celon ourodu , nýbrž, co mnohem

ješt bolestnjší jest, uškodí vinici asto i na mnoho let, an mnoho ke záhy znií.

Bylo to roka 1848 prav v nanebevzetí Panny Marie, tedy 15. srpna, vino již bylo zcela

zabarvené, bylo ho mnoho a bylo krásné práv jako roku 1846. Slunce siln pihivalo, tu odpo-

ledne asi ke tetí hodiu náhle se pone mrait od ípu. I povstane studený vítr, mrano se za-

šedivi a s celou prudkostí se žene k východu. Zablýskne se a zahmi až se všecko otásá, an mezi

tim slromoví hrozným vtrem lomcováno až k zemi se shýbá. Zableskne se a zahmí opt, a již

se kroupy sypaji v takovém množství, až se z toho zatmí, a velikosti nejmén co holubi vejce. Ne-

trvalo to tak dlouho, co možná Jen tento kratiký popis peísti, a Již po všech vlnicích v šíi asi

tvrt a T dlí asi pul hodiny nejstrašnjši spousta. Kdo nco takového nevidl, nemže sob ani
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pedstívili, co tento živel v tak málo okamžeuich spúsobitl mfiže. Ve vlnici, kde se ítalo k 70

vedrm vina, tedy ke 140 korcm hroinS, nebylo za nkolik okamžení již ani jedinkého celého hroz-

níku více ! A koví pólo bez kry, otluené, perážené, révi skorém napoád zniené, skorém zcela

hnlé, tu a tam kousek lista a nco stopek. Po zemi ale jak by nastlal roztrhaným listím, hroz-

nlky a vinnými zrníky. Než na tom nebylo dosti. V píštím jae v prnméra patnáctý ke vy-

hynul. Mimo to — koví, kry a tedy 1 podoi žhaveno, velmi špatn se rašilo, tak sice, že v tom

roce ani hrub rozvody se dlati nemohly, a na podzim le skorém nieho nesklidilo. I museli ješt

dv léta nplynouti, nežli vinice touto ouhouou navštíveny se opt zpamatovaly.

O ervech již bylo mluveno.

Opar. Vino miluje sice teplo , ale pílišné parno , zvlášt když poíná barvit ,
jest mu

škodlivé. Hrozen parnému slunci vydán uvadne a uschne, ba nkdy 1 vyschne tlm spfisohem, že

I nho nepozstane nic více, nežli prázdná slupina. Taková nehoda potkala minulého roku mnoho

vinic mezi Sopkou a Vehlovicemi, a to tak siln, že na vinici, kde se ped tím poítalo na 7 vder

hrozn, ani žádná sbírka se konati nemohla. Oparu jest ervené víno více podrobeno nežli bílé

;

zvlášt rouí jim velice trpí.

Mlha bývá sice vínu velmi užitená, je-li víno již hojn zabarvené a dozrává-li již, zvlášt

json-ll v tom ase teplé dni a poasí suché, tu mlha zastává místo rosy a vinné lupínky zmkuje,

jmenovité pišla-li mlha na Labi proti vod. Píjde-li ale mlha v neas, a zvlášt je-11 poledno-

východni, zde tak nazvaná Vrutika, tu nejen že vinu v niem neposlouží, alebrž spali jeho list

a zarazí zráni. Nkdy podobn co opar uškodí.

Hniti. Pijdou-li v as zráni hrozn dešt, tu vino siln nalévá, zrnéko tiskne jedno

druhé, a tím mnohá se vytlaují, mnohá pukají. Z rozpukliny vyprýšuje se šáva a oslizne,

druhý den již se na ni udlá plíse, i pone hniti a nakazí všecka zrnka okolní, která tž ponou

hniti, ta zase nakazí sousední, a tak v nkolika dnech celý hrozen i na sta jiných jest zkaženo.

Ke hniti také nkdy mouchy, vely, vosy, sršn a zvlášt vrabci napomáhají. Otevrou totiž kolikráte

jen jedinké zrnéko, to pone hnili a tak nakazí celý hrozen.

Druhý považ.

Tento není nic jiného, nežli pokraováni prvního. Co dotud bu pirostlo na kei, neb se

odtrhlo z pedešlého povazu, to se nyní práv tak jako prve pivazuje, toliko na to jest teba hle-

dt, aby koví u tyky stojící nahoe dobe uvázáno bylo.

Oseek.

Rst rév zapone jarem a trvá až do srpna. V tomto msíci révi zraje a dozrává. Že

ale koneky révové dosud ješt zelené jsou, a než by i ty dozrály, mnoho by asu k tomu potebí

bylo, naproti tomu sila, kterou hrozny požaduji, jim ucházela : tedy jak mile se shledá, že již réva

hojn vyzrává, došlé koneky se odezávají, což se nazývá oseek. Práce tato koná se následovn

:

Bu vina anebo nkdo jiný vstoupí ku kei, maje v pravici žabku. Tuto zasadí asi palec

uad tykou na révu, proti žabce oa révu s druhé strany položí palec, stiskne a potáhne k sob,

a réva jest uíznuta. Tento odezek — oseek, položí do levého páždi, jde ku kei druhému,

tetímu a t. d., a iní též tak, až má tolik osek pihromad, že by mohla z toho býti otýpika.

Takovou tedy udlá, a zapíchne ji na nkterou již oseenou tyku tak, jako n. p. snopy na poli se

stavívají, aby oschla, a nebo míni-li osecky vžiti dom bu ke krmení aneb teba i k sušení, klade

je zatím na hromadu. Tím spusohem pokrauje, až má celou tvrt oseenou. Kde ale jsou tyky

krátké, tu odezává tolik, jen co dosud ješt nezraje.

Oseek bu asn neb pozd dlati jest vždy škodlivé. Casn-li kovi zbaveno hlavy, na vše

strany vyžene pazochy a velice ve svém zrání utrpí ; a jestli pozd, tedy utrpí tím , že réva oné

Sily k svému dozráváni užívá, která by hrozny k svému uzráváni potebovaly. Nejlépe jest luto

práci zapoíti brzy po sv. Vavinci.



315

Co tuto eeno jest o vlolcl, to též bnif i ieno o v/n, jenž se chová u staveni na odrech,

k. p, ve štita. Maji-li hrozny nzráti a vyzráti, i tu jest teba révy podobným spsobem osíci.

Tyto oselcy json dobrá pice pro Itozy i pro hovzí dobytelt, dalelio lepší nežli podlom, pon-

vadž nejsou tak kyselé. Dávají se dobytku bu erstvé zelené anebo sušené, zvlášt v zim.

Mezi drahým povazem a oseckém, zvlášt jestli bylo léto vlažné, zarodí se tráva po vlnicích

v takovém množství, že vinice skorém co Inka vypadají ; i bývá tato tráva v délce kolikráte do pul

tyek. Jest to veskrz ; musinec, šlate, vrbice, lebeda, apí nos a t. d. Tato tráva než dozraje,

musí se doista vypletl, jinak by i zrstn i zráni vína škodila ; tráva tato poskytuje dobytku velmi

užitenou píci. Hází pak se bu na hromady, jestli se hned kn krmeni potebuje , aneb má-li se

sušiti již na vinici, váže se v kytky , které pak podobné jak osecky na tyky se staví. Natrhá

se totiž hodná pehoušel, ta se pak v klasoví nkolika stébly otoí a na tyku postaví. Ve dvou

neb ve tech dnech jest tráva suchá. Te se koínky oklepají, je-11 na nich jaká hlína, tráva se

roztese a uloží, což v zim dobytku velmi ilboa paenku poskytuje.

Okolek.

Tak se nazývá asi na sáh široce skopaná obruba kolem každé tvrti a celé vinice. Práce

tato koná <e následovn: Když víno zapone barviti, kolem každé tvrti, kde takové jsou, a tedy

i kolem celé vinice na šíka asi jednoho sáhu, vypleje se všecka tráva, jestli opt njaká vznikla;

kde jaká tyka pi kei se naklonila neb snad vtrem opadla, ta se rovn postaví a zarazí
; jestli

kde jaká réva se odtrhla neb rozvázala, ta se upevni, a pak ta prostrauina se velmi drobn skopá,

skypí a srovná, všecky cesty, stezky a pšinky se vyisti, obortnjí a pehrabou; ouel této práce

jest, poznati st«py
, jestli nkdo nezvaný do vinice vstoupil ; ueboC jak mile vino zapone zráti

a okolek hotov jest, od té doby cizinci do vinice vstoupiti ano i cestami jíti, které nejsou veejné

a tudy toliko pro vlnici astanovené, se zapovídá. A majitel vinice neb vina jinak nyní do vinice

nevstoupí nežli železnými hrabikami ozbrojen; musi-11 vstoupiti do tvrti, sestupuje pes okolek práv

•tam, kde by to nejpatrnjší bylo, po návratu ale jak tyto šlépje tak i ostatní všecky na pšince

zahrabe. Okolek pi vinici koná tedy služba plotu aneb ponkud i hlídae.

(Pokraováni.)

Umlé rozmnožováni strom.

Od Frant. Špatného.

(Pokraování).

Psobeni spolk, ukiliít a lákon na iteltbeni iahradnictci d Cechách po Iieetiklé válce.

Nebude snad v neas a na nepihodném míst, když v tomto asopise podám strnný popis

spolku, nillší a zákon, které po ticítileté válce pispívaly k zvelebení zpustošeného zahradnictví

v Cechách.

Z toho popisu bude moci velevážené tenástvo posuzovati prostedky, úsilí a obti, kterých

»e k zdokonalení kleslého zahradnictví používalo. Skvlé výsledky, dosažené piinnioi podporo-

vatel zahradnictví v království eském, povzbuzují k ocenní jich zásluh a k následováni jich do-

brých píklad. —
Hospodáská spolenost v Ceckách.

Nejvyšším dvorským dekretem od 23. ervna 1767 slavná panovnice, císaovna Marie Terezie,

naíditi ráila, aby se v království eském hospodáská spolenost zídila. Za píinou nkterých
obtíží podán jest plán k zízeni doteného spolku teprv dne 6. ervence 1769 k nejvyššíma stvrzení,

kteréž nejvyšším dekretem od 6. ervence 1769 udleno jest, naež ,,spolek k zvelebení hospodá-

ství a svobodného umní v království eskénr' úinkovati poal dne 1. ledna 1770.

Veleslavný císa Josef II. roku 1788 novým zízením obor innosti léto spolenosti rozši-
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iti anejvyilím pitentemod l./Jni 1788 ji jmenovati riicll „c. k. hospod^rskon vlasteneckou spolenoit,"

která co taková úinkováni zapoala dne 1. ledna 1789 a pítomnosti pedsedy hrabte Lažanského.

Již v nejprvnjii dob obrátil dotený spolek pozornost svon na zvelebeni zahradnictví v echách.

K povzbuzeni úinlivosti v itpaství roku 1782 nejvyšší vláda povoliti ráila, aby se tem
výteným štpanm v Cechách odmny udlily.

Toho roku byli odmnni za veliké zásluhy o zvelebeni štpastvi stíbrným památným pení-

zem : Viktor David, rolník z Prosika Kouimského kraje, František Bedná , rolník z Vyšehnjovic

Chrudimského kraje, a František Roztoil, mlyná z Sedlce áslavského kraje.

Boku 1784 za zásluhy o štpastvi dostali stíbrný památný peníz : Josef Antonín Schindler

z Kadan, František Lukeš z Opona a Podivín Ureihauser z Ceslavic; a roku 1785 byli pro do-

tené zásluhy odmnni stíbrným památným penízem: Karel Perwolf, držitel statku Molltorovského

v Kouimském kraji, Václav Bledl z Mlníka, Vojtch Hosenkranz, poimistr v áslavi Josef Ma-

tjka, radní v áslavi, Václav Lebdnška ze Závratce v áslavském kraji a František Zeller, nad-

lesný v Libéjicich v Prachenském kraji.

Roku 1791 se udlila odmna Antonínovi HSnigovi, koželužskému mistru v Clirastav, a roku

1798 Matji Vostrnšilovi v Chrudimi.

Boku 1808 udlen jest Jakubovi Giaserovi z Horosedl zlatý veliký památný peniz za to, že

promnil velikým nákladem pastvišt v ovocný sad, kde 700 ovocných stromku vysadil.

Jména muž pro své zásluhy o štpastvi vyznamenaných za tou píinou zde uvádím, aby

se eskému potomstvu o nich dobrá památka zachovala.

Ceshá šUpaská spolenost.

C. k. hospodáská vlastenecká spolenost nabyla té pesvdenosti , že by se u vtši míe

a vydatnjšími prostedky štpastvi v echách podporovati mohlo, kdyby se vedle ni vice sil k tomu

úelu spojilo, a spolek štpaský se v Cechách založil.

Roku 1819 položila základ spolku k zvelebení štpastvi v echách, jehožto stanovy nejvyi-

šího strvzení dosáhly, tak že již 1. kvtna 1820 tento spolek svou innost poal.

Štpaský spolek si za povinnost uložil, štpastvi a vinaství v echách tam, kde je pod-

nebí a pda tomu píznivá, všemožn rozšiovati, podporovati a zdokonalovati.

Nejznamenitjší eský pomolog Matj Rossier, dkan Podbradský, narozený dne 27. listopadu

1732 v Jindicicb, daroval štpaskému spolku roku 1820 343 jablenich, 346 hruškových a 86 druh

rozmanitých, nejvíce švestkových, dohromady 777 druh stromk v hrncích, které se postavily v za-

hrad pedsedy spolenosti, hrabte Kanála, k používáni jich od spolenosti. '')

K rozšíeni vzdlanosti v štpastvi po celém království eském použil štpaský spolek pi-

meného a vydatného prostedku vydáním dobré knižky: Naueni o chováni, šlechtní,

hlídáni a ošeteni ovocných strom ku poteb pro lid a školy ven|kovské,

kterou vedením spolenosti sepsal Jan Teplý, dkan Pelouský. Boku 1822 vyšla tato knížka v 6000

eských a tolika nmeckých výtiscích, a prodávala se za velmi levnou cenu 8'/, kr. st. Posud

možná dostati tento spis za dotenou cenu u hospodáské spolenosti.

Roku 1829 spojil se štpaský spolek co oddleni s c. k. eskou vlastenikou hospodáskou

spolenosti pod jejím pedsednictvím a nové se zídil.

Pimeným zmnním a pidáním nkterých lánk stanovních a spojením s dotenou ho-

spodáskou spolenosti nabyl štpaský spolek mnohých výhod, zvlášt tím, že se hospodáská spo-

lenost zavázala, jej všemožn podporovati penžitými prostedky ze svých píjm, když toho dležitá

poteba nastane.

*) Mimochodem zde poilotýlíám, kterak dotený horlivý pomolop jcdnilio asu pi liostiii své liosli velmi prelívapil. Ro-

zestaviv na tabuli ve kbelikácli stromky rozliných drul u zralé ovoce nesoucích, požádal své hosti aby si erstvého

ovoce pro pochoutku naesali.
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Dobré následky toho spojeni le brzj vyskytly.

Již roka 1830 koupila hospodáská spolenost pro spolek štpasiký pozemek 5 jKer 1162

tvereúuích sáb povrchnosti za 4-154 zl. s(r. od ddic po svoboduéoi pánu Jakubovi Wlmraerovi,

kterýžto veliký lidumil si o zvelebení hospodáství a štparství velikých zásluh byl vydobyl. Hospodáská

spolenost dotený pozemek k užívání štpaskému spolku s tím doložením odevzdala , aby promnil

polnosti v stromovou školku a ve vzorní otochIcI a vlnici. Ten pozemek leží u Prahy nedaleko za

Žitnou branou, a stojí na nm jednopatrové staveni, v kterém bydlí zahradník a zahradnický

pomocník.

Podbradský dkan Matj Rossler, který netoliko v Cechách nýbrž i také v cizozemsku co

výtený a horlivý pomolo;; velikou vážnost ml, zemel dne 29. srpna 1839 a zanechal po sob

ddicm štpnou školku, v kteréž se nacházely skoro všecky ovocní druhy z domácích kraj a z ci-

zozemska. Tento znamenitý klenot na pd eské rostoucí, který neunavitelná ruka horlivého vlastence

za 40 let uashromáždíla, uchránila eskému národu hospodáská spolenost, která od Rtisslerových

ddic roku 1831 za 760 zl st. koupila všechno stromoví T této školce se nacházející, kteréž ode-

vzdala štpaskému spolku k vysázení ve spoleenské zahrad, totiž: 28á2jablo 607 druh, 1457

hrušek 442 druh, 277 švestek 99 druh, 803 tešní 288 druh, dohromady 5389 strom a 1436 druh.

Z ujmntých strom se zapoaly rouby udlovat chudším hospodám a uitelm v Cechách

pro školky. Až posud se každoron mnoho set roub a sazenic rozdává chudším štpam, uite-

lm a údm štpaského spolku, a mnoho set prodává se v levné cen. Lituji, že nemohu pro ne-

dostatek pramen podati úplný poet všech roub a stromk, které se od vzniknuti spoleenské

školky až do nynjší doby zdarma rozdaly a prodaly. Snad se ku pravd piblížím domnním, že

štpaský spolek rouby zdarma rozdávati zapoal roku 1833, to iní až do roku 1854 21 let,

Zapoal-ll spolek zdarma rozdávati stromky o tyry léta pozdji, tedy ten as obnáší 17 let. Kdyby

se bylo od toho asu v prmru každoron darovalo 1000 roub a 500 stromk, obnášejí ty dary

za 21 let 21000 kus roub a za 17 let 8500 kus stromk. Z toho výtu dar dá se blaho-

datný úinek na zvelebeni štparství v Cechách dobe posoudili, protož o nm dalších slov šíiti

opominu. —
Roku 1833 vydal štpaský spolek nákladem c. k. vlast, hospodáské spolenosti knížku : Po-

ueni k lepšímu pipravováni vina pro vinae eské, sepsané od Jakuba
Bambergra, hospodáského tajemníka u barona Wímra a t. d. ; a knížku:

Poueni k pipravování vína jablkového pro hospodáe eské, od Jakuba
Bambergra.

Dne 1-1. záí 1835 vysoké zemské presidium vyjevilo štpaskému spolku své pání, aby zí-

dil výstavu ovoce v as pebývání Jeho Velienstva císae Ferdinanda Dobrotivého v Praze.

Dotený spolek obrátil se s žádosti v té píin na královské krajské úady v Cechách, a až

do 1. íjna 1835 bylo z veškerých kraj z 184 panství a z Prahy k výstav odesláno: vinných

hroznu 97, jablek 2746, hrušek 1834, švestek 26, broskví 18, oech 19, citroník 1, cedrátnkS I,

pomeran 1, tik 5, mišpuli 8, meloun 5, dohromady 4761 druh.

Štpaský spolek vyložiti dal dotené ovoce v prvním poschodí domu ve spoleenské št-

(laské zahrad na stoly a lešení každého kraje, panství a statku zvláš. Na lístkách a v piloženém

aexnamu nacházelo se jméno panství a držitele. Ovoce u Prahy a dilem z Kouimského kraje, které

v pokojích místa nenalezlo, muselo se vyložiti pod stan, jenž blízko zahradního stavení postaven byl.

Na svobodné místo okolo stanu, m jeho lemování, postavily se stromky a 31 druh eských vinných

ke v kbelíkách.

Od skvostné okrášlených zahradních vrat až ke schodm zahradního domu stálo v adách 18

dívek v stáí 8 — 12 let. Šestnáct dvátek bylo obleeno v národním kroji každého kraje, jedna

dívka byla odná národním krojem Chebského okresu a jedna co pražská zahradnika. N'a rukou

mly dívenky košíky, které rozmanitým eským ovocem naplnny byly.
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LI velikém jásotu lidstva Jeho Velienstvo císa Ferdinand dobrotivý dne II. íjna 1835 do-

tenou výstavu navštíviti ráil. Jeho Velienstvo prohlížel rozmanité druhy krásuéhu ovoce s velikou

puzornosií, a ráil výboru svou spokojenost nad výstavou na jevo dáti. Spanilost nevinných eských

dívek, národním krojem vkusné ozdobených, dojala dobrotivého panovníka tak, že své pání vyjevil,

aby se ly dívenky také pedvedly Jejímu Velienstvu císaovn Ann Marii. Druhého dne v jednn hodinu

odpoledne dostavily se dotené dívky v národním kroji s košíky ovocem naplnnými na královský hrad

Pražský k dobrotivé panovnici, která jsouc potšena pohledem na tento výbor krásných dívek, da-

rovati jim ráila na památku náušnice, náruky, náprsní jehly, lžíce a t. d.

Piinním štpaské spolenosti rozšíila se její školka tak, že se v ni již roku 1836 na-

lézalo ; 9178 jabloni, 5095 hrušek, 2694 švestek, 6194 tešni a višní a 370 oech, tedy dohro-

mady 23731 kusu strom. Pak se ve vioné vzorní školce nalézalo 11 druh erveného vína, 7

druh rouí a 19 druh bílého vína, dohromady 37 druh.

Toho roku vydal sadaský spolek knížka nákladem hospodáské spolenosti ve 4110 eských

a 2110 nmeckých výtiscích: O štpováni strom. Knížka ku prospchu aužitkn
venkovské mládeže eské, kterou sepsal Jakub Bsmberger. Smnohými vyo-

brazeními na 4 tabulkách.

Nákladem hospodáské spolenosti vyšla také doteného roku kniha: Jii Volný, aneb

piklad, jak mnoho dobrého rozumný muž v obcí spsobiti mže, hospodái
vbec, zvlášt ale k užitku milého stavu sedlského. Sepsáno (v nm) od

Vojtcha Švippla, outovniho u kníž. Fiirstenberka, a zeštna od Xorberta

Vaka. Po rozebrání 1000 eských výtisk spsubila dotená spolenost roku 1840 nové vydáni

dotené knihy v 1000 výtiscích eských. O této výborné knize iním zde zmínku z té píiny,

ponvadž v ní také obsaženo jest struné pojednání o štpaství.

Hoku 1836 vydala hospodáská spolenost na svj náklad 2000 eských a 150U nmeckých

výtisk tabelárního obrazu vy ch ování ovocní ch strom, který zhotovil H. M. Oiecker,

zahradník a spoluoud eské pomologické spolenosti. Celý náklad spolenost zdarma rozdala národním

školám v Cechách.

Vydáváním eského kalendáe ve vtším a menším formátu, do kterého dobré lánky o št-

pastvt astji uniístuuy bývají, napomáhá též hospodáská spolenost k rozšíení vzdlanosti v št-

pastvi. Vydatnji k tomu pispívá vydáváním hospodáských asopis.

Roku 1838 poaly jejím nákladem vycházeti ponauné a zábavné listy pro polní

hospodáe a emeslníky v Cechách. Redaktorem tchto pvodn nmecky spisovaných

list byl Dr. Mat. rytí Kalina z Játhensteinu a t. d. ; do eštiny pekládali je J. Štpánek, Josef

Veselý a Josef Peírka.

Teprv roku 1851 byly dotené listy promnny v samostatný, záživujší a prospšnjší eský

Týdenník pro polní, lesní a domácí hospodáství k prospchu stavu rolni-

ckého, pod redaktorstvím Dr. Josefa Peirky, které dne 31. ervence 1852 pešlo na Dr. F. S.

Kortyma. Roku 1854 vychází tento asopis pod jménem: Hospodáské noviny. Pod výbor-

nou redakcí p. Dr. Kodyma se poet odbratel tchto prostonárodních novin tak rozmnožil, že se

muselo bžícího roku pikroiti k druhému vydání.

Vydáváním dotených asopis si hospodáská spolenost získala velikých zásluh, ponvadž na

jich udržení, pro dlouho trvající nedostatek odbratel, nkolik tisíc zlatých stíbra obtovati musela.

Již nkolikrát ml tento asopis zahynouti. Výbor hospodáské spolenosti nenechal to ale k tomu

pijíti, aby pestal vycházeti jediný eský asopis k rozšíeni Hospodáské vzdlanosti. On nyní za

to chvalilebné piinni ualezá odmnu v dobrém psobení Hospodáských novin, jehožto prospšné

následky již sem a tam jsou viditelné na dvorech, dobytku, polnostech, luinách a zahradách našich

piinlivých rolník.

Až k tomu postaí prostedky hospodáské spolenosti, bylo by záhodno, aby se k Hospodá-



ským uoviiiám každého msíce jeduoarchová píloha pipojila, do které by se mohly zahruouti lánky

o šiéparslvi, viuaství, kuchyském zahradnictví a kvétinastvi. Tímto prostedkem by se zponeuáhla

pimécn klestila dráha k pozdnjšimu vydáváni samostatného eského asopisu pro štpae, vinae,

kuchyiiské zahradníky a kvtináe. eský zahradnický spolek by mohl také k vydávání takového

asopisu pispívati, který- by na zvelebení dotených hospodáských odvtví užiten piisobil. —
Roku 1840 udlil štpaský spolek mlynái Janovi Burianovi ze Slavtiua za jeho veliké zá-

sluhy o štpaství veliký zlatý estuý peníz; a roku 1841 chalupníkovi Štpánovi Neuberovi z Bruchu

veliký stíbrný památný peníz, a jeho synovi odeslán schvalující dopis s doložením, že pi nepe-

tržené delší pilnosti a piinlivosti také tak vyznamenán bude jako jeho otec.

Stvrzením svých stanov vys. ministcrním vyuešenim od 27. listopadu 1849 nabyla hospodá-

ská spolenost vtší volnosti. Tím povstal ve výboru toho spolku život nový, ilejší a blahodat-

njši. Odbývaly se pUn porady o zízeni filiálních hospodáských spolku, již roku 1850 byly stvr-

zeny stanovy dotených spolk, a rychle se v jich zízeni pokraovalo. Nyní se nalézá krajský ho-

spodáský spolek v Budjovicích, Chelu , Jiín, eské l.íp, Pardubicích, Beroun a v Plzni.

Filiální spolek hospodáský se nachází v Selanech, Kadani, Lounech, Tebnici, Mladé Bole-

slavi, Píbrami, Kolín a Liberci ; a okresní hospodáský spolek v Dobichovicích, Mnichov, Hra-

dišti a Sluknov.

Roku 1849 byl jednohlasné vyvolen rázný hospodázký rádní pan Josef Turecký za jednatele

štpaského spolku.

Piinním c. k. vlastensko- hospodáské spolenosti v království eském otevela se dne 12,

listopadu 1830 v Libwerd nmecká, a dne 27, listopadu 1850 ve dvoe Rabíne u Libjic eská

rolnická .škola. Tento velikolepý skutek musí se považovati za nejvtší zásluhu 85letého úinkování

doteného spolku o zvelebení hospodáství v ecbách, nebot jest se od nho nadíti nejkrásnjšího

ovoce. Kéž hy hospodáský spolek hojné podpory nalezl , aby mohl brzo zíditi v každém kraji

v ('echách alespo jednu takovou školu. Takovými prostedky by se uejpímeDji a nejrychleji

pispívalo k pivedení eského hospodáství na vyšší stupe dokonalosti.

V dotených školách se žáci také piuuji štpaství. Vyuování štpaství v rolnických ško-

lách k rozšíení a zdokonalení toho hospodáského odvtví tím více bude napomáhati, ím více si ui-

telové záležeti dají na dobrém cviení žáku v štpaství. —
Pod jednatelstvím hospodáského radního pana Josefa Tureckého poal laké ve spolku štpa-

ském ilejší život. Výbor tuho spolku opravil a výborn zdokonalil své stanovy , kteréž dne 24.

února 1850 stvrdila pi valném shroiuáždní c. k. vlast, hospodáská spolenost.

Dle tch stanov §. 1. iní štpaský spolek oddleni (sekci) c. k. vlast, hospodáské spole-

nosti pod jejím dozorstvím a jednatelstvím, a má úel, štpaství a vinaství v Cechách zvelebovati

a zdokonalovati rozšiováním tbeoretických a praktických vdomostí. K t0D\u používá spolek dle §. 3.

následujících prostedkíi

:

a) Nabytí úplné známosti o stavu štpaství a vinaství po celém království Ceíkém.

b) Zpytováni všech pekážek, které v cest stojí zvelebování štpaství a vinaství.

c) Rozmluvy a porady o všech zkušenosiech v oboru štpaství a vinaství, a uveej-

nni jich.

d) Opatení, ustanoveni, zkoušeni a zachováni užitených druh štpného ovoce a vína

i jeho rozšíeni.

e) Správa a užívání zahrady spoleenské, jak to %. 17. dovoluje, v kteréž se potebné kme-

nové stromy (výstavky, Standbáume) a skolky nalézají, v nichžto se chovají takové ovocné a viuné

drnhy, kterým svdí eské podnebí, zvlášt ale takové druhy, které poskytují vtši užitek menším

hospodám, ku kterémuž konci vždy se v služb nachází praktický a vdecky vzdlaný zahradník

a potebným personálem.

f) Používáni knihovny c. k. vlastensko- hospodáské spolenosti.
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g) Zlzováu! krajských, okresuich a ékoluirh ovocných školek a bezplatné rozdáváni
rouh ze spoleenské zahrady jim a chudým hospodám.

U) Pravidelné spojeni s jinými štpaskými si>„lky u se všemi eskými hospodáskými kraj-
skýnU a okresními spolenostmi, rolnickými školami a vbec s výtenými štpai, k pozorováni a po-
užívání všech pokrok.

i) Pedkládání návrh c. k. vlaslensko-hospodárské spolenosti , k dávání cenných otázek,
k udlování památných peníz nebo jiných odmn za výtené zásluhy o štpar.tvi a vinaství, a ko-
nen zvláštní uznáni ve veejných listech zásluh mnž, kteréž mají o štpaství a vinaství, « jich

v;volenI za úd; spolku štparského.

Štpaský spolek má estné, Ulnkujlci a pispívající údy, a je zastoupen pedsednictvím c. k.

vlast. hosp. spolenosti, jednatelem a výborem z osmi úd.
Za estné údy mohou se vyvoliti osoby z tuzemska i z ciziny, kterýmž lze úel spolku pod-

porovati dle svých vdomostí a dle svého postavení.

Za úinkující údy mají se vyvoliti mužové dobré povsti z tuzemska, kteíž json átpai, vi-

nai neb proslulí pomologové a znalci 1 zvelebovatelé dotených odvtví.

Za úda pispívajícího mže každý pistoupiti, kdo ron 3 zl. stíbra spolkn štpaskému
platiti se zaváže.

Úinkující úd plati spolku každoron ku konci msíce ledna 6 zl. st. Od placení toho

píspvku osvobozuji se skolni uitelové a výkonní zahradnici, kteí mohou úel spolku podporovati

uitelové vyuováním a zahradníci sdílením a odesílánini roub výtených druh.

Uinkujícl údové mohou platn hlasovati ve všech valných schzkách, ku kterým se zvou

ve veejných listech, a mohou také používati knihovny, sbírek a jiných pomcek c. k. vlast.

hosp. spolenosti.

Ze spoleenské zahrady mají pispívající údové právo, každoron až do konce msíce dubna

odblrati bezplatn rouby a stromky, jak dalece záloha postaí, v cen 3 zl. st., a pispívající údové

také v cen 3 zl. st. Úinkující údové, kteí jsou také údové c. k. vlast. hosp. spolenosti a št-

paskému spolkn ron 6 zl. st. platíc mohou rouby a stromky odbírati za celý svj roní píspvek.

Pod jednatelstvím hospodáského radního pana J. Tureckého roku 1851 uzavel výbor št-

parského spolku, aby se spoleenská zahrada pevnou zdí ohradila. Na vystavní té ohradní zdi se

vynaložilo 1903 zl. 30 kr. stíbra.

V tom ase se také pomologická zahrada dobe uspoádala, a údové spolku pan Birnbaum,
Fiala, LIebl a Rangheri zkoušeli ovocní druhy v zahrad spoleenské a vyznamenali takové druhy,

kterým by se pednost dáti mla pi šlechtni pláat.

Horlivý hospodáský radní pan Turecký ruku 1853 sebral dobrovolných píspvk 791 zl.

12^kr. stíbra na oprávky a zmny v dom spoleenské zahrady, a ponvadž celý náklad jenom
748 zl. 42 kr. st. obnášel, tedy zbylo na jiné zahradní výdeje 48 zl. 30 kr. st.

Koku 1853 udlen byl za zásluhy o štiiastvi rolníkovi Janovi Markalousovl z Višelin-
jovio u Pardubic veliký stíbrný estný peníz, a roku 1854 piknut Janu Šamalovi*): usedlému

msCanu a kancelistovi u c k. okresního soudn v Mladé Boleslavi, diplom uznání.

(Pokraování.)

*) Tento výtený stpa je spisuvalel lánlíu uveejnného na str. 254 v Živ 1853: »Zdali jsou lii-lkové na luliácli lie šlíodfi

neboli k užitlíu.u Jatt se doelýcliáme, cliy^t^i dotený pomolog k tísliu dQItladriý spis o šlparslví.

Obsah.
o sfsobu uení se pirodiUm vdám ba velikých nemjch a uebných prostedk. Sepsal Dr. Jan

Purkyn. — Život ptáku v kleci. — O zrástu stromových kmctiú. Od Julia Saxa, — O po-'

stavení stuneni soustavy v prostoru svilovim. Od Dr. Vojtcha Kuneše. Pokraováni. —
Drobnosti : O pstováni vina v Cechách. Sepsal Filip ermák. Pokraování. — Umélé

roimnoíování strom. Od Františka Spatného. Pokraování.

Tiskem Bedicha Rohlíka v Praze 1854;.
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ASOPIS PRIRODIVICKY.
Redaktorové: Prof. Dr. Jan Purkyn a Jan Krejcí.

íslo 11. Jloiiía bru^q- Listopad 1854.

Vychází msín po dvou arších. Cena pro údy Matice obnáší ron 1 zl. 30 kr. st., pro od-

bratele ostatul ron 3 zl. st. Pedplacení pijimá se v kancelái p. J- V. D. Jos. Frye, v Jln-

dliské oUcl . 900 — II., pak n domorníka t musejnim dom, kdežto se ísla vydávají. Zasílá se

také pošton. Poštovné obnáší ron 36 kr. st.

Okrášlení naší vlasti rostlinstvem.

Od Or. Jana Palackého.

Staréf poekadlo, že rostlinslvo jest roucho pírody, a každý zajisté uzná theore-

ticky dležitost hojného, rozmanitého i ladného roucha takového nejen pro blahobyt ale

i pro krasocit veškerého obyvatelstva. Nestejnét však jest všude praktické lidu chování

k této dležité ásti národního jmní. Zvlášt ve stedomoských krajinách uzí každý

následky mnohostaleté nedbalosti a škodných národních nemrav — eckého pálení

les a divokého pastýství, španlského nepátelství ke stromm, benátského i dalmal-

ského nehospodáství atd. Jak Turkm a starým Nmcm byla i starým Slovanm vro-

zena láska i šetrnost ke stromoví zvlášt, nejdležitjší této ástce byhnného roucha

zem. Smutné však jsou úkazy nynjška. A dotud svt slovanský svým lesním bohat-

stvím nade všecky vyniká, nelze pec upírat, že ve svt nmeckém (mimo Anglii)

bývá ted vtší píle i náklad obrácen na zachování toho drahocenného pokladu minulosti

a hlavní nadje budoucnosti. 1 svt románský tém se slovanskému rovná, alespo ve

Francii. Jak v Rusku tak v Polsce, Uhích a Turecku pozorujeme totéž nehospodaeni

s losy, a což mnohem he, tutéž nedbalost o budoucnost. I v naší vlasti není stav

vcí utšenjší. A nkteré výmínky zvlášt u vtších statká spatiti lze, musí pece

každý vyznati, že echy byly v minulém století zemí krásou svého rostlinstva povst-

njší, a že hyzdní jich ím dále tím rychleji pokrauje. Dkaz toho najde každý

v okolí svém až nudno
;
pipomínáme tu jenom ošumlé planiny v okolí Prahy až ke

Slanému, ipu atd. i.-ijl!

A pece jest okrasa tato našim krajinám tím potebnjší, že u nás nestává vt-

šiny onch ozdob krajinných, které druhým zemím roucho toto alespo z ástky nahra-

zují. My nemáme moe, jež s modejším nebem holým skalám dalmatským a eckým

nezhubitelnou vnadu udluje, ani jezer, která ošumlá skaliska skotská ozdobují, ani gi-

gBBlských skalních obr, ledovc, vodopád atd., které Alpám malebnosti dodávají, ani

neobsáhlých rovin s horami se stídajících, jako Uhry. Ba ani tvary našich hor (mimo

.JMezihoi a nkteré jiné) ani eky naše, nejvíce ve hlubokých úžlabích tekoucí, mnoho
*"
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zajímavého neposkytují. A co hlavní pvab naší domOviny, staré hrady, bez dstojného

okolí zvlášt lesnatého ztrácejí, pozná každý, jenáj k. p. Jenštein nebo Oko s Rožm-
berkem nebo Earlšteinem srovná.

A však myslím, že smutný stav tentd více jest následkem neumlosti a nehyb-

nosti než zlomyslného škodní. Vidíme, kterak až na nkteré výminky štpastvi v Ce-

chách alespo tak nepokrauje jak by mohlo, vinaství zakrsává, zahradnictví takorka

jen na Prahu a vtší statky se obmezuje, a hospodáství, chmelaství, velaství spíše

klesají než postupují, a totéž platí také o lesnictví. A není se vru co divit takovému

stavu vcí, vidíme-li, že nemáme dosud školy lesnické, že jediný a ješt mladý asopis

náš lesnický jest nmecký, že naše literatura toho pedmtu si dosud mén všímala než

sanskritské grammatiky, že všecken ruch i život v tom oboru jest nmecký, že staré

umní lesnické v echách tém až na e vyhynulo — jak pak mlo se v lidu za-

chovati neb kísiti umní, od nhož jej samo zákonné zízení lesnictví vzdalovalo?

Není zde na míst, všestrann o tom pedmtu se šíili, chceme zde jen nkolik my-

šlének diletanta se strany krasoskumné pronésti, jak by vru národní to dílo okrášleni

hmotné zem i v nynjších pomrech poíti se dalo.

Pede vším bylo by pimenjších sil hodno ukázati, že se požadavky krasocitu

praktickým potebám nejenom nepríí, ale že se o))djí spojiti nejen dá nýbrž musí, by

každému docela vyhovno bylo. Tak k. p. uzná každý cestovatel, že obecná píina

nemalebnosti eských krajin jest jednotvárnost borovin, pro pohodlnost selby i na nej-

nepimenjších místech panujících, které jmenovit stední echy obrazem ini seve-

ronmeckých písin, a lesník nám poví, že by dub a smrk dle místnosti nejen krásou

nýbrž i výnosností nad n pedily. Tak jest jednotvárnost vbec chybou vtšiny na-

šich les, od lesník dosti cítnou, rovnž jako zanedbávání mnohých v malebném

ohledu žádoucích stromovin, zvlášt lip, vaz, javor, jasan, buk atd., a idnutí vy-

sokých les, nad stední a nízké slinjších a užitenjších. Tak uzná každý hospodá

pokroky, uvedením brambor, jetele, lucinky, epky, cukrovky povstalé, a však stejných

pokrok ladnosti našich krajin rzným tím kvítím a listím zajisté málokdo si všimnul.

Tak jest uvádní cizozemských rostlin vbec pedmtem nedvry a posmchu se sírany

praktik, kteí nevdí, že tém všecky naše polní a zahradní byliny z Asie pišly, tak

že bychom z domácích na oves, obrok, lékno, kotvici (trapa), trnky, voskeruše, ohnicj

atd. obmezeni byli. Tak bylo by uvádní akácií, vlaských topol a kaštan v lesnictví

nejen k ozdob nýbrž i ku prospchu. Tak jest osazení silnic tešnmi a višnmi

nejen pro neouhlednost koš oku protivné, nýbrž pro nezhubitelné výhony a peasné

dozrávání ovoce okolním polím škodlivjší nežli výnosnjší a okázalejší hrušky a ja-

blon, které nejvíce teprv po sklízení zrají, atd. atd.

Pohlédneme-li k orb, srovná se jist každý s námi, že uvedení stídavého hospo-

dáství místo trojstranného jest nutnou národní potebou a nemalou ozdobou ornice, na-

hými ouhory tak byzdívané jak zchudlé. A však nelze zde líiti všecky toho závady;

hlavní leží v nedostatku píce a tím hnoje, tedy ve špatném stavu dobytka našeho
,

jeni

v zim u sedláka nejvíce jen slámu dostává. Nejdležitjší pomoc byla by zde pim-
ený zákon o za- i odvodování, jaký n. p. Lombardsko má, jímž by možno bylo za-

vésti takové zlepšení luk i polí, jaké za našich dn Anglie s nemalou ale dobe zapla-

cenou obtí zavedla — však o tom nelze se zde šíiti. Totéž platí v ohledu pim-"

eaého zákonu o kommassací (okrouhlení statk, vymnní dalších osamlých pol
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s bližšiiui) i o ticstách, jímž by pesjala náramná kouskovitost a roztroušenost našich

polí k nemenšímu zisku nežli ve Wiirtemberku a v Uhích. Dalo by se obojí snadno

spojit s obmczením a zízením pomil pastevních, nemén i s ouplným zrušením obec-

ních pastvištal, semenišf všech zun a neád. Nemíižeme však zde minouti, jak by sá-

zeni obchodních rostlin, jako Inu, chmele, konopí, máku, tabáku (Jehož dovolení, o kte-

réž hospodáská spolenost naše již zakroila, jist by vlád prospšnjší bylo nežli ku-

pování ve Falcku) — též jižnjších : kukuice, tykví (již v Morav všedních) nemén
z našeho ohledu jak pro výnosnost prospšno bylo. Totéž platí o onom ásteném

spojení zahradnictví s orbou, jež v Itálii hlavní pvab dodává krajin, sázení totiž stro-

moadí do polí (jaké již u Prahy neídké) a vyplnni ad tch vínem, fasolemi, tykvemi

i kukuicí (snad nejmalebnjší ze všeho obilí); rovnž o sázení zelí (v Morav atd.

všedního), mrkve, vodnice atd. v širém poli, neb jak již Schouw podotknul, hlavní vada

severních krajin leží v jednotvárnosti neobsáhlých planin, obilím co moem pikrytých.

Ohrazeni polí živými ploty, což v Anglii, západní Francii a Lombardii takový užitek

spolu se znamenitou ozdobou krajin dodává, jest v Cechách také dosud veleidké, dílem

pro neumlost, dílem pro nespoádané naše pastcvni pomry, a vidíme též, že nej-

vhodnjší k tomu stromoví, habr, hloh, lis, smrk, akát, dišfal, kustovnice (Lycium), de-

zovec (Gleditschia) nebývá nejužívanjší, kdežto vrby a topoly hojnjší, ale pro zrst

svj nepimenjší bývají.

Šlpaství našemu, v nkterých místech tak dležitému, vadí hlavn dv vci:

nejistota všeobecná z nedostatku polních strážc, a pak neumlost lidu, u nhož zvlášt

šlechtní jest tém neznámé. Tím hlavn jen lze vykládali pílišnou rozšíenost švestky,

typického takoka stromu eských zahrad, která by se v teplejších krajinách s výnos-

njšími oechy, broskvemi , merukami , kdoulemi , kaštany, mandlemi, fíky (alespo

u Prahy pod šírým nebem pod pokrývkou zimujícími), po celé zemi s Iešní (v Litom-

icku a Náchodsku tak rozšíenou), mišpulí, jabloní a hruškou stídati mla. A však

ke všeobecnjšímu zavedení tchto strom nestailo by pro nynjší drahotu sazenic

pouhé poruení a pouení, nýbrž potebí laciného rozšíení lepších druh semenem

a rouby, k emuž by pomologická jednota i škola naše vru píspvek ze zemských

dchod zasluhovala. Tak mohlo by i chování bourc u nás píkladem jednoho velikou

myslného statkáe zkvésti, any maruše, k. p. okolo Prahy, výborn se daí. Tak je vi-

naství našemu pede vším kapitalií (aby víno mohlo delší as chováno a šlechtno býti)

a nauení teba. Vysílání nkohka mladík na Rýn, do Francie i Itálie, by se uili

lepším spsobm vinaským, prosplo by v tom ohledu velice. V nejvtším úpadku na-

ofcází se ve vtšin cech zahradnictví. Zahrada selská znamená nejvíce místo suchým

plotem ohrazené, kde se pod nkolika švestkami husy pasou. Lískových oech, jahod,

malin, u nás pece divoce rostoucích, zídka najdeš; rybísu, angreštu ješt mén; zeliny

v málokterých krajinách; kuchyské byliny a kdyn, tykve atd. tém nikde. Arci že

nkteré panské zahrady naše v Evrop slynou, a že vtšina jich slušná, že se v Praze

obchodní zahradnictví zmáhá, ale tof nejvíce jest marná nádhera v kameliíeh a aza-

leích, a vtšina lidu, domkái, kteí na svou zahradu obmezeni jsouce ji nejvíce poter

bují, mají takoka jen okolo Prahy skutený z ní užitek. V tom ohledu mohl by každý

lidumil ve své obci znamenit psobiti. Není tém obce, kde by neleželo nkolik mr
zem okolo staveni pusto pod jménem návsí, co pastvišt hus a prasat, což by mohlo dom-

kám pronajalo nejlepší zahradou býti pro úrodnost vyleželé a mrvené pdy. O do-

21*
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brodjném toho vlivu na morální stav a smýšlení dlník rovnž jak na dchody
obecní nesluší zde mluvili ; užitek toho pozná ale každý, kdo na cestách po vlasti naší

panské dvory lakoka z délky po vyšších bujnjších stromech a vtší ouhlednosti a fii-

stot pozná. I zde bylo by nejlépe, kdyby zahradnické jednot naší zemským píspv-
kem možné uinno bylo, obcím, v nichž by bud uitel neb soused njaký pro sebe neb

obecní školku toho žádal, sazenice, semena i rouby zdarma neb v levných cenách

dodávati. Až rostoucí vždy nouze o uitele venkovské konen za píkladem jiných

zemí, k. p. Saska, Pruska, zízení uitelských seminárií spsobí, bude lze ekancm také

ádného pouení v hospodáství, štpaství, zahradnictví udlovati, by je zase venku roz-

šíili, ímž by národní školy teprv užitenými se staly. Zatím mohla by stipendia zemská

ustanovena býti pro ty, kteí by se zahradnictví atd. uiti chtli — a však vedlo by nás

to píliš daleko — proež jen to pání doložíme, by navržené stolice uitelské hospo-

dáství alespo pi vtších reálkách brzy uvedeny byly.

I v mstech našich veliký jest nedostatek veejných zahrad, jejichž dležitost

pro zdraví obyvatelstva nemenší jest, nežli pro krásu msta samého, jak každý ve

Francii, Anglii atd. ihned pozná. Jistý as, za nejvyššího purkrabího hrabte Chotká,

dalo se sice nco takového ve mnohých mstech, ale pak vše uvázlo. Tak n. p.

v Praze sady na Karlov námstí jen z polovice jsou ukoneny, a krásná ta prostora,

jakých málo v Evrop, zpotvoena je nejškaredéjšíini budovami. Zahrádky, na Staro-

mstském rynku a Jozefském plácku navržené , nemohly pro všelijaké pedsudky

vzniknouti. Letn (Belvedere), teJ nahotou svou celý obraz Prahy hyzdící, ješto by se

mohly jedním z nejkrásnjších míst v Evrop státi, leží z veliké ásti ladem, a ostatek

jest vinicemi vzorn zanedbanými ledajak pokryt. Budjovice, Hora Kutná atd. nemají

žádné zahrady. Jak se pak lze diviti, když zdravotní stav mst, každým dnem tsnj-
ších a na fabriky bohatších, poád se horší, zvlášt ani stavitelé naši neznají tuším

spsob onch v zahrad osamlých domk, které v Anglii, Americe, Paíži atd. po-

tebou bohá, v Drážanech a Mnichov novjší módou pedmstími jsou.

Mnozí zajisté by zahrádku na námstí svém rádi založili, boji se však, že by

maliká prostora ji smšnou uinila. Nám zdá se ta báze nedvodná, vzpomeneme-li

k. p. na zahradu v Palais Royal aneb na parterre neb petite Provence v zahrad

Tuilerii — vzory tyto zahrad nkdejších po svt. Ne velikost, ale rozmanitost za-

hrady iní ladnost její — biskupská zahrada v Záhebe k. p. pedí velikánské parky.

Trávník obklopený vysokými stromy, vkol cesta, vedle ní nkolik skupení kvtinových,

tebas uprosted vodojem — tof by mohlo na vtšin našich námstí státi, až msta,

vysoké tržné beroucí, také jednou za píkladem jiných zemí o poádné tržišt se posta-

rají a prodavae omrzí, ve slunci, vtru a dešti pod širým nebem státi.

Pro lesnictví stal se u nás znamenitý krok lesním zákonem naším, jemuž se má-

lokterý vyrovná. Bude-li piln zachováván, naež by mla býti obrácena všeobecná pée,

ubráníme se snad ješt záhubných následk posledních let, kde celé lesnictví obmezo-

valo se u sedláka na nechání nkolika semenic po porážce. Jedinkou vc dovolujeme

si zde podotknouti. Zákon ten mluví jen o zachování les; na mnohých místech však

byly lesy k nemalé škod celé zem již porubány a niím nenahraženy. Pražák pipo-

mene si strán pi Vltav od Libn až za Kralupy, Klepy, údolí Šárky, atd. Zde na

místech naprosté lesní pdy, kde pro kamenitost nebo píkrost její krom les nic se

p«deí, ml by nov uvedený lesnický organismus právo miti, zpt uvedení lakové pdy
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v les pikázati a provésti — více o lom snad jindy. A však i mimo vlastní lesy zbývá

lesníkm veliké pole — vysázení jednotlivých strom a kovin (remizi) po silnicích,

vedle vod, na skalách, v nížinách, což krajinám, k. p. štýrským, tak roztomilý ráz do-

dává. Pedkové naši trpívali tak duby a lípy pi cestách, vrby u vod atd. ; v nynjší

dobé (estnou a vzácnou výmínku iní zde panující vévoda Krumlovský) více se poráží

než trpí neb vysází. Kdo utšenou Lombardii r. 1847 se zdí Milánských jako les

a pece z blízka co zahradu spatil, mže si dobe pedstaviti, jaké množství díví

lze tak vychovat, a jak i nejneslinjší krajina tím získá. Ke zdaru takových sad

bylo by pede vším u nás teba písné ochrany zvlášt ped dobytkem, a jisté zákonné

šíky cest, prhon a pšin, jaká k. p. u íman byla, aby peširoké nkdy vesnické

cesty mohly býti osázeny ; nemén upravení eišt vtšiny našich ek a potok, jímž

by k. p. pi Labi, Sázav, Jizee nemalý zisk pošel. Zde zvlášt mohly by nkteré

cizozemské stromy, n. p. liljovník, dezovec, weymulhowka, akácie, kaštan, Thuja, Se-

quoja, Sophora, Ailanthus atd. naší krajin zvlášt ozdobný ráz dodávati.

Nezbývá nám na ten as, než rozšiováním spis o tomto vru národním pedmtu,

vyzýváním k hojnému navštvování našich hospodáských ústav a budoucí lesní školy

se strany naši mládeže, úastenstvím v hospodáské, zahradnické, lesnické a štpaské

jednot i jinými spsoby zetel národu k tomu obraceti, eho rau pede vsím teba.

Snad v blízké budoucnosti další prostedky a cesty, síly jednotlivc pesahující, se na-

skytnou, jimiž dobrá vc vydatnji bude moci prospívati.

Kopytnatí ssavci.

Sepsal Em. Parkyn.

(Dokoueaí.)

V Abyssinii ili Habeši žijí nosorožci ve velikých lesích na nepístupných stra-

nách, kde jim potravy neschází. Maso nežerou, ale i trávu a seno nechtjí, nýbrž živí

se jen od listí a ratolestí strom, zvlášt šavnatých a mkkých, jak jich v Habeši

mnoho jest. Hoejší pysk mže nosorožec prodloužiti, ovine jím ratolesti a odláme

je jako slon rypákem. Též jazykem umí listí a vtve odlamovati. Když strom docela

ratolestí a list zprostil, ješt ho neopustí, nýbrž rohem roztrhá kru a mkké devo

podle cev stromu v tenká prkna, která ve své hrozné tlam žvýká jako papír. Když

zvíe toto jest pronásledováno aneb když má strach, pi vší zdánlivé nemotornosti, tž-

kosti a krátkých nohách pedce jest ku podivu hbité. Dat se do utíkání s rychlostí

vždy rostoucí, že by ho ale k nemohl dostihnouti, není pravda, nebof cestující Brue
wHinnoho jiných, kteí dosti špatné kon mli, s lehkostí mu ušli a též ho dostihli. Je-

diné svou silou ujde nkdy, nebof bhá vždy z jednoho lesa do druhého a poráží slabé

suché stromy jako dlová koule, tak že okolo nho a za ním na vše strany padají. Stromy,

které mladé a ohyblivé jsou, ohýbá jako pruty, tak že nepozorného mysUvce pi opt-

ném se narovnáváni asto s kon srazí. Kže jeho, akoli velmi tlustá, není tak tvrdá

jak se obyejn vypravuje ; to platí jen o kži indického nosorožce. Hotentoti a Mou-

enínové koulemi stílí afrikánského nosorožce, a asto jde rána skrz a skrz. Afrikáni

jedí rádi nosorpžoové maso; podobá se co do chuti vepovému, sádlo se potebuje

jakii máslo a z kže sušené se dlají hole, štíty, bie a krunýe.
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V Abyssinii nachází se mimo obecného afrikánského nosorožce ješt jiný dTOU-

rohý druh, kuklcnatý nosorožec (Rhinoceros cucuUatus), jenž se co do velikosti a do

poslavy hlavy docela podobá obecnému. Nohy jsou v pomru kratší a kopyta velmi

široká. Charakteristické jsou u nho veliké záhyby kožní. Na krku má dva, jeden

okolo celého krku jako límec, druhý jen na zpodní stran. Takové též záhyby, pes
záda a okolo noh bžící, dávají zvíeti podoba, jakoby dv veliká sedla

, jedno na

ramenou, druhé na zadku, nosilo. Mimo to jest celý povrch kže malými bradaviókami

pokryt. Žije v lesích a v moálech jako obecný dvourohý nosorožec.

Na velikých travou obrostfých stepech jižný Afriky žije v malých stádech teli

dvoorohý druh, Rhinoceros simus. Má velmi dlouhou lebku, ale tupou mordu bez po-

hyblivého pysku. Rohy slojí velmi blízko vedle sebe, docela v pedu. Jeden veliký

záhyb jde od ramen k prsm. tvrtý živý druh dvourohých nosorožc, Rhinoceros

sumatrensis, žije na Sumate a na blízkém Malajském poloostrovu. Ode všech afrikán-

ských druh liší se tím, že ezáky jeho pes celé živobytí v obou elistech zstávají

a velmi veliké jsou, ímž se k jednorohým druhm pibUžuje. Lebka jeho jest velmi

dlouhá a ouzká, krk krátký, tlo oblé, ale mnohem menšího objemu než u afrikánských.

Kže jest tmavohndá, všude etnými štty posetá, Okolo krku,ramenabeder jdou ti ve-

liké záhyby. K nmu podobný jest vymelý rod Rhinoceros leptorhinus (tenkonosý). Má tutéž

dlouhou ouzkou lebku, a jako tichorhinus, skamenlý [to Idruh, též u Prahy nalezený, ko-

stnou pehradu nosní. Zbytky jeho se nacházejí v jižním Francouzsku a ve Vlaších.

Pikroíme te k jednorohým druhm, kteí jen v Asii žijí. Rhinoceros java-

nicus, žavský jednorohý nosorožec, má ty samé velké ezáky a ouzkou lebku jako su-

matranský, jen že mu schází druhý roh. Dík jest tlustší, kže v sledovité záhyby

složená, šedivá, a mimo to bradavikami pokryta, z nichž na každé krátký erný chlup sedí.

Žavský, jako též indický jednorohý nosorožec, liší se od dvourohých také znamenit svou

lahodnjší pírodou. Již jsme ten samý rozdíl pozorovali mezi afrikánským a indickým

slonem. Bu jest píina toho lepši pée a trplivé vychování, kterého se jim od

vzdlaných a lahodných indických národ dostává, bu že vbec jak lidé tak i zvíata

v Africe mén rozumu a více surovosti mají. Kdežto píklad není, že by kdy afri-

kánský nosorožec býval ukrocen, dávají se žavští a indití nosorožci v mládi chyceni

lehce krotiti a žerou všem osobám z ruky ; také jezditi na sob nechávají aniž se zlobí.

Indický jednorohý nosorožec, Rhinoceros unicornis, žije na pevnin pední a zadní

Indie a v jižní ín. Jest vtší nežli žavský, ale menší nežli afrikánští druhové. Hlavn

se rzní ode všech tím, že lebka jeho (obr. 3. v ísle 8.) jest kratší a mnohem vyšší.

Kže indického nosorožce jest tak tvrdá a tlustá, že koule ji neproniká. Šípy mnohem

více mu škodí svou špiatostí.

Ve východní Indii se nosorožcové maso jí. Z kže se dlají bie a štíty, zuby

a kopyta se potebují jako léky. Z rohu se dlají poháry, které velmi draze zlatem

a drahokamy se ozdobují. Ví se o nich, že jed prozrazují, an jedovatá tekutina v ta-

kovémto poháru se kvasí. V Africe, kde tato povra též mezi osadníky se rozšíila,

dlal s nimi profcssor Lichtenstein zkoušky; nejsilnjší jedy ale nemly ouinku, mimo

sublimát, kterého as od divokých národ k otrávení se neužívá.

U Vidn a též jinde v Nmecku nalézají se zbytky pedpotopního bezrobého

nosorožce, Rhinoceros incisivus. Že neml rohu, pozná se z toho, že nosní kosf jest

malá a beze všech kostrbatostí, k násad rohu a kožních sval sloužících, které se
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u ostatních druh nacházejí (obr. 3. v . 8.). V Elasmotherium, zkamenlého rodu,

k nosorožcm nejpodobnjšího, byla elní kost vyboulená a na ní stál roh. Tmto zví-

atm scházely dolní ezáky, podlé zbytk v Sibii nalezených. Zdá se, £e byla vtši
nežli nynjší nosorožcové.

lánek tetí.

Hroch (Hippopolamus), ku kterémuž nyní pikroíme, má dlouhé, tlustou kží
pokryté tlo, krátké nohy s prsty podobn jako n slona hrub spojenými ; oíi a uši

jsou malé, hlava shora vidna tverhraná, nízká a dlouhá. Všecko to, jakož i sp-
soby zvíete, jenž ve vod bahnisk a

ek afrikánských žije, oprávnilo by (Obr. 1)

nás, postaviti hrocha na zaátek ssavc.

Hlava s málo vyvinutými idly, s tu-

pou mordou (kdežto všickni ostatní

mnohokopytnatí ssavci alespo velké

uši a rypák mají), pibližuje hrocha

na jedné stran k vodním savcm, na

druhé stran ale by ona podlouhlá lebka

s okrouhlou oní jamou (obr. 1.) mohla

i zavdati píinu, ukoniti hrochem

ele mnohokopytnatých ssavc, pon-
vadž iní pechod ku kom, jakož

i hroch u všech národ afrikánských má

jméno vodního kon. My zde posta-

víme hrocha mezi nosorožce a svin (jimiž pak mnohokopytníci budou ukoneni), proto

že stoUky a velmi vyvinuté špiáky u obou zvíat podobnost mají.

Pede všemi mnohokopytníky vyznamenává se hroch svou nápadn nemotornou posta-

vou. Veliká, v pedu jako odseknutá hlava s ohromnou tlamou pechází v krátký tlustý

krk, a tento v dlouhý oblý dík, který na krátkých neforemných nohách stojí. Akoli zvíe

lo nebývá mnohem vyšší než 4—5 stevíc (pi 11—15 stevících délky), pedce tlouštka kostí

jest skoro ta sama jako u slona. Lebka co do tvaru práv naopak jest postavena jako slo-

nová, vše u ní leží vodorovn, a kdežto u slona výška její vtší jest nežli délka a kosti

nad sebou jsou položeny, následují u hrocha po sob. Zvláštní rozdíl ode všech jiných

mnohokopytník tvoí velmi dlouhé nosní kosti, ímž zase podobnost dostává s komi.

Nohy zadní i pední se tymi prsty jsou, jak již povdíno, nejpodobnjší k slonovým

nohoum ; taktéž mají malá neforemná kopyta i velmi tlustý podešev. Zuby hrochové

liší se od zub všech jiných mnohokopytník svými zvláštními tvary. Zpodm ezáky jsou

oblé a stojí vodorovn v elisti, hoejší stojí více kolmo. U žijícího hrocha dvouživel-

ního (Hippopotamus amphibius) jsou nahoe a dole tyry ezáky, u vymelých druh i šest.

Zpodní špiáky jsou dlouhé, trojhrané , ohnuté ; tesáky hoejší jsou menší. Stoliky

mají ti vršky, které svým otením dodávají hoejší ploše stoliky tvar jetelího listu.

Nahoe i dole jest jich sedm na každé stran. Všecky zuby i ohromné tesáky jsou kží
pysk pokryty jak u eznického psa. Hroch dvouživelní již starým ekm byl znám,

proto že tenkráte ješt v Egypt se nacházel, kdež ted již docela vymizel. Jen v ho-

ejším bhu Nilu ted ješt, a ne zhusta, se jeví. Tím obecnjší ale jest v stední

Africe, v Nigru v jezerech Lan, ad a Mugabi, v Mozambiku a v jižní Africe.



Lov na hrochy velice jest obtížný, ponvadž pro tloušlku kže toho zvíete ne-

uškodí mu kulka, le by je trefila do nozder a tudy do mozku projela. Takovouto
šfastnou ranou poštstilo se francouzskému cestovateli Levaillantovi, zasteliti hrocha

u prosted eky, když práv nos k vli dýchání nad vodu vystrCil. Cestovateli Thun-
bergovi vypravoval jistý hodnovrný osadník, kterak toho s jinými více lidmi oitým
svdkem byl, když jedna hrošice z vody na beh vystoupivši mladé porodila, naíež

matku zastelili. Mladé však chytili nepovedlo se jim, nebo toto obratn uskoivši po-
spíchalo do eky, kdežto se potopíc jenom nozdry nad vodou drželo a lak jim uploulo,

jakoby již dokonale bylo zvyklé ve vod se pohybovati. Vidíme z toho jasn, že hroch

podobným spsobem jako vydra, bobr, vodní myš pro vodu jest stvoen, akoliv nemá
jako oni plovací nohy, silný ocas pi plování pomáhající a tunou srst, která je od mo-
krosti chrání. Naopak hroch jest tžké zvíe, pede ale rychle a hbit plove, a ješt
má tu výhodu, že na dn ek chodili mže jako na zemi, pi emž bo práv líže tla
podporuje.

Hroch liší se ode všech onch obouživelních ssavc a pták, a( nedím nic o vod-
ních, jako tule a velrybu, tím, že pi svém ohromném tle ne píliš veliké eky a je-

zera obývá (do moe jen zídka se poušti), tak že ne v té míe jako jiná menší zví-

ata návalm vln jest vysazen. Hroch jest pánem vody, proež není mu potebí, zvlášt-

ními stroji
, jako jest bobrv ocas, plovací nohy atd. vod se pispsobili. Vydra ode

všech šelem, bobr ode všech hlodavc valn se liší, porovnáme-li je s dlouhonohým

psem anebo se zajícem ; hroch niím valn se neuchyluje od podoby svých soukmenovc,
co by ho pi plování podporovalo, leda dlouhým díkem.

V Dongole v stední Africe tvoí podle Rupella hrocholovci zvláštní tídu lidí,

kteí toto zvíe harpunami usmrcují. Podobá se tento lov k lovu na velryby, jenom že

harpuna není pivázána na loJ, ve které se nalézají lovci, nýbrž že na konci provazu

nalézá se klacek, který na vod plovaje ukazuje místo, kde hroch se potopil. Ostatn

jest tento spsob lovu dosti nebezpený, an rozlícené zvíe asto vrhá se na luny
lovc a je pekocuje. Riippel zmil jednoho takto uloveného hrocha, který byl 13 ste-

víc dlouhý a lesáky ml 26 palc dlouhé. Nyní však již zvíat tchto valn ubývá.

V pedpotopních asech žili v Evrop dva druhové hroch, z nichžto jeden, Hip-

popotamus major, vtší a též pomrn vyšší byl než afrikánský hroch. Druhý, Hippo-

potamus minor, nebyl vtší nežli svin. V Indii se našlo více vymelých druh, kteí

všickni mli ti ezáky nahoe a ti dole. Zárove s kostmi onch vymelých hroch na-

cházejí se T Indii zhusta kosti zvíete velikosti svin, kteréžto podle kostry iní pe-
chod od hroch k sviním : Merycopotamus dissimilis. Lebka jeho jest ouzká a dlouhá,

ale v pedu ne špiatá jako sviní lebka, nýbrž jako u hrocha tverhranat odseknutá

;

nohy se podobaly více k sviním nohám, ano k nohám dvoukopytc.

K sviním, kterýmiž tyto lánky o kopytnatých ssavcích ukoníme, náležejí nej-

menší ze živých zvíat tohoto podadí. Vyznaují se od ostatních tenšími nohami s ko-

pyty, po párech v zadu a v pedu postavenými, velikýma ušima, špiatou hlavou a hu-

stou srstí. Nohy již velice je pibližují ku dvoukopytnatým ssavcm, nebof akoliv tyry

kopyta mají, pedce jen dvma pedními zem se dotýkají. Lebka (obr. 2.) jest zvlášt

v zadní ásti k nosorožcové podobna, skránní kesti nahoe málo k sob piblížené,

lícní kost silná, oní dutiny po stranách, elo ploché a široké, elistní ást tenká. Tak-

též dolejší elist jest ku pedu ztenena. Jako u tapíra a nosorožce spoívá na hoejší
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(Obr. 3.)

elisti silný rypák, jen že té pohyblivosti nemá jako u onch, proto že elní kosti jsou

delší a též nosní kosti

více ku pedu sahají, lak

že jen tetí dít nosních

trub v pohyblivém rypáku

leží. Nozdry leží jako

u slona v pedu vedle

sebe, a ne po stranách

jako u tapíra a u noso-

rožce. Žeber mají nejmén

7.e všech Dinohokopytník,

totiž 14; jsou tenká a

ohnutá. Taktéž kosti kon-

etin jsou velmi štíhlé.

Meziruni a mezi nožní

kosti jsou dv , velmi

dlouhé a v zadu postavené

(obr. 3.). Zuby, a u rozliných druh sviní ne do-

cela stejné co do potu a do podoby, pedce spo-

lený ráz na sob mají. Bývají 4 anebo 6, v stáí

vypadají. Dolejší jsou tenké a dlouhé, hoejší krátké

a široké, špiáky dlouhé trojhranaté, jeden nahoe

jeden dole na každé stran. Stoliky, kterých bývá

šest nebo sedm , mají silné špiaté bradaviky.

Plodnost svini jest daleko vtší nežli u všech

ostatních mnohokopytník, samiky mají až sedm pár
vemen a nosí nkdy pes 14 mladých. Spsob živobytí

jest ten samý jako u ostatních mnohokopytník. V ped-
potopních asech byly svin velmi rozšíeny na celé

zemi, i te se nacházejí ve všech jejich ástech mimo

Austrálii.

Popíšeme druhy tohoto rodu podle zempis-

ného rozšíení, proto že se afrikánské, asiatské a evrop-

ské svin valn od sebe liší. Za první rod tchto

zvíat vezmeme pravé svin (Sus), k nimž obecná

svin (Sus scropha) a nkolik vymelých druh ná-

leží, již proto že nejvíce ze všech jsou tenám
známy. Postavu tla nepotebujeme zde zvlášt po-

pisovati. Velikost, hustost šttin, objem tla i barva

jsou velmi mnivé, podle poddruh, lepším neb špat-

njším vychováním povstalých. Valn se odchyluje

divoká svin od domácí. Hlava její jest v pomru

k tlu vtší, rypák vyboulený, tesáky vtší, uši kratší,

šttiny tvrdší a promíchané hustou vlnou, ocas kratší,

taktéž nohy silnjší a kratší. Podsvinata divokých



sviní mají hndou barvu s bílými árami po zádech. Již ku konci prvního roku vybarví

se, dostávají ernou srst, špiky chlup jsou blohndé a jenom nohy docela erné. Na

krku a zádech tvoí šttiny hustou hívu.

Má se za to, že divokýkanecjest praotcem domácí svin. Starý kanec má hroznou

podobu. Malé jiskrové oi, veliký rypák, kterým dlouhé tesáky jako srpy strmí, tmavé

šttiny dodávají mu nco divokého, co ani u lv a u tygr nenacházíme, proto že

šelmy mají hlavu podobnou ku tvái, kanec ale jen podlouhlý stroj k rytí a k tesání.

U kance jsou tesáky mnohem silnjší než u svin. Hrozí-li mu njaké nebezpeenství,

brousí je tením o hoejší stoliky, což strašlivé skípání spsobuje. Rány tesáky zasazené

jsou nkdy velmi nebezpené, když kanec má píležitost zdola nahoru sekati. Ležícíma

lovku nemže uškoditi. Svin divoká, akoliv tak dlouhé tesáky nemá jako kanec,

jest i ležícímu myslivci nebezpená, proto že zvyk má i kousati i shora dol hoej-

šími tesáky sekati, což kanec neiní. Divoká svin jest neistotné zvíe, které se rádo

válí v moálech a proto nejvíce v bahniskách se zdržuje. Bývají rády pohromad

v stádech deseti až tyrydceti kus, což ale jen platí o mladých a o sviních, staí kanci

se nedrží k spolenosti a bhají jednotliv po lesích. Svin divoká hlídá svoje mláata

mnohem bedlivji nežli domácí, taktéž divoká podsvinata lépe znají svou matku nežli

domácí, vždy se k ní drží a nikdy, jak se to u domácích asto stává, u cizí svin ne-

ssají. Ve dne se chovají divoké svin tiše, teprva k veeru a v noci zaínají po lesích

a moálech bhati, žaludy a bukvice hledati a koeny vyrývati. V as houkání, který

padá v msíc prosinec, zmm' se jejich obyejná lenost. Tu je slyšet celý den jejich

hbité pádní skrze koví a suché rákosí. Staí kanci opustí samotné živobytí a pi-

druží se k sládám sviní. Mladší kanci, kteí ješt v spolenosti sviní žijí, odhánjí

starší, a tu nastávají asto krvavé boje. Jeden kanec se postaví vedle druhého, takže

jedním bokem tsn se pitlaí k boku druhého, a oba drží hlavy tak, že ramena dru-

hého tesáky se dotýkají. Tak se tesáky o sebe trou a takové rány sob zasazují, ie

nejeden mrtev zstane. Ranný vítz te své rány o smrí kmeny a v bahniskách se

válí. Pryskyicí a blátem zacpané rány v krátkém ase se zacelí. Svin potom vítze

pes celý as houkání neopustí. Divoké svin se bud v noci stílí na ekání, bud se

honí ve dne se psy. Proto že svin nemá pi outku tu rychlost jako jelen a srna, z té

píiny zanechává po sob též silný sled a ostrý zápach, tak že i málo cviený pes

snadno se toho dopídí. Mimo to se svin brání a asto psy siln raní, tak že by již

proto dobrých honících ps škoda bylo. Proto se v nkterých zemích sprostí vesnití

psi na sviní honbu berou a jen po sledech starých sviní se pouští , nebot dvou- neb

tíletý kanec utíká pímo skrze houští a nestaví se na odpor, starý ale i s nehrub

hbitými psy se dá dohonili a hned do boje se pustí. Nyní však již není obyej, zapicho-

vati svin kopím anebo nožem, nejvíce se stílí na ekání. Myslivec, poznav náležité

sviní ochozy v lese, vyvolí si dobe postavený strom, na njž vyleze a s nhož pí-

chozí svin trefiti mže. Od starých kanc jen hlava se dá potebovati, od mladých

jest i maso kýt a hbetu velmi dobré.

Jak a kdy praotcové naši se pokusili divoké svin krotili, není známo. Ze kro-

cení kanc, když v mládi chyceni byli, možné jest, o tOm máme mnoho píklad, ano

takoví skroceni kanci byli mnohem pítulnjší nežli domácí svin, což svou píinu má

v tom, že s nimi lidé jako se vzácností více se zabývali, pamlsky jim dávali a chycené

divoké svin soudruhv nemly, kterých spolenost by je od lovka byla odcizila, jak
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to jest pi stádu domácích. S druhé strany ví se, že v zemích, kde svin domácí pod

širým nebem se chovají, snadno zdivoí a i barvu i postavu divoltých zase pijímají.

I to mají domácí svin s divoliými spolené, že rády jsou pohromad, a jakmile jedna

kikem svým oznamuje, že jí njaké nebezpeenství hrozí, hned druhé na pomoc Sp-
chají. Tím spsobem domácí svin jako divoká proti vlkm se brání. Jen pi bou-

kách a pi dešti podsvinata domácích asto se rozutíkají a chlév hledají, co naopak

mladá divoká svin ješt blíže k matce se pidružuje. Vidíme to asto u zvíral, že po-

znavše dobroinnou ochranu lidskou více si jí váží, nežli pomoci, kterou jim soudru-

hové poskytovati mohou, staí zapomínají péi o mladé, a mladé náchylnost k starým-

Že svin není tak hloupá jak se obyejn pokládá, jen když si lovk s ní

práci dá, dokazuje uená svin, která se v Londýn ukazovala a vci vyvádla, které

jinde jen od ps a ko vídáme. Sestavovala mezi jiným rozliná slova z jednotlivých

liler, a ísly naznaovala denní as dle hodinek jí ukázaných. Dvoané francouzského

krále Ludvíka XI., aby nemocného a všelijakými fantasiemi trápeného pána svého vy-

razili, nauili podsvinata tancovat, které pak do šat tehdejšího kroje obleené ped
krále pivedli a své kousky s nimi provozovali. Neobratné jejich pohyby a asté upa-

dání na pední nohy, když se v pímé postav na zadních udržeti nemohla, krále pi

vší jeho bolesti k hlasitému smíchu pivedly. Takovou uelivost nikdo by ve svini ne-

hledal, to však pochází z toho, že vlohám tchto zvíat neposkytuje lovk žádné pí-

ležitosti k njakému se vyvinuti, tak že potom v stáí vždy více se tratí. Svin vy-

chovává se skoro jako necitlivá rostlina, drží, rozmnožuje a krmí se pouze k vli masu

a sádlu, a nevede se k tomu, aby se pirozené schopnosti její vyvinovaly a ona pí-

telem lovka se stala jako pes nebo k. Ona jen proto neukazuje vlohy své, pon-
vadž jich u ní nehledáme. Vidíme to samé u krav, u koz a ovcí, též u ko, že ím
mén si lovk na tom dává záležeti, aby zvíe mu rozumlo, a ím hrubji s ním na-

kládá, tím hloupjším a zatvrzelejším se dobytek stává. Na ostrov Minorce zapahají

se svin do vozu a do pluhu, a jsou prý velmi poslušné.

Svin jest jediné zvíe z podadí ranohokopytník, které i v severních stranách

se nachází, kdežto slonové i nosorožci u nás vymelí. V Evrop žije divoká svin

od samého jihu až ku behm Baltického moe , v stedním Rusku od Kavkazu až

k jezeru Baikalu, v Persii, v Indii, na Žav a Sumate a v severní Africe. V Japane

nalézají se divoké svin s bílou árou od huby k oím , v koste ale nikterak

od našich se neliší. Kanec celebský též má bílou plámu pod hrdlem. Vtší poet

poddruh známe od domácí svin. Nejobecnjší v Evrop jest poddruh s visutýma

ušima a zakrouceným ocasem. Turecké a uherské svin mají kratší a stojaté uši

a kratší nohy. Sardinská svin má dlouhý chlupatý ocas. Svin v Indii a Cíne jsou

menší nežli naše. Svin v jižní Americe, od Španl tam pinesené, jsou zdivoilé

a podobají se více našim divokým. V Kordillerách jsou velmi malé, v Peru zase dosa-

hují vtší velikosti nežli u nás. Chování sviní jest rozliné; v nkterých zemích pasou

se v let v zim svobodn a chytají se jen, když mají býti zabity anebo prodány. V ji-

ných zemích zase na zimu do chlév se vezenou a lam se krmí. U nás a v Nmecku
drží se sviu jako dobytek v chlév. Ku krmení ustanovené ezají se hned v mládí,

ostatní, ježto k rozplemenni se nechávají, leprva po tvrtém neb šestém roce. Jak

známo, jest chování sviní jedna z nejvydatnjších ástí hospodáství.

Co se týée skaraenlých svini, zmíníme se zde jen o jednom druhu CSus anti-
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quus), který se u Rýnu a ve Francouzích nachází. Zpodni elist jest o tyry conie

delší a o poloviku vyšší než u obecné svin. V jižní Asii na ostrovech Buno, Xoe-
laše, Bangaj, Manado a Celebes nachází se spolu s naším divokým kancem jiný, od

nho docela rozdílný rod, zvaný od obyvatel babyrussa (Porcus babyrussa). Liší se

od pravých sviní tím, že tesáky hoejší i dolejší elisti vedle sebe nahoru jsou ohnuty,

kdežto u obecné hoejší dol sáhají. Nohy jsou vyšší a štíhlejší. Stoliek má nahoe
i dole jen pt, ezáky nahoe tyry, dole šest. Lebka jest dlouhá a skránní kosti se

nahoe stýkají. (V Museum království eského nachází se babyrussová lebka.) Že ho-

ejší tesáky též nahoru strmí, již v prvním vyvinování se nachází. Kel zubní totiž jest

obrácený, a díra v elisti, z níž zub vyrstá, leží nahoe, tak že zub jenom nahoru

vyrsti mže. Tlo babyrussy jest docela oblé a nikoliv s obou stran stlaené jako

u našich sviní. Šttiny jsou sporé, na dásních a okolo krku jsou silné záhyby. Barva

jest tmavohndá, hrdlo i bicho nahé a ržové barvy. Délka zvíete obnáší 3', výška

nco pes 2'. Babyrussa žije v lesích a živí se od plod a listí, nikdy nerýpe po ko-

enech jako obyejný kanec. Ve vod ráda plove, a vbec jest velmi hbitá a pro svou di-

vokost myslivcm velmi nebezpená. Chycené ale dají prý se v krátkém ase ukrotiti.

Tetí rod svini, Phacochoerus, bradavinaté svin, zaujímá dva dnihy v Africe

žijící, a vyznamenává se malým potem ezák a stoliek (nahoe má dva ezáky, dole

jich má šest ; stoliek má nahoe pt, dole lyry). Tesáky postaveny jsou jako u oby-

ejné svin, jen že jsou ohromné délky a tloušlky, tak že se k rohm podobají. Jméno

mají od masitých výrstk v tvái, ímž se ode všech ssavc liší. , První druh, svin

ethiopská, Phacochoerus aethiopicus , má velmi širokou, shora dol stlaenou mordu,

ímž se ponkud k hrochovi podobá, která ale v krátký rypák prodloužena v pedu da-

leko od sebe odstávající nozdry nosí. Pod každým okem se nachází kožnatý pytel

a pod ním tvrdý dlouhý výrstek, který vyhUží jako druhé, visuté ucho. Uši samy jsou

stojaté, špiaté a veliké, mezi nimi stojí chumá dlouhých šttin, taktéž jednotlivé št-

tiny na výrstkách. Na zádech dosahují šttiny 8 palc délky. Tlo jest oblé a pt
stevíc dlouhé, an výška celého zvíete jen dva stevíce obnáší. Nohy jsou krátké

a silné, zadní dv kopyta dosahují k zemi. Barva jest hndá, hlava a záda erná. Svin

ethiopská žije v jižní Africe, v zemi Kafr a Hotentot, a jest tak divoká, že i lvi s ní

'Jdo boje si netroufají.

Druhý druh svin afrikánské, Phaoochoerus africanus, žije v Abyssinii a u Se-

negalu, a má jen dv malé bradaviky pod okem. Silné, z ohnutých mkkých šttin se

skládající licousy obkliují tvá. Délka její obnáší tyry, výška dva stevíce, barva jest

blavá jako u naší svin. Ješt více se pibližují k dvoukopytnatým ssavcm pižmové

svin v jižní Americe (Dicotyles), u nichž se nacházejí toliko ti kopyta, dv ku peda
a jedno k zadu postavené, které nesahá až k zemi. Jméno mají od žlázy na zádech,

která vycezuje šfávu siln pižmem vonící. elo jejich jest vyboulené, poet zub ná-

sledující : tyry ezáky nahoe, šest dole, jeden tesák nahoe, jeden dole, a v obou e-
listích šest stoliek na každé stran. Tesáky nesahají pes pysky, proež onen hrozný

pohled neposkytují jako afrikánští a též naši kanci. Jeden druh, svin kroužkovaná

(Dicotyles torquatus), žije v nejvtší ásti jižní Ameriky a v jižních zemích severní

Ameriky, jest ti stevíce dlouhá a dva vysoká, a ernohndé barvy s bílým kruhem

okolo krku, odkud i jméno má. Žije v lesích v stádech po dvaceti kusech, a jest pi

vši neveliké postav své velmi nebezpená. Druhý druh, blopyská svin (Dicotyles la-
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l)ÍHlus), jest hndé barvy, má zpodiií pysk bílý a bílou plúmku na každé stranu ry-

páku, ostatn jest velikost i podoba jnko ii pedešlé. Žije v stádech po stu kusech

v Brasilii a v Paraguayi.

Z vymelých rod z eledi svini jmenuji tady jen Eutelodon
,

jehož zbytky

ve Francouzích se našly a jež velikost hrocha mlo. Jiná vymelá zvíata ('Aroplothe-

rium), s mnoha druhy od velikosti nosorožce až k velikosti zajíce, tvoí zvláštní pod-

adí mnohokopytnatých ssavc a spolu nejnápadnjší pechod k dvoukopytnatým. Nohy

byly vysoké s dvma nebo temi kopyty, taktéž krk a ocas dlouhý. Nosní kosti

nenosily rypák. Jen zuby, z kterých se u nich ezáky, tesáky a stoliky nacházejí,

více se podobají k zubíim mnohokopytník (dvoukopytníci nemají v hoejší elisti žádné

zuby). Nejvíce se jich nalézá ve Francouzsku.

Podali jsme v láncích o mnohokopytnících vše, co jsme o tlesních pomrech

tchto zvíat a o spsobu živobytí jejich sebrati mohli. Jest to pro zemznalce velmi

dležitá eled, an, jak jsme již s poátku pravili, byli to první tvernozí ssavci, kteí na

zemi žili. Na onch málo rodech, které ješt v jižních stranách žijí, lze vidti, jaká

rozmanitost zevnjší povahy u nich jest možná. Mámu slona s chobotetn, nosorožce

s rohem, hrocha s tupou hlavou, alrikánské svin s podivnými výrstky a s límcem št-

tinatým. Snadno lze pochopiti, jak v onch pedpotopních asech, kde poet rod
i druh mnohem vtší nacházíme, i pomry koster mnohem rozmanitjší byly (známe

mnohokopytníky skamenlé vtší než slony, a zase jen velikosti zajíce, štíhlé a nemo-

torné ; o výrstkách, mimo rohy a rypáky, málo víme) ; tato zvíata zastávala pro tehdejší

pevninu místo všech nynjších tveronohých ssavc.

Podobný výjev ukazuje se v Novém Hollandsku, kde eled vaic skoro jediní

ssavci jsou. Nacházíme tam veliké štíhlé kanguru , u nhož zadní nohy jen dva

zejmé prsty ukazují (dva prsty jsou jen jako malé kstky v mase schovány), a které

zastává místo našich dvoukopytnatých. Žije lam Thylaciiius s psí podobou co šelma,

jiní menši s myší podobou, ano i létavci, kteí zastávají místo netopýr, a jiní, kteí

zastávají opice. A všecka tato zvíata náležejí podlé koslry k jednomu ádu, akoli ve-

likost, pomry postavy, barvy a srsti, zuby a spsob živobytí u nich velmi rozma-

nité jsou.

V té míe se však vymelí rodové mnohokopytnatých ssavc od sebe neodchylo-

vali. Pokud nám známo, žili tenkráte jen slonové, tapirové, nosorožci, hrachové, svin

jako nyní, a mimo n ješt jiní, kteí pechody tvoili mezi onmi druhy, a jiní ští-

hlejší, ku kom a ku dvoukopytníkm ponkud podobní. Tedy odchylky postav vždy

ješt zstaly v mezech ady kopytnalých ssavc, a nenacházejí se tu žádné pechody
k šelmám a k opicím jako u eledi vaic v Novém Hollandsku. Jediný pechod od

mnohokopytník k myším (Hyrax a jeho vymelí pokrevní) z mnoha píin od nás spolu

s myšmi- bude popsán. Kostra jeho jest podobnjší k zajeí než k njaké mnohoko-
pytníkové, akoliv zuby s nosorožcovými velikou podobnost mají.

Jako vymelí ninohokopytníci svdkové byli bujné pírody, kde na pd nedávno

teprv z vody vystouplé ohromné stromy a roslliny obrovské velikosti rostly : tak i po-

sud žijící zvírala této eledi nalézají se v šastných zemích, kde zima nepanuje a z mo-
álovité zem vysoké palmy a bujné plodí nosné slromy strmí, v zemích, které ješt

ponkud onen ráz zachovaly, který druhdy na pevninnch celé zemkoule panoval.

I svini', žijící v krajinách, kde bujná teplá píroda již ncouhledným tvarm a neladnýin
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poasím ustoupila, pedce ješt v tchto severních stranách nejbujnjší místa, nioály

a pralesy k bylu svému si vyhledává a v suchých kovinách, kde srny a zajíci svou

potravu si hledají, se nenachází. I nyní ješt zachovala tato zvíata silné, nkdy obrov-

ské postavy a neobratná tla co znak své píbuznosti s nemotornými vodními ssavci. Po-

rovnáme-li s nimi štíhlá, outlá zvíata pustin a skal, mimovoln se nám namítá my-

šlénka, ony obry moál blíže postaviti k velikánm moe nežli k obratným stvoením,

která po suché pd skái a po stromech lezou.

O Gr aptolithech.

Od Jana Krejího.

Zárove s trilobity, o nichž jsme již v jednom z letošních ísel Živy jednali,

tvoí tak nazvané Graptolithy jeden z nejvýhradnjších znak bidUnatých vrstev

okolí Pražského, jsouce obmezeny jen na urité pásmo silurského útvaru.

Skládajíf vrstvy tyto uprosted v echách (jakož i v Saších, Anglii, Švédsku,

Rusku, sev. Americe) rozsáhlé horništ, které se od eského Brodu až k oupatí šu-

mavý prostírá a nejenom svým uložením, nýbrž i kamením ode všech ostatních útvar

rozeznává. Ze zbytk zvíecích, ve vrstvách silurských uložených, poznává se tento

útvar patrn co moský, totiž z moské vody usazený, Zpodní pásma vrstev jeho ob-

sahují hlavn bidlinaté a kemeníte kamení, svrchní pásma skládají se z vápence. Mezi

obma tmito pásmy prostírá se pásmo tmavozelených, zrnitých, z balvan složených

ckalin tak nazvaného zelenokamenu (Diabas), z augit a živc smíšeného. Mžeme tento

zelenokamen od Michle a Chuchlí ke Kosoi, Budanm, Zdicm, Tetínu, Tachlovicm,

Sllvenci, eporyjm, Butovicm, Dvorci a Sv. Pankráci sledovali. Zrovna nad zelenoka-

raenem a dílem i mezi jeho balvany objevuje se erná, v tenké listy se loupající bi-

dlice, která nco pimíchaného vápence a asto také veliké ady vápenných koulí obsa-

huje. Na deskách této bidlice spatují se, zvlášt na nkterých nalezištích, otisky

pilkovité, jako olvkem nakreslené, a tof jsou práv nadzmínné Graptolithy.

Již Linné uvádí r. 1736 ve svém spisu: Systema Nalurae pod jménem Grap-

tolithus (ecky: ygamuv psáti, hog kámen) podobné otisky, poítá ale knim rozma-

nité dendrity a jiné strmkovilé nákresy na kamenech. Wahlenberg, též švédský

pírodopisec, obmezuje (Nov. Act. Soc. Sci. Upsal. vol. YIII. 1821) ale jméno Graptolith

již na jisté zvíecí otisky, které se ve švédských silurských bidUcích vyskytují. Též

jiní uenci se o nich zmiují, považujíce je dílem za otisky moských rostlin (Rrogni-

art), dílem za zvláštní spsob hlavonohých mkkýš (Schlottheim), dílem za zvláštní

spsob polyp (Dr. Beck, Murchison). V nejnovjší dob obrátil Geinitz ve svém

popisu silurských skamenlin saských
,
pede vším ale Bar rande ve své njpBografii

o eských Graptolithech (Graptolites de Bohéme par Joachim Barrande. Prague 1850)

pozornost na tyto podivné a pro silurský útvar výhradn význané otisky, z kteréhožto

spisu podáváme zde výtah, pokládajíce si za povinnost, seznámiti naše obecenstvo s prá-

cemi tak znamenitého uence.

U nás v echách byly Graptolithy v okolí Pražském a Berounském již dávno od

obecného lidu pozorovány, a bidlice, v níž se nalézají, byla pro svou ernou barvu

{t drobivost za kamenné uhlí pokládána. V tom ohledu slouží Graptolithy za uritý
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negativní znak, nebof kde se objevují, tam ueuí kainennéiio uhlí, nýbrž jenom erná

bidlice.

Všeobecný tvar Graptolith souhlasí zúpina s ústrojím polyp, zvlášl upomíná

na rod Yirgularía z ádu polyp osmipaprskovýcb. Nemén upomíná ale také na osu

rachýnatých plovoucích polyp (Siphonophora), jen že ani jediný zbytek mchýe se

nezachoval. Otisky na kamení jsou obyejn velmi nepatrné a toliko kyzovou korou

slab naznaeny, jenom nkteré, zvlášt ve vápenci mezi Lodnicenti a sv. Janem pod

Skalou, jsou patrnjší.

Na pevné ose, podél níž bží uvnit trgbice, sedí bu jedna nebo dv ady

bunk, bývalých to sídel malých polyp, kteréž všechny spoleným svazkem v ose sou-

visely. Osa a buky mly bezpochyby povahu chruplovilé lálky, nebof kdyby byly

vápenné bývaly, spatili bychom je mnohem dokonaleji zachované. Osa jejich byla po-

hyblivá, a nkteré z nich jsou jako zpruha do kotoue svinuté. Obyejn nachází se

jich na jediném nalezišti nesíslné množství, z ehož se dá souditi, že žily spolen

Y nehlubokých zálivech na spsob dnešních polyp, živíce se snad malými nálevníky

a asami, z nichž se v usazených vrstvách již ani stopy nezachovalo.

Akoliv u nás pouze na erné bidlice mezi zelenokamenem a vápencem obme-

zeny jsou a nalezišt jejich tedy dosti skrovné jest, rozeznává Barrande pedce 21 druh

ve tech rodech, kdežto v Anglii, Saších, Švédsku atd. sotva polovina dosaváde odkryta jest.

Ukazujef tento znaný poet druh nejenom na dkladnost Barrandových prací,

nýbrž také na zvláštní bohatost skamenlin našeho silurského útvaru.

Rod Graptolithus Linné má podobu podlouhlé osy s jednou nebo dvma
adami bunk ponkud stlaených. Osa leží bud více mén rovné na ploše kamene, bud

jest v kotou plochý nebo homolitý zatoena. Buky vynikají na ose nebo trubici, podél

této osy bžící. U tch druh, které mají dvojí adu bunk, jsou ob ady od sebe

.docela nezávislé a dvma soubžnýma osama od sebe oddleny.

K jednoadým Graptolithm (sub-

genus líonoprion) náleží trnáct druh,

k dvojadým (Diprion) dva.

Z jednoadých jest jeden z nej-

rozšíenjších druh Graptolithus pri-

d o n Bronn, z nhož fig. 1. otisk na

erné bidlici, íig. 2. osu pevnou, fig.

3. pohled se strany a fig. 4. pohled

s pedu pedstavuje.

Skamenlina tato objevuje se

skoro všude v tmavém vápenci nad ze-

lenokamenem, u Dvorc, Butovic, Sli-

vence, Vyskoilky, Ohrady, Tachlovic,

na Kozlu, na Lištici, na Dlouhé Hoe,

u Boku, Tobolky, Pední Tebáni atd.

Též u Ratinky, Král. Dvora, Litohlav,

Želkpvip, Yinaic, Hodkoviek a Motola

nalézá se t bidlicích provázejících ze-

lenokam^q.
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6., Grapt. Roemeri Barr-
'•"' Graptolithus bohemie us Barrande, fig. 5.

fig. 7. 8. a Grapt. Colonus Barr, dg. 9. 10. 11.

vyskytují se zárove s predeSlým. Pamtihodný jest

otisk fig. 11., kde ást osy beze všech bnnk se ob-

jevuje, zrovna jako u žijících Virgularií. Píklad do ko-

toue zavinutých podává Grapt. turriculatus Barr.

obr. 12., kterýž zvlášt u Litohlav blíž Král. Dvora

a u Chuchlí se nalézá.

Dvouadé Graptolilhy obsahují dva druhy, z nichž

Grapt. palmeus Barr. na dg. 13. pedstaven jest. Osa

pesahuje buky a jest na tomto kuse roztepena, ovšem

snad náhodou ; mže ale býti, že na ose této byly upevnny

ústroje pro plování, jako u nkterých dnešních polyp.

Nalézá se u Litohlav, Chuchlí, Hodkoviíek a j.

Rod Ras tri tes Barr. má osu tenounkou, buky
jednoadé, úzké, tenké, kolmo na ose a vzdálen od sebe

stojící. Rod tento obsahuje tyry druhy, z nichž se Rastr. Linnaei Barr. na fig. 14.

pedstavuje. Nalézá se pouze u Želkovic.

Rod G 1 a d i o I i t e s Barr. obsahuje druhy dvojadé s jedinou spolenou trubicí

u prosted, ímž se od rodu Graptolithú rozeznává. Sem náleží jediný druh Gla-

diol. Geinitzianus Barr., fig. 15. 1&. 17., kterýž s jinými Graptolithy u Vyskoilky,

na Lištici, u Litohlav, na Dlouhé Hoe, u Konprus a Želkovic, tedy v celém horništi

graptohthovém se vyskytuje. —
Podle udaných naleziš mže si milovník skamenlin velmi snadno hezkou sbírku

tchto pamtihodných otisk zaopatiti. U nás, zvlášt v okolí Pražském, náležejí tyto

skamenliny k nejobyejnjším, akoli v jiných zemích k velikým vzácnostem se poítají.

Pojednám budoucn ješt o nkterých jiných skamenlinách silurského útvaru,

abych tím snadnji o pamtihodné soustav tohoto bidlinatého horstva mluviti mobL

O postavení slunení soustavy v prostoru svtovém.

Od Dr. Vojtcha Kunese.

11.

Jupiter.

S Jupitrem poíná tlupa zevnjších planet, vyznaujících se skrovnou hutností

a rychlým kolotáním, následovn i znamenitou zploštilostí.

Jupiter (Kralomoc), nejvtší planeta naší slunení soustavy, pesahuje jak objemem

tak hmotou všecky ostatní planety dohromady, a kdyby snad nékdy slunce zmizelo anebo

psobiti pestalo, stal by se ousledním tlesem celé soustavy. Kdyby zem v tom oka-

mžení, ve kterém by pestalo psobení slunce, nalézala se v prostední odlehlosti své od

Jupitera, obíhala by kolem nho ve 380 letech.

Obh svj kolem slunce vypluje v 11 letech a 315 dnech v odlehlosti 102—

112 milion mil. Vzdálenost jeho od zem obnáší od 82 až ke 133 milionm mil.

Z tchto dálek vyplývá, že na nm slunení svtlo jest 27král slabší nežli na naší zemi
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a 15krúl sliiliší nežli na Marsiivi. Ponvadž pak núin okrouhlá plocha Jupiterova ty-

rykrále vtši se jeví nežli Mars, nilo by z toho následovati, že by Mars jasnji skvít*

se musel nežli Jupiter, kdyby ob planety svtlo stejným spsobem odrážely. Ale práv

naopak jcvi se nám Jupiter mnohem jasnjší nežli Mars, i mžeme z toho souditi, že

Jupiter odráží vtší množství svtla od slunce obdrženého nežli Mars.

Prmr Jupiterv obnáší v rovníku 20,018 mil, od severu k západu však jenom

18, 524 mil. Pi takové velikosti otáí se okolo své osy v podivn krátkém ase
9 hodin 55 minut, tak že rychlost jeho kolotání jenom nepatrn menší jest, nežli rych-

lost obhu jeho kolem slunce. Cas obhu jeho vysvitá z pozorování dvou skvrn na

jeho povrchu. Tyto skvrny objevují se velmi oslíe, proež i vypotení dle nich as
obhu velmi zevrubn se zdá býti uren. Krom tchto skvrn pozorují se na žlutavé

pd Jupitera šedivé pruhy, v celku slejnobžné s rovníkem. Nejobyejnji spatujeme

dva lakové pruhy, mezi nimiž leží rovník v ouzkém svtlém pásmu, a tylo pruhy táhnou

se kolem celé koule. Ostatní, od rovníku' vzdálenjší pruhy jsou mnohem mdlejší a užší,

a také se nezdá, že by šly okolo celé koule. Prostední hlavní pruhy neukazují se ani

v stejné šíce ani se stejnou uritostí, jejich kraje bývají nkdy ostré, nkdy velmi

nerovné.

Jak se zdá, jest Jupiter otoen velmi hustým parokruhem, ve kterém tvoí se

tlupy a pásma oblakii, které pi znamenité délce a malé promnlivosti roních poasí

jsou asi mnohem stálejší nežli naše oblaky. Nám objevují se pak takové tlupy oblak

jako pruhy, práv lak, jako vzdálenému pozorovateli tropické dešt, které na naší zemi

v témž rovnobžném kruhu též dosti souasn povstávají. Ze Jupiter skuten má pa-

rokruh, vyplývá neomyln ze mdlé a nezetelné podoby, jakou mají kraje onch pruh.

Svrchu zmínný rozdíl jeho prmru v rovníku a v tonách jest sám o sob velmi

znamenitý, avšak pece menší, nežli by musel býti, kdyby byl Jupiter tleso tekuté,

všude stejn husté. Ponvadž hutnost jeho vbec velmi se blíží hutnosti vody, my
pak pedpokládati musíme, že hutností jeho ke stedu pibývati musí, následuje z toho,

že látky, z nichžto se povrch jeho skládá, musejí ovšem býti mnohem lehí než voda.

Nedá se tedy mysliti, že by zmínné tlupy oblak byly utvoeny z vodní páry, naopak

musejí tyto vzdušné pokrovy spsobeny býti jinými, lehími látkami. Jakkoli pomrná

váha Jupitera lak skrovná jest, nicmén tato planeta pro ohromnou velikost svou velmi

silné pitahování vykonává; 100 liber na zemi obnáší na jeho rovníku 224 liber, na

tonách 276 liber. Sekundové kyvadlo obnáší na rovníku málem 7 Paížských stevíc,

na tonách S'/^.

Rozdíly v délce dn jsou na Jupiteru velnji skrovné. Prostední délka dne Jest

4 hodiny 58 minut. Proto jest také klima jednotlivých pásem velmi stálé, a teprv na

blízku toen znan se od sebe dli léto a zima.

Skrze dalekohled spatujeme Jupitera provázeného tymi svítícími tlesy, obíha-

jícími ve kruhu kolem nho. Rozeznáváme tyto sputníky dle jejich postavení
, prvním

jmenujíce onoho, který jest Jupiteru nejbližší. Pohybují se v drahách, ležících skoro

v rovin Jupiteruva rovníku, první a nejbližší v 1 dni 18 hodinách, druhý ve 3 dnech

13 hodinách, tetí v 7 dnech 4 hodinách, a tvrtý a nejvzdálenjší v 16 dnech 16

hodinách.

Herschel znamenal pi bedlivém pozorování tchto sputník skrze dalekohled, že

mocnost jejich svtla trpí periodické zmny, a vypoítáním as, v kterých jejich po-

živa 1894. 22
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vrchy k nám obráceny jsou, mohl uriti rychlost jejich kolotání. Shledal, že ku pla-

net Jupiterovi vezdy obráceni jsou touž stranou, a že za as obhu svého okolo nho
toliko jednou okolo své osy se otoí, kterážto okolnost podivu hodným spsobem s na-

ším msícem se shoduje.

Když sputníkm tmto pijde na dráze jejich státi mezi sluncem a Jupiterem,

vrhají na osvtlenou ást jeho povrchu stín, rozdílný dle vzdálenosti a velikosti každého

z nich. Nastane tedy ástené zatmní Jupitera. Z toho vyplývá, že ani Jupiter ani

sputníci jeho nemají vlastního svtla.

Naopak píijde-li sputníkilm na dráze jejich státi za planetou, vidíme je mizeti

jednoho po druhém
;
jsou to zatmní sputník. První ti utrpují pi každém obhu svém

(akové zatmní, co zatím pi tvrtém jakési výjimky místo mají. Tchto zatmní, která

se dosti zevrubn naped uriti dají, použito jest co signál astronomických k ustano-

vení rozdílné zempisní délky vzdálenjších míst na zemi ; taktéž vedly ku poznání

pravdy pro celé hvzdáství veledležité. Znamenáno jest totiž pi vypoítávání zatmní

z pozorování, inných okolo asu protistání Jupiterova, že v as sejití vždy o tvrt

hodiny pozdji se dostavila. Opoždní toto rostlo pravideln s rostoucí vzdáleností Jupi-

tera od zem, a menšilo se s jeho pibližováním. Romer v Paíži byl první, který pi-

šel na myšlénku, že paprsek svllový, pokraující od Jupitera k zemi, nevyhnutelné

potebuje k tomu njaký as, byf i sebe menší. K delší cest potebuje více asu,

proež pozdji dojde k zemi, a to jest píinou, pro krom protistání zatmni se

opožují.

tyi tito sputníci nejsou u velikosti píliš od sebe rozdílní, vesms ale o nco
vtší nežli náš msíc. Vzájemné vztahy Jupitera a jeho sputník poskytují nám bohatou

lálku k nejrozmanitjšímu pozorování. Soustava Jupiterova, jak dle prostoru tak i dle

asu, pedstavuje obraz planetární soustavy v menší míe. Miliony mil representovány

jsou tu tisícemi, léta dny, též i oustední tleso tlesem lisickrále menším, a v dobách

vzájemných poruch, jakými na sebe psobí, zaujímají desetiletí místo tisíc let v sou-

stav planetární.

12.

Saturn.

U vzdálenosti devtkráte vtší nežli zem probíhá Saturn (Hladolet) dlouhou dráhu

svou okolo slunce v dob 29'/„ léta. Poznává se po bílém svtle bez paprsk, a jednou

poznán vždy zase snadno se dá nalézti, ponvadž místo své mezi hvzdami jen velmi

zdlouhav mní, zstávaje pl tetího roku v témž souhvzdí. Veškerý povrch slunce

jeví se mu asi 90krát menší nežli na zemi, proež také osvtlení jeho sluncem jest

90krát menší nežli naše denní svtlost, tak že nejkrásnjší poledne na té planet mže

se rovnati jenom našemu soumraku ped samou nocí. Prostední vzdálenost jeho od

slunce obnáší 197 mil. LoJ rychle plovoucí urazila by tu cestu teprva v 650 letech,

koule z dla vystelená ve 92 letech. Pro znamenitjší výstedivost své dráhy mže se

tato planeta až na 186 milion mil ke slunci piblížili a až na 308 milion mil od nho

vzdáliti. Vzdálenost její od naší zem mní se od 165—229 milion mil.

.
,

Pravý její prmr od tony k ton obnáší 14,696 mil, vyvýšenina na rovníku'

805 mil. Okolo své osy otáí se v nco více než 10 hodinách. Soubžn s rovníkem

táhnou se pes kouli podobné pruhy jako na Jupiterovi, jevíce bhem asu rozmanité

promny. Zevrubnji však pozorovali dají se pro svou slabost jenom skrze nejvtší



339

dalekohledy a pii istém povtí. Hutnost planety této rovná se v celku hutnosti je-

dlového díví. Že by však pi veliké rychlosti kolotání Saturnova na jeho rovníku mno-

hem vtší vyvýšenina nalézati se musela, kdyby ml všude stejnou hutnost, proež musí

hutnosti ko stedu pibývati jako pi zemi a pi Jupiterovi. Podle toho mže povrch

Saturnv míli hutnost jen asi korkového deva. Na všechen spsob jest o mnoho menší

nežli hustost vody, a neznáme žádnou kapaninu, která by hustostí nepekonávala Sa-

turna. NepoC-ílajíce komety neznáme žádnou planetu tak skrovné hutnosti. i snad

povrch, jejž vidíme, jest jenom oblakový neb párový obal, pokrývající menší

a hustší jádro?

ím však Saturn ode všech ostatních planetárních tles se rozeznává, jsou obtá-

ející jej velmi široké ale pi tom velmi tenké kruhy. Ony svobodn se vznášejí v ro-

vin jeho rovníku, k nmuž jen vnitní ouzká hrana prvního kruhu jest obrácena. Ši-

roké plochy kruh viditelný jsou toliko pi vzdálení se od rovníka k nkteré ton.
Kruhy oddleny jsou od sebe prázdnými, kolkolem jdoucími mezerami, a jsou ostatn

šíky nestejné. Šíka zevnjšího kruhu obnáší 1927 mil, pak pijde mezera 387 mil,

a konen vnitní kruh, jehož šíka obnáší 3733 mil. Tlouštka kruh páí se asi na

30 mil. Pi zevnjším kruhu pozorovalo se ostatn ješt trojí rozdlení, zevrubné však

jejich vymení nemohlo dosavad býti pedsevzato. Mezi širokým vnitním kruhem

a koulí Saturnovou vidlo v nejvnovjší dob nkolik hvzdá ješt jeden kruh, a však

velmi mdle se tpytící, který tu prostoru skoro docela vyplíiujc.

Tyto kruhy, tak jako Saturn sám, osvtlovány jsou od slunce ; spatuje se toti?

stín kruh na Saturnu, a rovnž i stín Saturna na kruzích. Ze zem vidny objevují

se kruhy v eliptické podob. ástka jejich zakryta jest Saturnem, a druhá ást zase

zakrývá Saturna, po obou stranách pak vyvstávají kruhy jako ucha. Tato eliptická po-

doba kruh mní se podle vespolného postavení zem, Saturna a slunce. Nkdy jeví

se kruhy tak široké, že jednu tonu Saturnovu docela pikrývají, naež sužují se zase,

až se promní v outlounký proužek svllový, vynívající po obou bocích Saturna. Tento

svllový proužek jest tak outlý, že toliko skrz nejvtší a nejsilnjší dalekohledy jest

viditelný.

Tento výjev nastoupí, když rovina, v níž leží kruhy Saturnovy, prochází sluncem,

ili jinými slovy, když slunce pestane osvtlovati jednu stranu kruh, zaínajíc vrhati

paprsky své na stranu druhou, která dosavad zastínna byla. To stává se pi každém

obhu Saturnovu dvakrát, tedy vždy asi po palnácti letech. A však ješt v jiném pí -?

pádu objevuje se týž úkaz, když totiž zem prochází rovinou kruh. Zem tu dlí nrr

jaký as na oné stran kruh, která není od slunce osvtlena, a kruhy zmizí pro nás

docela; za to ale objevuje se ona ást Saturna, již pikrývají, co erný pruh, který

však pro skrovnou šíku svou jenom pomocí velikých dalekohled viditelný jest.

Jedné ásti obyvatel Saturna, má-Ii jakých, poskytují kruhy vzácné podívání

jakožto veliký, bud jednoduchý neb dvojitý, na nebi rozprostený, skoro vždy v stejném

postavení setrvající, osvtlený oblouk. Druhé ásti obyvatel spsobují za to tytéž

kruhy zalmní slunce, jehož trvání obnáší 15 našich let ili pl roku Saturnova.

Každému sama od sebe namítá se otázka, kterak je možno, aby tak veliká,

z husté hmoty složená tlesa voln se vznášela, a že již dávno nespadla na planetu,

kterou obtáejí. Odpov na tuto otázku podává rycldé se otáení kruh ve svých ro-

vinách. Pozorováním nalezeno jest, že as tohoto otáení obnáší 10 hodin 29 minut

23*
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což dle zákon pitažlivosti velmi se blíží asu tomu, v nmž by msíc, jehož vzdálenost

od Saturna rovnala by se vzdálenosti prostedku obou kruh, obíhati musel kolem Sa-

turna. Odstedivost, spsobená tímto otáením a psobící proti pitažlivosti Saturnov,

udržuje kruhy v jejich postavení.

Pomry tíže na Saturnu mají všelicos zvláštního, což pamtihodn se liší od po-

ádku vcí, jemuž na zemi jsme pivyklí. Veliká vyvýšenina 805 mil na rovníku jest

píinou rozliné pitažlivosti na rozliných ástech Saturna; co na rovníku váží libru,

váží na tonách 1% libry.

Okolo Saturna koluje mimo to osm msíc, z nichž toliko tetí je znanjší ve-

likosti. Nejvnitrnjší vykonává obh svj velmi blízko u kruhu v nco více nežli 22

hodinách. Je-li obýván, poskytuje obyvatelstvu jeho Saturn se svými kruhy pohled ve-

likolepý. V noci zaujímají totiž polovici nebe, a musejí spsobovati silné osvllení.

Sedmý sputník má tu zvláštnost, že v jisté ásti své dráhy docela nám zmizí. K vy-

svtlení toho pokládá se, že povrch tohoto msíce jest povahy velmi rozdílné, tak že

jedna jeho strana odráží velmi mnoho svtla, druhá velmi málo anebo nic. Obrálí-li

se msíc k zemi touto druhou stranou, musí se docela neviditelným stáli; a ponvadž

se to dje vždy v tom samém míst jeho dráhy, vyplývá z toho, že sputník tento, tak

jako náš msíc, pi obhu svém okolo Saturna jenom jednou kolem své osy se otáí.

O prmrech, hmotách a hutnosti sputník Saturnových nevíme nieho. Zajisté lze se

nadíti ješt znamenitého rozšíení našich vdomostí o této pamti nejhodnjší planet

od budoucích pozorování.

Drobnosti.

H edvábni ek skocový (Botnbyx Cyníhia.)

V Evrop se z Indie pocházející hedvábniek marnšový (Bombjx moi) teprv od šestého sto-

letí (pud cisaem Jnstinlanem), a to s velikým prospchem Tjchovává. Uedrábi z jeho zámotk príi-

myslu vytžené bjio v první dob v cen rovné tiže zlata. Jeho poteba v nynjší dob jest velmi

rozšíena, a prmysi mnohých krajin jen hotovením hedvábných látek jejich blahobyt zakládá K to-

muto již známému pástevniku hedvábí pidružil se uyuí nový, v Indii, jmenovit v Bei]<i;alsku, též

již od pradávných dob známý drnh, totiž hedvábniek skocový (Bombyx Cyutbia), jehožto pstová-

ním v Evrop «e nyní mnoho prílmyslných a šlechetných muž zabývá. Již roku 1843 upozornil na

nj Guerln Méneville v asopisech, jako též ve svých pednáškách o hedvábnictví, držených v Col-

lege de France r. 1850 a 1851. Též uený Mathieu Bonafous vyzýval v spisu zvláši o tom je-

dnajícím, by se na uvedení v Evrop hedvábníka skocového a jeho pstováni všemožn hledlo,

ímž spsobil, že M. Baruffi (v Turín) ve spojení s M. Bergonzi (v Boniogne- cur- Mer) vele se

o to zasadili.

Bylo jim ale velmi mnoho obtíží pekonati, neb tento druh hedbávníka rozmnožuje se ve

svém domov, až na šestero pokolení každý rok, trvá tedy tak krátký jenom as v dobách svých

pemn (metamorphosls), že nelze bylo k. p. jen vajeka až do Vlach pivézti, aby se nebyly již na

cest vyllhly housenky, které nemajíce potravy zahynuly. Piinním guverneura Malty, šlechetného

p. M. W. Belda, byla cesta zkrácena, a již na ostrov Malt vylíhlé zelenavé, jako bélavým prá-

škem potrusené houseneky pstovaly se tam, nechaly se zamotat, a teprv ze zámotk tchto bla-

vých aneb nažloutlých vystouplí, bnd, žlut a blav zbarvení motýlové zánoní (uoctuae) podali

nový poet vajíek, prvních v Evrop snesených, které se nyní teprv jinam zaslali mohly, jako do
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Sardinská (panu GrIeserI) , do Toskánska (?">< M. Saví) , do íma jako též 1 do Alglnka.

V Sardinsku, a sice v Turín, vychoval M. GrIeserI již do roka dvoje pokolení. O rozšíeni ve

Francouzích snažil se M. C. Moyue, kterýž pstoval bedvábníka skocového na své hedvábárn

v Salnte-Tuile
;
pak vévoda de Guiche, vyslanec francouzský v Tnrin, který vajíka do Marsellla

a zoologickému spolku pro uzdoniácuní (societ zooIogIi(ne accllmation) zaslal.

V Paíži se bedlivé vychováváním jich zanáší prof. zoologie M. Milne-Edwards, který je uká-

' zal též Paižslié spolenosti vd v sezení letošním dne 38. srpna. Hedvábníek skocový pede nco

silnjší nitku hedvábnou než hedvábníek marušový, a podává tím látku pevnou, nco hrubjší, ale

trvalou a ke všem druhm šatstva se hodící; a ponvadž možno vícero pokolení do roka vycho-

vati, an naproti tomn jeho soudruh pástevnlcký, hedvábníek marušový, pouze jen jedinké pokaleni

do roka poítá, a proto že bylina, kterou se živí, totiž Ricinus communis (skoec obecuý) n nás

v echách se velmi dobe daí, *) poskytujíc i mimo to ješt semeno, z kterého se olej k osvt-

leni, k mydiáství a k užívání léivému (oleum niciul sen Palmae Chrlstl seu Cactori) pro vzbuzeni prjemu

rohí — tedy jest skuten žádoncno, aby se u nás spolek pro rozšíení a zvelebení hedvábnlctvl v Ce-

chách o tu zasadil, aby vajíka, jež nyní snadnji dostati možná, sob zaopatil a zkoušliy s pstováním

tohoto velmi užiteného a pro prmysl velmi dležitého bedvábníka skocového uiniti, které by a-

sem svým uveejniti mohl. Podle pana GrIeserI požívá housenka tohoto bedvábníka též 1 listy vr-

bové (sallj, AVeide) aneb locilty hlávkové (la tuca sativa, Kopfsalat), a jimi živené dávají zámotky

téže dobroty jako živené listím skoce obecného. Upozorujeme pro naduvedené výhody na dležitost

uzdomácnní tohoto bedvábníka n nás v Cechách, a vyzýváme spolu .šlechetné a podnikavé prmy-

slníky, by všemožnou péi se zasadili o bedlivé jeho vychování a rozšíení. Dr. Karel Spol.

O pstováni vina v echách,

Sepsal Filip ermák.
(Dokoneni.)

Píprava k sbírce.

Sbírka jest vinai ili majiteli vinic to samé, co žn jsoQ rolníka; tedy jako k tm, když

cos se blíží, pípravy se djí, tak podobn I k oné.

Když víno dozraje , neb alespo když as již nutí k sbírce
,
pede vším se prohlídne celá

vinice, aby se ocenila mnohost vína ; neb dle toho se pak potebné nádoby uchystají. Na vdro

vína poítají se obyejn dva korce hrozn.

Nkolik duí ped sbírkou zapone práce s lisem. Místnost totiž, kde tento stojí a kde oby-

ejn zásobné nádoby složeny bývají, se vyprázdni, pak vše se vysmejí a vymete. Potebné nádoby,

jako: vybeduné sudy, kád, strokvasy ili karbovnlky, se ometou, obrue, jestli na nich povolily,

se pitáhnou, a jestliže na blízku voda, potok neb eka, sem se pivalí a štrejchem naplní. Když

jak náleží se zamoi, voda se vyleje, nádoby se dobe vyistí, ješt jednou vypláknon a dom od-

vezou. Sudy na ervené víno zstanou na jedné stran, obyejn s ípkem na dn, nezabednné,

a když vysácbnon, hned se postaví na místo ku kysání ustanovené ; sudy na bílé ale se zabední,

a bu hned do sklepa na kantuýe umístí, anebo se zatím v lisu (tak slove i místo kde lis atojí)

ponechají. Pakli ale neni na blízka vody, ta otužené a dobe oprášené nádoby uejprv studenou vodou

se vypláknou, a pak vaící, aby se dobe zatáhly; — když pak v horké vod již dobe jjon vy-

myty, tuto se vyleje a sudy vypláknou a opláknoo se ješt jednou studenou vodou. Pak se umístí

na svá stanoviska.

Podobn se i omete a opráší lis, a prohlédne se, zdali žádné správy nepožaduje ; tu se každý

klínek pirazí, a šroub bu lojem nebo mýdlem se namaže. Potom se ucpe v stoku díra, kudy meš

*) viz PresIQv rostlínopis sir. 1336. kdežto již v rolíu 1846 vydaném též se zmínka iní o iiousence Phalaena Cyntliia na

létl, t))-li:iC< žijící, která pvede liudvábí liruiiélio druhu.



342

tee, a naleje se do nho ast na nkolik palcS zvýél vaící vody, aby, jestli se pes léto rozsechl,

takto se navlafil » opt dohromady stáhl, by pak pi lisováui neprýšll neb docela netekl. Když

s* pak dostatené zamol, piteje se ješt vody teplé neb studené, a do (é se vkladou : een, polštáe,

pacholata, latky, kiž, sejto, paliky a t. d., což když vše se odmoí a obmyje, vypásti se derou voda

do kád, stok i uadeené vci ješt se jednou opláknoa istou vodou, a když ta se vypustí, ote se

vše istým šatem a nechá se osáchnout.

Nyní se postaví do stoka truhlík, t.j. tyry prostranní prkna eenová, která se na každé stran

dvma neb I temi pacholaty zapou, aby truhlík, do kterého pak pijdou rozmakané hrozny, pi
lisování nepovolil, a pak aby mezi ním a bortem stokovým ostala mezera, kudy by mest téci mohl.

Lis a vci h nmu náležející.

"" Lisy json dvojího druhu : prostranné s pákou , a skrovnjší s jedním šroubem neb také

š dvma, ostatn jak ten tak onen naskrz z dubového díví, až na šroub. Tento jest obyejn bn
hruškové neb štpové plán, ztlouští asi 6—8 palc.

Lis s pákou skládá se z prostranného stokn, upevnného mezi tymi vždy po dvou proti sob

postavenými sloupy, loutka zvanými. Páka, žába zvaná, sestává ze dvou až i ty silných, asi

12— 15 loket dlouhých tes, jejichž jeden konec epelem mezi jednma loutkama podvšen jest,

druhý pak skrze ostatní dv daleko probíhá, maje n samého kraje na silném, asi dva sáhy dlouhém

šroubu zavšený špalek, t. j. na devné podlaze, ve které tento šroub zadlán jest, na spsob

roubeni u studen dokola postavenou kamennou zídku, vážící asi 20 cent. Takovým lisem vytáhne se

z jednoho zásypu 70—100 vder meitu.

Lis se šroubem jedním neb i také dvma Jest skrovnjší i zaujímá také mén místa. Skládá

se též ze stoku, upevnném mezi loutkami, ale toliko mezi dvma , které nahoe spojeny jsou

silnou kládou, matkou nazvanou, skrze kterou pak bu jeden anebo dva šrouby probíhají, tlaíce na

jinou pohyblivou kladku, štika zvanou a zavšenou též mezi onmi loutkami.

een ili truhlík jmenují se tyy kruhové, tu a tam silným nebozezem provrtaná a na

koncích k sob sestavená prkna, v nichž jest podlaha z podobných ale neprovrtaných prken, která te

muže rozebrati. l'een jest obyejn o ti palce kolem užší nežli stok uvnit.

Polštáe jsou plochá, tverhraná, obyejb mkká deva, asi o tyry palce kratší než erea.

Laky jsou ostrotihaué lat podobn tak dlouhé jako polštáe; bývají obyejn tí.

Pacholata jsou rovn bžící klínky, mající s jedné strany náez a nad tím o nco širší

konec zdéli hlubokosti eenu, neb tento se jimi upevuje.

Kíž jmenují se tyry na spusob rámce pes sebe sbité laCky, na koncích ale se všech lyr

stran pes sebe pebíhající; také se klade kiž na ká pod ešeto lebkové, aby z lisu s mstem te-

koucí peciky neb i také slupky se zachytily.

Paliky jsou tlukátka podobná onm, jakých se místy na zelí užívá, totiž špalíky, do kte-

rých zasazeny Jsou násady.

Sbírka.

Sbírka jest odezávání hrozn z kee a kladení jich do njaké nádoby. Jest to práce sice zcela

jednoduchá, ale dobe konaná velmi mže posloužili vínu, leda bylo pak hodn mu ublížiti.

Práce tato koná se takto: Každý sbrák, ozbrojen ostrou kudlou neb žabkou a dvma ko-

síky neb konvemi, nastoupí ráz ; staí vinai se obyejn díve pomodlí, a jak mile eknou : ve jménu

Pán, již každý pistoupí ku kei, rozpárá, t. j. peízne slámu, jakou jest k tyce uvázán, a zapone

odezávali, pi emž jednu ruku vloží pod hrozen, aby s nho neodpadávaly zruéka, a druhou,

maje v ní žabku ili kudlu, u samých zrnek hroiníek naízne. Nyní jej prohlédne, jeli podrostlý

zelenými ješt zrnky, jako bývá u. p. ryvola, neb je-li prohuilý neb proschlý, tn se vše prv vy-

loupá a odstraní, a pak je-li modrý, položí se do jednoho, všecky pak barvy jiné do druhého košíku

neb nádoby. A tak se jde od kee ku kei tím samým spsobem.

Když jest košík naplnn, vysype se do putny, a když i ta jest naplnna, odnese se do lisu
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k r o zk a rb o v li n i, t. j. k rozmakání, a nebo 1 také hned na vlnici se rozkarbuje. Aby se dl-

níci pi drubém rázu v práci nemeškali, dá se znamení na pi kladenými tykami, podkud již sbí-

ráno jest, klade se manda.

Pi pkné povétrnosti a když jest vína hojnost a dobré, jest sbírka velmi píjemná, ale zcela

naopak, pakli jest povtrnost studená, jak obyejn bývá, a pi tom ješt vina málo a špatné.

Karborání.

Karbování jest rozmakávání hrozn. Dje pak se takto : Hrozny sesbírané vysypou se do

strokvasn, karbovnlku. Nyní dra neb ti dlníci chopí se paliek a hrozny siln jimi makají.

Kdyi již hodu na breku rozmakány jsou, vezme se ist umytá motyka, a tou se naisto pro-

dlají. Je-li to beka z modrých hroznu, vleje se do nádoby ku kysání již pipravené, jest-li ale

z bílých neb smíchaných, hodí se na een^ t. j. vyleje se do truhlíku na stok.

Jest i jiný spsob sbírky i karbování, nežli tento obyejný. Všecky hrozny, toliko oištné,

kladou se napoád do té samé nádoby, a ta, když jest plna , odnese se na místo, kde již pro-

stranný stl, na dvou stranách látkami obroubený, uchystán jest, a na ten se vysypou hrozny. Nyní

pistoupí dlnici, a isté modré hrozny oddlují zvlášt, špatné pak docela odstrauji, a ostatní

všecky a všeho druhu k bílému vinu berou. Na míst karbování užívá se jakéhosi stroje.

Jest to mlýnek , mající koš a dva hidellky podlé sebe , každý se zvláštní klikou , jednou ta

druhou tam. Tento stroj se postaví nad kádi ueb strokvasem, jeden dlník hází hrozny do koše, druzí

dva toí proti sob, a hrozny padající mezi onyno hídele rozmakají se.

Naši praddové užívali ku karbování nohou. Podobné, jako se tu atom dosarad zelí šlape, tak

nkdy i víno se šlapávalo. A v skutku, kdyby nebylo té okolnosti, že i nejistji umyté nohy

pece ješt istjší jsou, když pestanou šlapat, než byly po umytí, nebylo by pes rozšlapáni hrozn;

nebot jak palikami tak mlýnkem pece nkdy se rozmaká i stopka , zvlášt neni-lí vyzrálá , a tu

pimísí se jakási kyselka k meštu; noha ale jest mkká, a nerozmákne nižádnou stopku. Pi ne-

dozrálém vin také mnozí otrhávají jen zrníka a ty toliko lisují, odhazujíce nezralé stopky.

Lisování.

Lisování jest vymakáváni nieštu z hroznové beky. Až posud nakládalo se stejn s vínem

íerveným jako s bílým, od karbování ale jest to zcela jinak. Bílá beka, jak již eeno, hází se

na een, a když tento jest naplnn, vše se urovná, aby všude komíny -- tak šlovou rozmakauá

zrnka — stejné ležely, pak se vezmou laCky
,

jedna položí se do prostedka
,

pod páku nebo pud

štiku, druhé dv této naproti, jedna v právo druhá v leva, od bortu truhlíku asi na píd. Nyuí se

sáhne ku prknm — k podlaze, a ta se co podložka na látky položí tak, aby pi lisování zou-

plna mezi truhlík se vtsnala. Na to se sáhne k polštám, a práv jak onyno ti latky byly polo-

ženy, tak nad nimi na podlahu položí se nyní ti polštáe, pak pes tyto tím samým spsobera jiné

ti. ale napí, a pes tyto píem opt jiné ti — udlá se hranice — a sice tak vysoká, jakto

požaduje bu štika nebo žába. Je-li to lis s žábou, zapone se pak špalkem toil, až jej šroub o nco od

zem vyzdvihne, tu páka ili žába celou svou silou ulehue ua hranici a mest se žene ouprkem ; když

špalek dosedne až k zemí, otoí se opt, a tak se pokrauje kolikráte až do tetího dne. Když již žádná

šfáva více netee, ueb alespo velmi málo, tu se šroubem vyzdvihne žába, hranice se shodí, podlaha

se rozebere, taktéž i truhlík, a komíny kolem asy na šest neb více palc se osekají. Tyto osecky se

roztroLí, urovnají a umakají na ostatui komíny opatrn a pevn , aby nepadaly. Nyní opt se

vezmou lafky, na n se položí podlaha, na tuto polštáe, a pak se pokrauje, jak již bylo udáno.

Je-li lis se štikou a tedy s jedním šroubem neb s dvma, vše se dje sice tím samým sp-

sobem, toliko s tím rozdílem, že tam oniukuvala páka, tu ale oulnkovati musí šroub. Ten se nej-

díve natoí na pánviku v štice zasazenoQ, pak se pitáhne sochrkem, a když ten již uestanje,

sochorem, když pak ani ten již nelze utáhnouti, uváže se na láno, které upevnno jest u panny
t. j. II toil iho se sloupu, do kterého zasazen jest socbrek, a te se pomalu pitahuje.
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Mest, Jenž vytee sám od sehe ješt ped lisováním, sluje s a mot e; co vytee nncen, 1 1 s o-

vauý, a co po osekán/, z o seku. Tim spSsohem, kdo ua to dbá, mže s toho samého roku

I barvy ti druhy míti, totiž : samote , a prvui a druhé lisované. Samote jest ovsem nejlepší, pi
bílém má ale velmi mnoho kvasnic, naproti tomu nejslabší jest z oáekú, mívá ale nejmén kvasnic.

Ostatn rozdíly tyto initi se mohou sice na velikých vinicích, ale i tu nestojí lirub za mnoho.

Kysáni.

Kysáni Jest obrácení se sladké štávy ve víno. To se pi bíIem vín dje až po lisování,

pi erveném ale díve nežli >e lisuje. Mest bílého vína naleje se do nádob, t. j. do sudu, asi na

dva palce nepln. Bylo-ll víno jak náleží vyzrálé a pi sbírce pohodlný as, jedva že jest v sud,

již zapone sleti, a druhý den již hází bublinky jako voda, když se poíná vait, a tak tim více

a vle, až opravdu jako do varu pijde. Tu asto 1 vykypí , a obyejn pi té píležitosti mnoho

špíny a kvasnic ze sebe vyhodí. V tom spsobu setrvá deset i kolikráte více dní. Pak zane ocha •

bovat, pestane siet, a konen docela umlkne. Po vykysání vypadá zcela jako slrovátka, naež se

usedá a po nkolika týdnech, obyejné okolo vánoc, pone se istiti a jasnili. ím špatnjší, tím

díve jest isté; ím lepší, tim pozdji se uistí.

Zcela jinak se dje pi vín erveném. ervená heka, jak již eeno, hází se do nádob ku

kysáni uchystaných, obyejn do sud, a to do sedmerek (sedmivderuích sud). Když nádoby jsou

asi na piíl od shora naplnny, proste se pes otvor bn silný plátný šat neb houn, a na to položí

se z téhož samého sudu vybednné dno. Jak mile se beka zaheje, zapone ihned okolo oator

házeti pny, a asto již ten samý den kysati. ím silnji kyše, tím více tlaí komíny nahoru, a kdyby

se jimi nemíchalo, pekypla by. Proež jak mílitn zapone kysati, musí se každý den jednou, ha

nkdy i dvakrát k a r b o v a t i, t. j. bu palikou neb motykou musejí se komíny vzhru vyhnané

opt dol stlaiti, ano až ke dnu ponoiti. Jest k torna na poátku asto mnoho síly potebí, aby

se komíny nahoru vyhnané zase do sudu vmakaly. A však komíny vždy zase nahora se dobývají,

a tento pochod siln kysajícího vína poskytuje opravdu zajímavý pohled. Nejprv povstane erný otvor,

v kterémžto jaku celé hejno had to sií, se hemží a vzhru žene , až najednou se vyítí blavo-

ervený var, jenž se z prudká po všech komínech rozleje a sem a tam zmítá; to se opakuje 1 pi

drahém prolumení komín i pi tetím, až konen všecko jako v njaký vaící kotel se promní. Než

po nkolika dnech komíny ponou mknouti, var se tratí, až konen ustane a komíny se potopí.

Tejest as lisovati. I zde jest dvojí spsob, hn provrtati sud asi na deset palc od zpodniho

dna a vypustiti samote ; anebo vše jak jest házeti na een. Pi lisování erveného vína zrovna

tak se dje, jako pi bílém, a komu na tom záleží, mže míti i tu trojí druh vína , totiž samote,

lisování první a druhé z osek. Než zde jest to práv naopak: samote nemá skorém žádných

kvasnic, ale mnohem více lisované, do sklepa pak uložené obyejn též okolo vánoc se uistí. Bílé

víno tedy kyše v sudech, ervené na komínech.

Z vylisovaných komín dlají patoky neb paesky, z bílého jsou obyejn lepší nežli z e-,
veného. I dlají se takto : z lisu ili z eenu sundané komíny nejdíve dobe se roztrolí, pak se

naházejí do njaké nádoby, sudu neb kád, a na n se naleje tolik vody, až se potopí.

Není-li píliš zima, zakysají brzy, a pak se jich užívá bu k pití, neb na polívky, ba 1 také

na ocet. Nkdy bývají lak silné, že se jimi lze opiti. Vymoené komíny poskytují pochoutku kozám.

Krylba.

Poslední práce vininí jest krylba, Krytba jest sehnutí ke k zemi a pikryti jich bu
tykami neb zemí. Práce tato koná se následovn. Dlnici se postaví do rázu a zaponou vyta-

hovati a stranou klásti tyky, pak odkopá každý nkolik ke, sehne je k sob, položí pes n proti

sob dv tyky, a pes tyto napi ostatních pt neb šest, pihrábne je hlínou, a kee jsou ukryty.

Takovíto oddleniko slov postel. Jak se pracovalo s prvními kei , tak se i pracuje dále

s ostatními. Když pak všecky kee pod postelí uloženy jsou, jest i práce pro tento rok dokonána,

což se obyejn stává asi na týden ped sv. Martinem,
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Od (é doby ni do sf. Josefa nemá vln« mimo doléváni vina za týden jednou a ištni sudíi

hrub žádného zaneprázdnni, alespo žádného vininého. V tom tedy asu obyejn tvoi si novou

budoucnost, dlá tollž kalendá k píštímu roku, jehož pravdivost obyejné taková bývá, jako uhodnuti

lích, jenž pedpovídají povlruost. Tak n. p. na sv. Martina jest mráz, tedy na pes rok bude dobré

vino; na sv. Vlncencia jest sluneno, voda z rozpnstéaého inéhu tee kolejem, tedy viuo potee

hojné eeném.

Sklep.

Vlno požaduje dobrý sklep, nejradéjl má ve skále tesaný. Je-li .sklep dobrý a plluá a be-

dlivá dohlídka, tedy se víno dobe zachová. Jak mllltn pestane kysat a se usedne, oisti se sudy,

doleji se i hned zašpuntuji. Od té doby podobná práce opakuje se každého téhodne. Okolo sv.

Josela bilé vino strhne se s kvasnic, t. j. zcela ist petáhne se do jiné nádoby , a kvasnice pak

se odstraní. ervené ale nechá se na kvasnicích teba dva i pl tetího roku, pak se též petáhne

do jiné nádoby. Peložené ale nerado dlouho trvá, nýbrž slábne a trati I silu I barvu, 'posléz i chu(.

Bilé ím starší tím lepší jest, ervené ale naopak.

Kolá, než prý se mže jisti, musí pý díve pijití devtkráte do ruky. Kolikráte asi musí

pijití vino do rnky, nežli se píti mže !

Z á v r e h.

Ze v Cechách jindy daleko více bývalo vinic než jich jest za našich as, jest vc známá.

Tak bývaly vinice u Prahy : za Oujezdskon branou s obou stran Vltavy až skorém ku Zbraslavi, na

levém behu od brány tím oudolim co nyní vede silníce pes Košie, až skorém na rovinu, dále

tmi oudolimi za Smíchovem, Zlichovem, k Jlnonicm a Butovicm ; za Strahovskou a Bruskou

branou až k sv. Markét, po pivrší Dehnickém, oudolim od Podbaby Šárkon až k Nebušlcm,

a s druhé strany až k Hlásku u Lisolej, odtud podle behu až k Rostokm a odtud údolim k Ou-

ntlcnm, k Statenicm, k Tuchomicm, kde dosavad ješt pkná vinika pod zámkem se nacházíí

a kde asi ped 45 lety skorém každý usedlý skrovnou viniku u staveni míval a kolikráte více než

nši hrozn sebral. Tak podobné byly vinice u Llbšic, Letek, Dolan, i dále v kraji, u. p. u Sla-

ného, kde ješt nyul jedna pkná vlnice se nachází. Tak i n Nalehozevsi, Veltrus, Jenovjl, Citová, Lib-

kovic, Bekovic pod ípem, n Bechlina, n Roudnice. S druhé strany pak Prahy za všemi ostá-

ními branami : n Nuslí, Vršovic, k Volšanm, k Poeruicm, k Prosíku a k Vysoanm; na celém

pivrší od Troje až k Libni, a mezi tímto pívrším po pravém behu Vltavy až do Chvatrub.

U Mlníka od Tuhan až k Mlníku, na celém naprotjším pivrší pes Blata, pak k Mlazlcm

a u Nebužcle ; u Vehlovic a nad nimi k Strážuicm, pak n Libichova. Tu opt s jedné strany na

pivrší k Bymáui, a s druhé k Želizl. Ješt r. 1810 toliko mšfanm Mlnickým u samého msta

pináleželo pes 200 koe vinic. Mezi nejvtší majetniky vinic slušno poítati knížete z Lobkovic,

majícího dosud asi 90 korc vlnic, hrabte Valdšteina, hrabte Thuna, barona Neuberka, klášter Te-

plský a jiné.

Pod Libichovem bývaly a dílem jsou dosud vinice . Na Peluncl o Podapl, na celém pivrší

oudoli Sttského až pes vrch Sovici pod Chcebuzi n Radoun, pes Velešlce v krásném údolí

u Hošky, Vrbic, Vebrne, Vetle až k Záhoanm, a odtud kol Litomic a po Labi dol až k D-
ína. Pak na Oharce u llanšburku a na poledních pivrších pes Lobosice k Zernosekm, k Pod-

aksali, k Ousti až k Podmokli. Ano i nad Karlovary mezi Fišeru a Taiovici nalezl jsem po-

zstatky bývalé vlnice, ano i ješt tu a tam kee.

Z toho lze souditi, že jindy povtrnost vinu píznivjší býti musívala než uyni ; neboC není

možná ani mysliti, že by naši praotcové, kteí mívali pece dosti piva a k tomu dobré, byli sob

oblibovali kyselého vina, jaké te obyejn máme. Jest pravda, že veliké výlohy, jakých vinice po-

žaduji, a špatný obchod jakého te vino se dukalo, mnoho k zrušeni vlnic pispl, a dosud pi-

spívají, ale Jisto jest, že pece ne tolik, jako neonrody a špatná vina. Nco má také na svdomí
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Priesnitz. Co jest nyní Udí, kteri si ve vod obllbnjí, kdežto jindy vlno vesms a Mlnické pede

vším tak apímu ctili.

U Mliiika pes Mlazice a Vehlovice až k LibicliOTn nikdy snad nevzalo toUk vinic za své,

jako letošním rokem. K tomu zajisté nic lak velice nepisplo, jako loská neoaroda.

Od roku 1830 až do 1854 byla výtená vina a v hojném množství: r. 1834, 1846 a 1848;

dobré vlno ale málo bylo r. 1839, 1841, 1852; ostatní bylo z vtšilio dílu toliko prostední

a špatné, skorém nejšpatnjší minulý rok ; o letošním se ješt nemže s jistotou soudit, ale by i bylo

ervené lepší než prostedni, jest ho velmi málo, snad tak málo, jako v žádném z tchto 24 let.

Bílé ale jedva dozraje. Roku 1834 mohl obnášet výnos Mlnického pes 35000 vder, a r. 1846

skorém také tolik.

Umlé rozmnoiováni strom.

Od Frant. Špatného.

(Dokonení).

Boku 1853 výbor štparského spolku uzavel, aby se každoron, od roku 1854 zaínaje,

zídila stálá výstava eského ovoce v pomolojické zahrad. Výstavy ovocní, kteréž se v Londýn,

T Paíži a t. d. každoron odbývají, napomáhají také k zdokonalení štpaství. Milovník štpaství

postará se o rouby neb sazeniky od vystavených vzácných a výtených druh ovoce, a tak se tyto

rozšiují. Pakli pi výstav výbor štparského spolku nkteré druhy ovoce veejn pochválí neb za-

silateli njakou odmnu udlí, tedy tím povzbudí štpae, který je pstoval, k vtší piinlivosti

a zárove se tím prostedkem spolek o jich rozšíení postará, ponvadž se na n pozornost obrátí.

Spolek štpaský by odbýváním každoroních ovocních výstav na nejsnadnjší spsob zpone-

uáhla poznal druhy ovoce v království eském se nalézající.

Na vyvinování druh ovoce má nejhlavnji vliv podnebí a pda. Vtší díl výtených druh

ovoce se v Cechách zponeuáhla rozšíil pomocí roubu a sazeniek z cizozemska pocházejících. Než

se ale i cizozemské ovocní druhy po Cechách všestrann rozšíily, uplynulo mnoho let. Veliký poet

ovocních druh v Cechách se nacházející vydává tedy také svdectví o velikém stáí štpaství, o jeho

rozsáhlosti a pokroku.

Aby velevážené tenástvo ponkud posouditi mohlo množství ovocních drnh a ráznost jich

pojmenování, uveejuji zde jenom jména hrušek, která jsem pomocí nkterých svých známých a pátel

v Cechách sebral. Máme hrušky v království eském :

Alexandrovby, ambretky, aniky, alžbtky, babice, bábovky, bakou, btulinky, bulky, erné

bulky, bambule, bezohryzky, bobeky, bndinky, buchty (buchtice), blice (bluice, blovky), buchyn,

bartolomjiiy, bedišky, cihláky, citronky, cepovky, cibulky, cikánky, cucavky, cukrátka (cukice,

cukrovky) , císaky, cizozemky, cmudilky, ervánky, ervenky (erveníce), apaté hrušky, áslavky,

davldky (davidovky), diviky, dveky, doktorky, devnatky, dkanky, droueky, draky, fíkovky,

fremionky, francouzky
, Hašky, ferdinaudky, housky, hedbávulce, hubiky oví, holopavky, harhnlky,

hrachovky, hojerverdky, hemánky, heitmanky, huaky, hrobovky, hadrovky, houzikovky, koií

hlavy, chouchelky, tsambertky, jemenky, jahodáky, jenerálky, janovky, Jakubky, jeruzalemky, vlaské

jeruzalemky, kalhotky, krtky, kvendy, kanafasky, kožišuice, husí krky, kestice, kaban, krnchtice,

kapalky, kntnohoranky, kobrky, kaenky , kamenky (kamenice) , knžovky, kouikovky , korytulce,

kladívka, královny (královky)j kravky, krvavky, krevniky, kutilky, kyselice (kyselky), kehice,

kozaky, krásenky, kivky, kateinky, kostelky, kukle, kradenky, kížnice, kokokrysky, krnchtice,

krysavky, koroze (kolodej, klnice, kuavky, kuželky, koženky, liberky (libernice), makoviky (ma-

kovice), masaky, matoušky, mdloby, mlynáky, máslovky (máselnice) , mounice, milírky, motel-

lce, mydlinky (mydliny), medovky, majdalenky, mandeliky, markytky, muškatelky (malé, veliké

a vlaské), mandlovky, militky, maníce, mudiklatky, maknlky, mejžata, navinuté hrnšky, nebesky,

nechntky, neapolitánky, obdloužnlce (obdioužné hrnšky), ovesnlce (ovesenky, ovesniky), omanky,
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otiTky , proskovhy ,
piksly ervené a bílé

,
pnsovky

,
panny , staré panny ,

papežky ,
psrja-

mentky (par^amutky), parízky, pecovky, pstnice, planeky, pleskoky, postnice, presedalky, peiiilky,

pstružky, ptánice, peregrisky, petrželky, poádníce, pomlsntce, punošky, panusky, pastky, planiky,

pleskaky (pleskalky), plisky, podkoínky, podnšky, pokliky, polednlky, prokpky, podzimky, po-

meriíky, pružnice, pražanky, pieniky, popelky, rozlneky, roždálky, raljovky, rylíky, rákosnlce,

raknianky, salcburky, straky, sedlikovky, strihavky, skoicovky, sarazinky, syreky, sraoluice (smol-

nivky, smollukyj smoliny), stigimarky, skalky, sladíce (sladlky), sobotky, spolenice, stíbrníce (ttí-

bruky), šípovky, švýcarky, štutgartky, špekovky, áedivky, lidlaky, šplnaTky, truchsesky, tušky, ta-

bulky, (tabulové hrušky), ušipanky, ?lasaky, vinavky, vrabliky, valneky (vavlnky), Tejcovky, vá-

clavky, virgule, vraky, vailky, vosiky, vinaky, višnlky, vladyky, voavky, vrkoky, vojtšky, ven-

druiky, zázvorky, zámenice, zobnky, zlmavky (zimlatky), zlatnice, zelinky, zedniky, žitavky

(žitnavky), žlutky (žloutky, žlontenice), železnice.

Tuším že se krom tch zde uvedených 236 jmen hrnšek ješt hojný jich poet v Cechách

nalézá Kdyby každý tená tohoto asopisu ve svém okolí jména hrušek sebral, která se tam

nacházejí, a je redakcí Živy laskav odeslati si za tžko nepokládal, mohla by se tato sbírka zdo-

konalili a as od asu uveejniti Za krátký as bychom pak mli sebraná alespo jména hrušek

v Cechách se nacházejících. Ta okolnost, že se v této sbírce nkterá synonlma nalézají, poukazuje

na to, že se mnohý druh hrušek ve více krajinách vyvinul neb rozšíil.

I v eských jménech hrušek lze nám obdivovati se soudnosti a bystrosti rozumu eského

lidu. Vtší poet tchto jmen hrušek utvoil si dle chuti a vlastnosti, dnžniuy (masa), dle vn,
podoby, barvy, místa, kde se ten druh hrušek vyvinul, a dle jmen svatých, v kterém ase oby-

ejn uzrávají. Lze nám tedy posuzovati dle jmen hrušek bez jich vidní a okoušení jich dobré

a špatnjší vl astuosti, barvu, formu, as uzrání, poznati místo kde rostou. eské ovocní názvosloví

liší se tmito výhodami prospšn od názvosloví nmeckého, francouzského a anglického národu,

kterýž, zvlášt v novjší dob, mnoho druh ovoce nazval dle jmen a dstojnosti znamenitých a vysoko

postavených osob. eský národ zachoval v názvosloví ovoce svou ryzost a ráznost, a musíme se

tomu diviti, že až posud nechvalitebuého cizozemského píkladu nenásledoval. — Snadno mohl

ntvoiti jména hrušek: pemyslovky, otakarky, vratislavky, kolovrátky, podbradky atd.

Aby se tato dobrá vlastnost eského ovocního názvosloví nepokazila, musí tedy eský spiso-

vatel pi tvoeni jmen ovoce tch samých pravidel písn šetili, která mu lid tak krásn naznail

.

Kdyby jména ovoce doslovn z jiných jazyk pekládal, stal by se tím smšným a nikdy by se ta-

kové potvory v lidu neujaly. CIm vrnji pi tvoení jmen ovoce bude následovati píkladu eského

lidu, tím snaduji a rychleji vejdou v užíváuí, ponvadž se píiti nebudou duchu (eského národu.

eský lid by to považoval za blouznní, kdyby se mu vštípiti chtla jména hrušek doslovn

peložená k. p. : K8nlgsgeschenk von Neapel královský dar z Neapole, Stuttgardter Gelsshirtenbirne

itutgardská hruška pastýe koz, Frauenschcnkel pauíno stehno, Sommer- Mundnetzbirne letni hruška

jla naviažujlcí, rother Sommerdorn ervený letní trn, sachsische lange griine Winterbirne saská

dlouhá zimní hruška, wahre schoue Gabriele pravá krásná Gabrielka, grosse schOne Jungferbirne

Tellká panenská hruška , wahre Leipziger Rettigbirne pravá Lipská edkvová hruška, rhelnische

Herbstapothekerblrne rýnská podzimní líkarnická liruška , Elfersúchtige žehravá , Araalie von Brabant

Amalie z Brabautu , Schweizerhose švýcarské kalhoty, Friedrich von Preussen Bed ich z Pruska,

Shonerts Omsewitzer Schmalzbirn Šenertova omsevická máselná hruška, Serapin der Kartháuser se-

rapín kartonsv atd ; francouzská jména hrušek : la Louise bonne dobrá Lujzka, poire amour hruška

lásky, la Marquise markhrabnka, Hoyale hiver zimní královská hruška, chat brulé spálená koka,

ton Chrétlen Espagne španlská dobrá kesfanská hruška, la Belle et Bonne krásna a dobrá, Deli-

ces Hardepond pamlsek HardepondSv, la poire Sarasin hruška Sarasinova , la belllsime automne

nejkrásnjší podzimní, teton de Venus prsa Venuše, Trouvé nalezenec, poir bénite požehnaná hruška

(Ludvik XIV. prý vykiknul, když mnoho tchto hrušek spatil : Ah mon Dlen ach mj bože, proež
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se také tak jmenuje. Lansac bylo jméno dámy, která králi Ludvíkovi XIV. podala nejdíve

tu hrušku), Muscat belle de Naucy krásná muškatelka z Naucj atd. ; a anglická Jména hrujek :

grey Goodwife šedivá dobrá žeua, Swaueg; labutí vejce, dry Martin suchý Martin, the wlnter thorn

zimní tru, the great Mouthnater veliká ústní voda atd.

Z tchto nkolika pikladu vysvitá patrn, že se nkterá jména ovoce z cizozemských ja-

Kyká do eštiny doslovné peldádatl nedají. Štpaský spolek by se eskému národu zavdil, kdyby

pi vyhlášeni a zaízeni nastávajících ovocních výstav zasilatele ovace požádal, by k ovoci pipojili

seznam jmen ovocních druhu v pomolo.i,^lcké eské a umecké ei. Výbor výtených znalc ovoce musel

by každý seznam a ovoce ádné prohlídnouti, a podlé nejlepší posavadní soustavy rozstídni pomologické

jméno vystaveného ovoce ustanoviti, a do hlavního seznamu také v eské a nmecké ei, zárove s mí-

stem kde roste, zaznamenati. Kdyby nkterý druh ovoce více eských jmen ml, tedy by se mohlo nejlepší

slovo na první místo postaviti a ostatní jména ovoce následovati vtom poádku, jak to jejich dokonalost

požaduje. Pro takový druh ovoce, který by ješt eského jména neml, mohlo by se pispním n-

l^terého eského filologa utvoiti dle pedeslaných vzor. Pak by se mohl každý vystavený druh ovoce

dát vytvoiti z vosku, papírové drti (maché) atd., a do skín za sklo uložiti s pipojeuím lístku,

ua kterém by jeho jméno pravidelné v dotených eich napsané býti muselo. Na takový sposob

by se nejpimenji eské názvosloví ovoce sebralo, utvoilo, a sbírka eského ovoce zponenáhla zaídila,

když by pi následujících výstavách vždy nové druhy k sbírce pipojeny byly. Pozdji by se mohl od

stépaského spolku vydávati popis eského ovoce s poádným barevným vyobrazením Jeho. Takové

sbírky a popisy ovoce nalézají se u všech vzdlaných národ. Tuším, že Je již svrchovaný as,

abychom v té vci jich dobrého pikladu následovali, a sebrali, poznali, vytvoili, vyobrazili a po-

psali ovoce, které v Cechách roste. Pede vším máme znáti to, co roste v naši vlasti.

Jest ovšem pravda, že by bylo potebí nkolika set zlatých na opatení skíní a na ádn
vytvoení ovoce. Náklad ten by byl pi první výstav nejvtší, ponvadž by se nejvíce druh ovoce

vytvoiti musela.

Zasadi-li se o to energický jednatel pan Tu r e ck ý, budeme se moci brzo tšiti ze sbírky

eského ovoce. On na opravení zahradního stavení v krátkém ase tak velikou sumu penz z do-

brovolných píspvk sebral, protož oekávati lze, že také k brzkému zízení ovocní sbírky nejpi-

menjších prostedk použije. O on se zasadí, to vždy zdárn vyvede. —

Že štpaský spolek ve svých schzkách astji rokuje o vcech k zdokonalení štpaství na-

pomáhajících, a že vysoké zemské vlád podává své dobré zdání o prostedcích k zvelebení štpa-

ství, o tom slov šíiti nebudu. Jakých zásluh si ale dotený spolek o zizováni školních štpních skolek

v echách vydobyl, o tom se zmíním, až o zákonech k zvelebení štpaství vydaných mluviti budu.

Krajské a filiální hospodáské spolky by mohly v echách velmi prospšn pispívati k zdo-

konalení a rozšíení štpaství, kdyby zvláštní oddleni zídily, které by si tu povinnost uložilo, št-

paství ve svém oboru všemožn zvelebovati a rozšiovati. V kraji se mnoho vzdlaných a zkuše-

ných štépa nalézá. Tm by se mohly dopisy odeslali s žádosti, aby k hospodáským krajským

neb filiálním spolkm co dové pistoupili, a k dosazeni vytknutého cíle všemožn napomáhali. Pi-

spním takových muž by dotené spolky znamenité podpory nabyly.

Pede vším by se musela štpaská sekce o založeni školky postarati, aby mohla tak jako št-

paský spolek rouby a stromky zdarma rozdávali a prodávati. Pak by mohla ve svém kraji neb

okresu sestaviti statisticko- mistopisni pehled štpaství, v kterém by také poznamenána býti mu-

sela místa, kde by se s prospchem štpné stromoví vysazovati mohlo.

V tom pehledu by také vytknuty býti musely všechny vady a pekážky štpaství a pro-

stedky k jich odstranní atd. Také by mohlo dotené oddlení vyšetiti, které ovocní druhy, a v kte-

rých krajinách svého oboru se dobe daí, aby se o jich schváleni a rozšíení s prospchem peo-

vati mohlo. O dležitosti píhodné pdy a podnebí pro daeni se štpných strom mli již naši
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slavní pedkové výborné náhledf. V knížce o štpování pana Jošta z Boseoberkii nalézá se na lista

tvrtém: „Nejprve sluší vdli, by vštpováni byl nejzbhlejší a asn 1 dobe štpoval, jakž nebude

plá dobe vysázená v míst píhodném, uebude£ štpování platné. Protož chceš-li míti štp pevný

a trvalý, znamenej misto, kde chceš štpovati nebo štp pesaditi, kterakého jest pirození, jest-lt

vlažného neb suchého, jestli v písité krajin neb v hojné, jestli v teplé neb studené, a podlé toho po-

ložení hledej plán k sázeni. Neb co chceš tak pesaditi, jakž do nepíhodoého místa vsadíš buto

plá neb štp, beskev ueb oech, aneb co takového, nebudet se nikterak daiti. A tak jestli místo

pískovaté a suchopárné, kdež chceš co takového vsaditi, nesa z místa vlažného a zemnatého, ale

sa z podobného aneb horšího. Tolikéž, jestli zem dobrá a tuná, kdež chceš co vsaditi, neber

sadisté z velmi suchopárného místa. Neh aby se sprvu dobe vedlo, ale nebudet trvati. Aniž ber

z jiné krajiny, ale z té (pokudž možné), kdež chceš co takového saditi. Neb tak jest ve všech oo-

rodách zem a v jiných vcech, jako pi obilí, dobytku, rybách, velách, jakž to bude pesazeno

neb pehnáno do nehodného místa, daiti a šlechtiti se nechce. Jako píklad toho vezmi pšenici k semenu

od áslavi, a sej ji okolo Lede aneb okolo Lipnice, z isté pšenice urodí se prvni léto polovici

žita, a v druhé léto budeC vše žito, a v tetí léto stoklasa. A to proto, že jest zem nepíhodná

a jiné povtí."

Obzvláštní péi by sekce ta k podporování a zizováni školních štpných školek piluitl mohla.

Stpaský spolek by milerád filiální hospodáské spolenosti ve všem dobrém podporoval. Takovým

užiteným úinkováním by filiální spolky nabyly vážnosti a vtší podpory etnjším pistupováním

úd. Presvdenost o užiteném psobení spolk nejvíce k pistoupení a podporování povzbuzuje. —
Mnohý z dotených spolk pochopil výborn svou úlohu a snaží se všemožn krásného úele

svého povoláni dosáhnouti. Již se sem a tam krásné ovoce horlivého psobení ukazuje. O kéž by-

chom mohli o vtšin tch spolk chvalitebný úsudek pronésti ! Bohužel mnohý z nich jen živoí neb

je pohížen v hlubokém spánku. —

Školní štpní školky by málo k zvelebeni štépastvi napomáhaly, kdyby školní uitelové mlá-

dež v štépastvi theoreticky a prakticky nevyuovali. Maji-li ale uitelové mládež v štépastvi cvi-

iti, tedy musejí býti sami v tom pedmtu dkladn vzdláni. Aby se školní ekane! štépastvi

dkladn piuiti mohli, pednáší jim již nkolik let v Praze štépastvi bez odplaty horlivý úd št-

paského spolku, editel stavovského technického ústavu a professor hospodáství pan Dr. Josef Lurabe.

Roku 1853 zúastnilo se v jeho štépaských pednáškách 31 školních ekanc. Mnohý z jeho žák
již. co uitel vyuováním mládeže vdomosti štpaské rozšiuje, a tím nejvydatnji k zvelebeni šté-

pastvi napomáhá. Ze si dotený p editel a spolu zástupce pedsedy v schzkách štpaského spolku

velikou zásluhu pednášením štépastvi o jeho rozšíeni a zvelebení vydobyl, o tom nelze poohybovati.

Ponvadž není štépastvi pro školní ekance pedmt obligátní, protož se zkoušce ze štépa-

stvi jenom malý poet ekanc každoron podrobuje. Takových mladík, kteí by z vlastni pe-
•vdenosti o dležitosti a potebnosti vdomosti štépaských dotené pednášky bez nuceni navšt-

vovali, je jenom skrovný poet. —
Za tou píinou uzavel r. 1852 výbor štpaského spolkn, podati prosbu vysokému místo-

držitelství, aby vydobyti ráilo, by pednášky o štépastvi co obligátní pedmt každý školní ekanec

piln navštvovati nucen byl tím, když by bez vysvdení nmélosti v štépastvi do školní služby

pijat nebyl.

C. k. vlaít. hospodáská spolenost má knihovnu, která obsahuje asi 4400 svazk eských,

polských, krajinských, chorvatských, ruských, nmeckých, švédských, vlaských, francouzských, angli-

ckých a amerikánských knh ze všech hospodáských odvtvi. inní údové hospodáské a štpaské

spolenosti mohou používati všech spis v té knihovn se nacházejících. Ctním dkladných štépa-

ských spis nabyli mnozí údové vlší vzdlanosti v štépastvi, a tak i tato knihovna napomáhá

k jeho zvelebeni. Bylo by záhoduo, aby se u všech krajských a filiálních hospodáských spolku

v Cechách knihovny založily. —
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Mimochodem badiž zde také podotknuto, že c.k. vlast, hospodáská spoleuost již v první dob
svého úinkováni také marušovou školku založila na pozemku u Pedaiho Ovence (Bubene), kterého

jí eští stavové k užíváni popáli. V pozdjší dob najal hospodáský spolek na marušovou školku

zádušní pole, ležící nedaleko spoleenské školkj. Z nadeeuých marnšových školek rozdával zdarma

spolek marušové semeno, s tištným ponauením jak se zadlávali má, a marušové stromky. Tím

prostedkem se po celých Cechách maruše rozšioval)'. Nkterý majetník stromk marnšových,

b)v dostaten marušovým listím zaopaten, poal hedvábniky (bource marušové) pstovati, a když

se mu hedvábnictví dailo, oblíbil si je, a tak se po echách rozšiovalo.

První zakladatelov hedbávnictvi v Praze bylirokn 1749 Vlachové: major od zemmi Karel

Cremeri a podnikatel divadla Locatelli. eený major dal s vyšším povolením vysázeti marušové

stromky v mstských píkopech, a od strany nejvyšší vlády se mu vlastnictví tch stromk ponechalo.

On nmel roku 1757. Pozstalá vdova marušové stromoví v píkopech mstských prodala r. 1758

za ISOo zl. bývalému komernímu spolku (Kommerzkonsess) v Praze. Koku 1761 profesor Bohá

a spolu radní eeného spolku poal se chvalitebn vyznamenávati v hedvábnictví, a radní komer-

ního spolku Scolti s velikomyslnoa obtovnosti hedvábnictví rozšíil po celých echách. Pozdji se

marušové sady v mstských píkopech, v zámecké bažantnici, v císaském mlýn »td. odevzdaly

k užívání vlaskému špitálu v Praze"). Od r. 1782 pispíval obchodní spolek na udrženi a rozší-

ení hedvábnictví ron 300 zl. Pedstavení vlaského špitálu za píinou rozmnožení píjmu hed-

Táboictví s láskou a horliv pstovali a rozšiovali. Tento píklad povzbuzoval k následování. Za

levný peníz svinovali na motáku schopní dlnici (z vtšího dílu Vlachové) hedvábí s zámotk (kokon)

pstovatelm hedvábnik, neb kokony pedstavení ústavu za slušný peníz od nich kupovali. Pozdji

si opatili soukací stroj na hedvábí (Seidenlilatorium), a hedbávnictvi se od roku k roku vždy lépe

dailo. V tom rozkvtu hedvábnictví se již v echách tžilo ron 40 cent istého hedvábí.

Po zrušení vlaského špitálu pan Ferdinand šlechtic z Schonfeldu, královský dvorský knihti-

ska, r. 1790 pi veejné dražb koupil marušové stromy v sadech a násroje motacf a soukací za

2350 zl. Dle seznamu obnášel r. 1791 poet marnšových strom 25340 kus.

Dotený kniktiska, nemaje lásku k hedvábnictví, dal krásné marušové stromy sporážetl

a nkolik set sáh diví z nich nadlati. Samo se rozumí, že posekáním marnši nejhlubší rána

hedvábnictví zasazena byla. Milovnici hedvábnictví nemohli již více své zámotky zde prodávati neb

svinovati, protož ím déle tím více hedvábnictví zanedbávali. Na ten spsob marnšové sady a uži-

tené hedvábnictví, kteréž piinliví mužové za 41 let velikým úsilím a nákladem na vysoký stupe

dokonalosti pivedli, za krátký as docela zahynouti mlo.
Tuším rokn 1776 usadil se byl v Praze obchodník Josef Bangherl, z Gery u jezera Lago

di Como v Mediolánsku, kde se narodil roku 1760. Tenlo piinlivý a rozšafný muž co veliký mi-
lovník hedvábnictví zasadil se o to, aby práva vysazování a užívání maruší dosáhnouti mohl od

šlechtice z Schonfeldu. Boku 1811 koupil to právo od eeného knihtiskae za 4500 zl. v. .
V sadech marušových Bangheri toho roku nalezl jenom asi 450 kus zanedbaných maruší.

Tento milovník hedvábnictví nelitoval namáhání a nákladu, aby kleslou tuto vtu prmyslu zvelebil.

On založil roku 1813 nedaleko Svatováclavské (Koské) brány marušovou školku, v které se až

posud nalézá nkolik tisíc maruší. Toho roku také na svj náklad vydal knížku v eské a n-
mecké ei t „Pouení o dobývání hedvábí (hedvábnictví) vCechách," kterou vnoval eské c. k. vlast,

hosp. spolenosti. Po jeho zesnutí dne 2. prosince 1833 jeho syn pan Jindich Bangheri do jeho

šlépjí vkroil a taktéž hedvábnictví horliv pstuje. V stavení své zahrady u Vršovic, kterou r.

1843 koupil, zídil sín bedvábnické, raotáky atd., a v zahrad pes 200 marušových strom vysázel.

Boku 1807 a 1808 vydala hospodáská spolenost ve svém kalendái ponaueni o vychování

a ošetování maruší, hedvábnik, a o vydobýváni hedvábí.

*) Tento ústav byl založen roku 1GU2 od tovaryšslva blalioslascné Panny Marie (vlaské kongregace), a vydržovalo s^e lam
pres 50 starýeli tliudých lidí, 150 osielých dli, a talté tam byl ústav porodní a nemluvátka dávala se mimo díim na

vychování. Císa Josef II. roku i789 te ústav zrušil, kostel byt zamknut a staveni prodáno; tcprv roku^ 1804 zídila tam
zdejší Vlaská kongregace opt ústav pro sirotky, ktepý se posud udržel a tali zmolil, že r. 1850 tento dm koupen byl,

v nmž 21 chlapc bez rozaílu národnosti bezplatného zaopateni požívá a se tam uí pedmtm, ve tech tídách nor-

máDÍch ákol pedepsaným.
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Piinním p. Jindicha Ran^heriho, spoluúda stpaského spolldi, a nkolika prízairca lied-

vábnietvi zídil spolek štpaský zvláální sekcí k zvelebeni a rozšíeui hedvábnictví v lechácli, která

vypracovala stanovy spolku k zvelebení hedvábnictví, ježto c. k. vlast, hospodáská spolenost podala

vys. ministerstvu k potvrzení. Od eské hedvábnické spolenosti oekávati lze, že co nevidt zašlou

mariišuvou školku opt založí, a že požádá p. Hangheriho, aby vypracoval knížku o hedvábnictví dle

své veliké zkušenosti a výborn znalosti, která by se vydati mohla nákladem vlast, hospodáské
spolenosti. Pednášky o hedvábnictví, které by tento spolek pro školní ekance zaíditi mohl, na-
uapomáhaly by prospšn k rozšiováni a zvelebování hedvábnictví v Cechách").

C. k. vlast, hospodáský spolek veliké zásluhy o rozšíení a zdokonalení hedvábnictví v Ce-

chách pana Jindicha Rangheriho odmnil r. 1852 velikým zlatým estným penízem.

Pokud nám povdomo, pstuje v Cechách také hedvábnictví pan fíanert, školní uitel u sva-

tého Haštala v Praze, školní uitel pan František Zavadil ve Waltersdorfu a školní uitel pan Hy-
nek llner v Olešníci blíž Hostinného. Piinním a velikou ubtovuostí Jeho Jasností pana knížete

ze Švarcenberku
,
pedsedy eské hospodáské spoleností, pstuje se hedvábnictví v Teboni, Lipn

a ve Vršovicích u I^oun.

Ochotnosti Pražského penžuíka váženého pana Leopolda šlechtice z Lámln obdržel roku

1803 štpaský spolek sbírku 60 nejvzácnjších nových druhu hrušek a 17 nových druh jablek,

které vychoval p. Jakub Javal, penžnik a výbor c. zahradnické spolenosti v Paíži na svém statku

Urand Champs u S, Gerniaiu. Pi Paížské ovocní výstav na dotené druhy byla piknuta druhá

cena p. Javalovi.

Tento vzácný dar štpaský spolek v msíci íjna 1853 osm dni vystavil v místnostech

c. k. vlast. hosp. spolenosti v Karolín. eený pan šlechtic z Lámlu vyjádil se, že dotenému
spolku zaopatí od jmenovaného Paížského penéžníka rouby výtených druhti ovoce.

Bžícího roku vydáno jest nákladem c. k. vlast, hospodáské spolenosti v Cechách krátké

ponauení pro obce a hospodáe, kterak by pustá místa lesem posázeti a ze svých pastvišat spolu

užitek a díví míti mohli. Tch knížek bylo vyšténo 7000 nmeckých a 5000 eských. Vy-
soké c. k místodržitelství dalo každému pedstavenstvu a každé obecni rad zdarma doruiti jeden

výtisk eeného ponauení.

Co nevidt se taktéž pedstavenstvm a obecním radám zdarma doruí knížka: Návod
k jtpastvi pro rolníka od Jiího Liebla, knížecího fíi rs t enb e rskéh o

Trchniho zahradníka. Nákladem c. k. vlast. hosp. spolenosti jejíž vytištno 7000 exem-
plár v nmecké ei, a do eštiny ji pekládá náš zasloužilý Dr. Kodym. eské vydání budK obnášet

6000 výtiskfi.

Zahrada štpaské spolenosti je nyní rozdlena na tyry pole dvma cestami , hlavní

dvousáhovou a píní. Okolo obadní zdi jde sáhová cesta, a vedle ni nalézají se pízední záhony,

na kterých rostou tešové, švestkové a merukové matení stromy ; mezi nima vysázeny jsou er-
vené a bílé hollandské meruzalky a anglické druhy srstek (angreštu). Jižuí a jižnvýchodní strana

zdi je opatena odry v délee 233 sáhíi , u kterých rostou ušlechtilé vinné kee a dobré
drahý beskvl.

Letos se nalézá v spoleenské zahrad mateních jabloní, jehlancovité podoby na plání od-
rostlých 560 kos a tolik druh ; a ve školce pes 30 druh jabloni k vysázeni co mate-
alch strom.

Hruškových mateních strom jehlancovité podoby na pláni je 260 kus a tolik druh, a ve

•kolce asi 100 druh hrušek, vtší díl francouzské druhy k vysázeni pro plemeno.

Tešových mateních strom je v zahrad 86 kus a tolik druh, a k vysázeni co mate-
nik nalézá se jich ve školce asi 50 druhíi. Švestkových mateních strom v podob jehlancovité

nalézá se tam 1 15 kus 90 druh- Merukových mateních strom je v spoleenské zahrad 36
kus 15 druh. Broskví se tam nalézá u zdi pi odrech 58 kus 21 druh, vinných ke u zdi

pi odrech je 70 kus 30 druh.
Mimo obyejné druhy malin roste tam 15 druh anglických malin, a srstek anglických 25

druh. Na prodej a k rozdání se nalézá v spoleenské zahrad šlechtných tešní, višní sladkých,

•klenovek (Glaskirschen) a amarelek 2000 kus, a sladkých višových kriat na machalebkách pes
100 kus j hruškových krIat na pláni asi 1800 kus, a na kdouli pes 1400 kus-, vysokých kme-
nových hrušek asi 200 kus: šlechtných krskových jabloni na pláni asi 200 kus, a na svatojan-
atech ( Johannisstámmchen) 400 kus; šlechtných švestek pes 200 kus, broskví asi 300 kus
a merunk asi 200 kus. Také je v záloze nkolik kop hollaudských merozalek a malin. Tí-
letých jabloových pláat mže se asi 30 kop odprodati. Pak se nalézá v spoleenské zahrad asi

1400 kus tešových pláat, pes 3000 švestkových pláat, 800 jabloových krsk, jabloní vyso-
kokmenných 600 kus, hrušek krskových asi 800 kus a hrušek vysokokmenných pes 2400 kus.

*) Pipojujeme se tule k žádosti p, Dí*. Spola, svrcliu pronelentí, aby £e neopominula obráliti pozoruost též na liedvábníckí)
skocového, jehož pstováni v Cechách mnohou výtioju slibuje.
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Vzdlaný a zkosený spoleenský zahradník p. Karel Horáek se Tšemožn piiiije, aby zdokonalil

zahradu s|toleenskou.

Roka 1853 ml štpaský spolek 21 estných a 114 úlnkajicích lena. Když nám pijde

na niysl hojuý poet velikých a malých statká, rolník, mšfan atd., musíme se té lhostejnosti

diviti a toho želeti, že eený spolek, který již mnoho let v Cechách chvalitebn úinkuje, jeuom
tak skrovné podpory nalézá. Kdyby ml 800 len, obnášel by jeho roní píjem po šestizlatovém

roním píspvku 4800 zl. stíbra. Pak by mohl vydatnji zvelebovati štépastvi v ('echách. Aby
se užitené psobeni štpaského spolku více poznalo, bylo by záhodno, aby každého roku obšírnou

zprávu o svém úinkování a výtah svých stanov uveejnit v eských a nmeckých novinách, a aby

ke knížkám, které o štépastvi neb vinaství vydává, dal pitisknouti své stanovy.

Když tchto prostedk používati bude, nebude se mu moci vytýkati, že se o to nestará, aby

poznán a podporován býti mohl etnjším pistupováním úd '). —

Padáni hvzd.

Odvolávajíce se na pojednání pana Dr. V. Knneše v loském roníku str. 309. upozorujeme

naše tenástvo na úkaz etnjžího padáni hvzd, který se pravidelné do roka dvakráte, a sice okolo

10. srpna a 10. listopadu opakuje, a píznivé-U nebe, oblak isté a bez svtla luny, nkdy velmi

skvostné se objevuje. Zdá se, že letos nebe bude píznivé, an msíc teprva okolo 9 hod. vychází.

Zprána o schzkách ptrodnického odboru v Museu.

v úterý dne 18. íjna zapoaly zase pravidelné schzky po dvoumésíné pestávce za

píinou prázdnin.

Pan prof. J. Purkyn okazoval a vysvtloval nový rod malých rák, od p. Lokaje ve

Vltav nalezených. Hod tento, dosaváde v Sekvau u Paíže a na ostrov Madagaskaru jenom po-

vrchné pozorovaný a pod jménem Prosopistoma popsaný, mezi skoepat ráky (Enlomostraca) umí-

stný, má mnoho záhadného ve svém ústrojí. Zevnitek sice upomíoá s veliké ásti na brouky,

zvlášt ohledem kusadel a ti pár nožek. Opaten jsa pravými žábry pod štítem uschovanými

a ocáskem blíži se zase k rakm, od nichž pak se liší pravými vzdušnicemi (tracheae), jakými celé

tlo protkáno jest, jen že chybí ústí jejich, jaký má hmyz; tím by se tedy nejvíce podobal k lar-

vám nkterého vodního hmyzu, a nám dosud neznámo, ku kterému by vlastn náležel. Snad že

jest to ustálený tvar pechodní, jako vídáme u Prótea a j. Drobnjší anatomie ješt nebyla pod-

niknuta, i sdleno pouze, co od pana prof. Purkyn vypátránu bylo, kterýž dosaváde tím ped-

mtem se obírá a asem více sdlí

Zárove bylo v této schzce ustanovenu, aby se píšt schzka odbývala každoa stedu, kde

by mimo zvláštní pojednání tž zprávy o nejnovjších pokrocích v pírodovdách se sdílely.

Ve stedu dne 25. íjna podal pan Jan Krejí zprávu o nov \7slem skvostném

díle bratí Adolfa a Herrmana Schlagintweit o Alpách. Poukázal hlavn na výsledky geolo!!;ickéha

badáni jejich v Alpách, ímž se památný sloh tohoto horstva co nejjasnji vysvtluje, pak na mete-

orologické a fysikalní studie jejich o tomto horstvu. Dílo samo, ozdobeno krásnými obrazy, se ukazovalo.

Na to bylo rokováno o vydávání kalendáe Živy na r. 1856. Pan Dr. V. Kuneš navrhoval

zízení astronomické a meteorologické, na to byly pemítány jiné pedmty, jež by pro pouení

a zábavu obecenstva obsahovati ml.

*) Chtli jsme podobným sp^obem v^tiití lež innost ostatních jednot a spolk, ^aiilmjicich do oboru slparství, jako

jsou: poádek zahradnický, spolek jiHnkový, spolek zahradnický a j. ; že však k tomu v tomto roníku Zívy již místa

nestaí, pinuceni jsme odložiti to na píští rok.

Obsah.
Okrdikni naši elasti rottlinsttiem. Od Dr. Jana Palackého. — Kopyhiali saavd. Sepsal Emanuel

Purkyn. Dokoneni. — O Graptolithech. Od Jana Krejího. — O yostareni síuneni soustavy

v prostoru svtocfm. Od Dr. Vojtcha Knneše. — Drobnosti : Hedvábtiicek skoécorý (Bombyx
Cynthia'). Od Dr. K. Spota. — O pstováni vina v Cechách. Sepsal Filip ermák.
Dokonení. — Umlé ro>mnoíováni strom. Od Františka Spatného. Dokoneni. — Padáni

hvézd. — Zpráva o schikách ptrodnického odboru v Museu.

Tiskem Betiicha^Jloh^líka v Praze 1854.
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í^íslo 12. íloiiía bruOt). Prosinec 1854.

Vycház/ mes/n po dvon arších. Cena pro údy Matice obnáší ron 1 zl. 30 kr st pro od-
bratele ostatní ron 3 zl. st. Pedplacení pijímá se v kancelái p. J. U. D. Jos. Fryée v Jin-
dlfske ulici . 900 - n., pak a domovníka v mnsejním dom, kdežto se ísla TydaTají. Zasílá se

také poitoa. Poštovné obnáší ron 36 kr. st.

Ptactvo domácí.

Jako ze ótvernohých zvíat shromáždil, lovk také ze svobodnjší íše ptactva

kolem sebe zvláštní komonstvo, rozdílné v povaze a kroji dle národu, z nhož pochází.

Nejprvnjší ptáíe, jenž k lovku se pidružilo, bylo zajisté kue. Umní je vy-

chovati a tak mnohonásobného užitku z nho bráti, jest zajisté jedno z nejprospšnjších

dobrodiní, jimž se Latona obyvatelm Delosským za poukázanou pohostinnost zavdila.

Kráejíc po zemi, klidn sbírajíc zrnka a spolen v sypké zemi pohrabávajíc, jest kue
zajisté obdobou klidných peživavc, jako hus a kachna obdobou šttinatých bahák.
A jako užitený skot, sleduje i slepice lovka všude co vrná ale prosaická služka, v níž

všechna ptaí romantika ba každý duševní odblesk uhasíná.

Duševní obmezenost a poddanost jest podíl slepice, a nikdo ješt nejmenoval

paní putku duchaplnou. Jak asto ji obelstil ferina lišák, a jak zle ádil v osadách je-

jich. Jak pokojn snáší se s jinými v harému kohouta beze všeho žárlení, jak se leká

i pouhého dcka ,
podšen se rozbíhajíc a na zdi , kameny a zábradlí optné na-

rážejíc. Ale s toutéž obmezeností souvisí i ostatní chvalnjší vlastnosti slepice; její

dobrosrdenost, horlivá pilnost, cudnost, ba i po vykonaných povinnostech veselá krákoravost.

Kuí havf zastupuje takka nižší bourgeoisii, a slepice, v obinezenýcb a písných

mezech svého stavu vychovaná, nezapomíná nikdy na jeho meze a povinnosti. Stíz-

livá mysl její nepodléhá nikdy skvlým novotám a výstednostem, nikdy netouží vyni-

kati v pochybných cnostech, jež ve své pýše elegancí, tournure, noblesse, ba i zrovna

vzdláním nazýváme. Fantastické potulování, volné splývání v oceánu vzdušném, hu-

dební výtenosti, jimž se svt na jiném ptactvu obdivuje, a jiný svtský hluk jest spo-

ádané mysli její lhostejný. Mrav její ídí se dle mravu pedk, a prostý * domácí,

jako její kroj, jest všechen její byt a život. Modli se a pracuj ! s poctivostí nejdále

dojdeš! praví k svým synm a dcerám, jejichž kruhu krákorajíc se prochází. A vy-

pravuje jim o tichém, pokojném živobytí, o mladých a starých dnech
; jednomu dává

pouení, druhému kyne s hchocením, potásajíc vysoko vykrajkovaným epcem s pí-

vtivou vážností. Jest jako jedna z onch ctihodných tetiek, které se svou obmezenou
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myslí také vrnou píli v domácnosti, jednoduchost, pracovitost a skromnou spokojenost

starých, dobrých as zachovaly, a kteréž bohužel již více a více z rodin našich se ztrácejí.

S prvním svitem ranním poínají její starosti, a pi západu mže se pokojn na

cudné lože odebrati. Vyhledavši si ráno píhodné místo, položí do nho vejce a krákorá

sama s sebou spokojena hlasité, aby celý dm o tom zvdl. Jak radostn bží, na-

šla-li žížalu ! A co teprva když je matkou ! Celá podoba její se zmní. Rozechraná,

s poloolevenými kídly vždy k ochran hotovými, vodí svou rodinu, pouujíc a vábíc ji

zvláštním jemným kvoem; každé zrnko kuátkm rozkousne, každý drobek položí jim

ped zobáky, všechny obstarává a jenom na sebe zapomíná. A jakkoli oko její ani nej-

menšího Cervíka nepehiídne, má pi tom vždy také nejpilnjší zetel na každé nebez-

peí; již vysoko v oblacích spatí vznášejícího se luáka a ouzkostlivým hlasem svolává

ihned dílky bezstarostn roztroušené. A dítky rozumjí hlasu jejímu, ouprkem pi-

bhnou a ukryjí se pod rozšíenými kídly jako pod štítem, na njž zobák lupie marn

naráží. S jakou velou mateskou láskou opatruje kachálko, jež vysedla. Nevdouc,

že jest to cizí, podstrené dít, vede je na louku, aby mu tam semení hledala a hra-

bati je uila. Ale bda! tam klokotá potek, a malý žlutý plavec, nedbaje na pouení

vychovatelky, batolí se u radostnéai vytržení ke spíznnému živlu, jako magnetickou

silou pitažen, vrhne se v nj a smle si hraje ve vlnách. Jak se tu ulekne ubohá

matka, jak bhá sem tam po behu, napomíná, prosí a volá o pomoc.

Zajisté jest to tklivá lidská známka vrné oddanosti, a pochopíme z toho, jak se

kvona, i pi své ošumlosli, od syn a otc chváliti mže. Vážný Platarch vystavuje ji za

vzor lásky k rodim a dtem, Arabové a Slované postavili ji i s kuátky mezi hvzdy,

a sám Kristus Pán porovnával svou lásku k pokolení lidskému s láskou slepice k svým

kuátkm. A zajisté mezi všemi podobenstvími nového zákona není žádné laska-

vjší a lahodnjší.

ím skromnjší jest slepice, tím skvleji jest piodn udatný a bedlivý manžel

její kokeš. Proto objevuje se také mezi prvními rádci pi dvoe krále Lva (v nové

radd pana Smila). Vysoká mysl kohouta jeví se již v nádherném rouchu jeho. Prsa

klenou se jako kruný, vousy rdí se jako plamen, z oka záí smlost a chze jeho jest

plna dstojnosti.

Troje, praví Šalomoun, má pknou chzi a tvrté kráí dobe : lev mocný mezi

zví nikoho se neboje, beran s ozbrojeným elem, kohout se silnýma nohama, a král,

jemuž nikdo zdorovati nemže. Vru k panování jest kohout zrozen, od hlavy až do

paty jest šlechticem. Jde-li skrz bránu, kudy by jezdec projeti mohl, shýbne pedce

hlavu, aby si ozdobný heben nenarazil ; tak vysoko cení svou dstojnost. Nejlépe se

ale jeví pi svém zpvu. Podívav se zkušeným zrakem na zamraenou obluhu vylítne

na stechu, pravá noha kroí ped levou a tato zistane pólo vyzdvižena. Celá postava

se nyní vztýí, peí na krku se zježí, prsa se nadmou, kídla tlukou o boky, a oko

mhouí sA v zanícení. Daleko pak rozlihá se jeho kokrhání, jako kovový zvuk polnice.

Ped ním prchají zachmuené nestvry noní, a radostn je vítá noní bloudivý

poutník, poznávaje z hlasu jeho blízkost ochranných hdských sídel. Pobožného budí

k modlitb, neb
již kohout zpívá,

Pána svého vzývá
;

vstaiiiž love

!
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prifiniž pée,

bys chválil Boha,

jenž tvá ochrana (Slavíek rajský r. 17i9);

uence budí k ranní práci, leká zlosyna, napomíná líného

:

Nero bydlili leniv s sebú,

af zlý duch nevládne tebú (Nová radda)

;

slibuje vláhu rolníku a Iší toho, komu noc v strastech uplývá :

Ó zpívejte naši kohouti,

af se mó srdeko nermoutí! (Národní píse.)

Když Orion nebeskou stráž nastoupí a na pcraatém šatu fmého ptactva ješt rosa

se perlí, již rozléhá se jásavý jeho zpv, jímž se trhá spánku blahpkjaiflný závoj a vše-

clicn sval k práci, boji a vítzství se napíná.

roto upevnili pobožní misti podobu jeho vysoko na vže kostelní ke znamení

kíže, aby vedle ochranitele stál napomínatel a buditel
;
proto malují moudí uitelé ko-

houta m první lístek písmenný, napomínajíce tím mládež, že záhy poíti musí, kdo

blahého chce cíle dojíti.

Vojínové brali ho do ležení váleného, aby je v as budil a upomínal ; a jak

nadmul hrdinská prsa jejich, když v strašlivé, krvavé bitv moské na roztíštný stožár

Nelsonova korábu vyletl a v dešli dlových koulí vítzoslavn zakokrhal! A tof pro

kohouta nejkrásnjší míslo, tam náleží. Nebo on sám jest vojín udatný, smlý, vytr-

valý, nad svou ctí bdlý, jako žádné jiné zvíe. Vnikne-li jiný kohout do dvoru jeho,

staví se mu smle v úsirely, otásá kídlama a naráží na nj úprkem. Heben se krví

naleje, peí na krku se zježí jako slít, z oí srši plamen, tuhá ostruha jest pipravena,

a mocným skokem snaží se odpQrce sraziti a rozšlapati. Jest to boj dlouhý, tvrdo-

šíjný. Couvá-li jeden, jest to jen na oko, brzo zane boj tím krutjší. Konen umdlí

kídla a ozbrojené nohy, a oba sáhnou k poslední, strašlivé zbrani. Jako krupobití

padají rány zobák, a brzo Hne se jim krev z krku a hlavy. Tu opouští srdnatost ne-

pítele, on couvá, prchá se sklopeným chvostem, zalézá do kouta, krákorá o milost, a pro-

následován nejrychlejším outkem se zachrání. Boj jest rozhodnut, a vítz, l)y{ i krvá-

cel, vznese se na zeJ a smlým kokrhem zvstuje svou vítzoslávu.

Nedivme se tedy, že celé národy, ba i vzdlaný a vážný národ anglický, v bojích

kohoutích zvláštní nalézají kratochvil. Již Themislokles (Aeliani var. híst.) podncoval

píkladem kohoutího boje, jejž ped vojskem vyvésti dal, kleslou mysl svých bojovník.

„Hle !" pravil, „vidíte udatnost a bojovnost tchto zvíat, jenž pouze za píinou vítz-

ství bojují, vy ale, kteíž bojujete za vlast, za své rodiny, pátele, za svobodu a mo-

hyly svých praotc — chtli byste zoufati ?" A ekové, nadšeni touto eí, vyrvali

barbarm vítzství. Poslední úel války není ale válka. Také kohout bojuje jenom

o dosažení míru a udržení vlády. Kohout jest samovládce, ale doma více pokojemi-

lovný patriarcha i jemnjším citm pístupný. Ve svém dvoe, obklíen svými druž-

kami, podává píklad starostlivého manžela. Všem vyhoví, žádnou ze svých družek ne-

zanedbává, akoliv pdce nkteré miláky vyznamenává. Sobckost nenáleží k jeho

vadám. Nalezne-li dobrou pochoutku, svolává ihned zvuným hlasem celou svou ele,

nebof dlí se s nimi i o nejinoiiši koutk ; ale žádná z jeho družek nesmí se ani zrnka

dotknouti, díve nežli on sám pone. To docela podle starého písného mravu našich

23 *^
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pedk. Pouhý pohled již doslaíí, aby všetenou slepici do slušných mezí uvedl. Že

to není cnosl malé váhy, dosvdí každý, komu nad krásnou pletí jest vládnouti.

Proto sláva a est kohoutu, jehož píklad v každém ohledu jest hoden následo-

vání. Sedm cností zdobilo pravého rytíe, sedm cnoslí zdobí také dokonalého kohouta :

jest opatrný, moudrý, udatný, poestný, dstojný, pln vroucí Lísky a ve vládnutí zkušený.

Píbuzný s kohoutem, ale docela rozdílný v chování a šalu, jest krocan a páv.

Krocan byl k nám pinefen na poátku šestnáctého století a skvl se nejdíve

r. 1570 na svatebním stole Karla IX., krále Francouzského. Tak nás zpravuje staré

podání našich kucha, pro néž ovšem dležitým výjevem v oboru lahdek býti musil,

ponvadž nejenom hojnost dobrého pokrmu, nýbrž i na rozliných ástech nejlahod-

njší pochoutku podává.

Ve své americké vlasti jest krocan skvlý, kovovým leskem zdobený pták. S te-

men cypiš a magnolií zvstují spolené zástupy krocan ranní svítání, a z vysokých les

rozléhá se pak na míle jejich hlas. Pro klidnou povahu jeho a mnohonásobný užitek,

jejž posJsyluje, chtl jej Franklin co znak do štítu svobodných obcí pijmouti, zanechá-

vaje váleným královstvím dravou zv za znamení.

V Evrop zvrhl se ale bhem asu docela, zlatý lesk peí jeho promnil se

v šedou a bílou barvu ; mrzut a nesnášeliv jako vadivý, hypochondrický staec, kráí po

dvoe, nemaje havf kuí a husí za hodnu jediného povšimnutí. Zakalené tmavé oko

jest plno sváru, a asto srší samou zlostí. K tomu pistupuje ješt pýcha, nebof krocan

jest nadutý jako schudlý Nobili. Foukaje a hudruje kráí podél zdi, všechno peí se na nm
zježí, chvost se rozepejí v široké kolo, kídla keovit tlukou o zem. Tlo jeho bez-

toho tuné nadme se až do nestvry, vše v nm kypí zlostí, masité mozoly na krku

a zobáku nalejí se krví a naduí se. A co jej tak zlobí, co vhání temnomodrý vztek

na krk a nos? Malikost — tam ervená zástrka dvátka nebo bezúhonný náprsnik

hospodáe. Jako konservativní ultra nenávidí i on barvu horoucího živlu, onat mu bodá

jžfko dýka do oka, on dupe, hrabe, sici, až zpurná barva so odstraní nebo malomocný

vztek jeho sám sebou se udusí. Krocan jest smšnoherec proti své vlastní vli .- on

se zlobí, my se smjeme.

Pi vší své žlui jest krocan pece ve své družky náramn zamilován , a po-

klony, jimiž se o samiku uchází, jsou velmi žertovné. Váše jej celého oslepuje, tak

že americký lovec nápodobnním krtího hlasu jej naped omámí, nežli na nj stelí.

S nadmutými laloky zobáku, s ohonem v kolo rozeveným pechází sem tam a odpovídá

zvláštním hudrováním na každý hlas jejž slyší, na zpv kohouta, na houkání sovy, na

chrast vtví, ba i na výbuch vzdálené stelby. Sotva ale pozná nebezpeí, i hned se

vztýí, vydávaje ostrý, pronikavý hlas, pádí dlouhými kroky do houšti, v nmž jej žádný

lovec nedostihne.

Páv stojí mezi kury skoro tak jako labut mezi husou a kachnou, a pedce není

snad vtší rozdílnosti, jako mezi duchaprázdným ptákem ;Junony a jemnomyslným mi-

lákem Apollona. Jak ušlechtilá, velebná, takka antická jest labuf; jak marný, hrdo-

pyšný, jako z asu rokoko jest zase páv ! Páv jest Asiat, lesk jeho drahoskvoucího šatu

prozrazuje hned nádherného orientala. Žádného ptáka, ba žádné zvíe neozdobila píroda

takovou hojností skvostných barev, jež na ohromném kolu chvostu svého v oslepující

duhu ješt více na odiv stavti mže. Starým národm, jimž málo mám byl, sloužil co

vzor pírodní vzácnosti. Šalomounovy kuráhy hledaly jej v dalekém Ofiru, Ale.\ander
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poslal jej co drahocennou koist z Indie do ecka. Celé Athény hrnuly se díval na to-

hoto zlatého ptáka, kterýž chránn písným zákonem po mst a sadech volné se pro-

cházel. Teprva pemrštnému labužnictvi íman zachtlo se stavti páva na odiv mezi

jídla, a pamlsky z jeho mozku pipravenými otuplý jazyk dráždili.

Marnost páva vešla v písloví lidu. Když jej nkdo chválí nebo když se pá-

vice na blízku ukáže, rozeve hned své drahoskvoucí kolo, vyzdvihne lesklý krk a vydá

svj nepíjemný koCicí hlas, jak lid praví, ze žalosti nad ohyzdnýma nohama. V as

pelichání zalizá ale do skrejší a nikde se nedá spatili. Hlubších vášní není páv scho-

pen, ale ttíž jest vzdálen od smšné hrdosti krocana. Ke skutené kráse chybí mu

pede vším duševnjší výraz ; lysá hlava, bíle obroubené oko a špinavé nohy jej mimo

to hyzdí. Let páva jest tžký, on nikdy se vysoko nevznese, akoliv rád vyhledává

vyšší místa. Tžké tlo a dlouhý ocas iní chzi jeho jako namáhavou, což se neustálým

kýváním tenkého krku ješt více naznauje.

BulTon, výmluvný chvaloeník páva, považuje sice tuto chzi za dstojnou a váž-

nou, jistjší jest ale úsudek lidu, jenž mluví o pyšném lovku : Chodí jako páv nadutý-

V starších letech vyjeví se v pávu také ješt zvláštní koií povaha, stává se hašteivým

a rozmarným: známka to, která vbec stárnoucí marnosti vlastní jest. —
Nejvtší promnu utrpla zdomácnním husa. Vychování, jež u jiných zvíat

duševní vlastnosti výše vyvine, mlo u husy zrovna opaný výsledek. Divoká husa

jest vzor chytrosti ; v širém poli musí se živiti travou, hlemejždi, rybami, zrním, jak

to skrovná zásoba pozdní jeseni a zimy ji poskytuje, a ve vysokém, rychlém letu

v noci a mrazu musí od eky k ece svou pastvu vyhledávati. Domácí husa, zvlášt

je-li na krmníku, jen k zabití a k sndení urena, jest zase vzorem hlouposti. Má
stejný osud jako ovce. Také hloupá, trplivá ovce jest na svobod ve svých skalách

a horách jedno z nejchytejších zvíat (n. p. korsikánský muflon) ; v otroctví ale ztratí

všechnu svou pirozenou odhodlanost a sílu, bujná zvle svobody a pírody utuchne

docela v málomyslné poddanosti.

I husa stala se otrokyni lovka; tragická stránka ale, která v tomto osudu leží,

zvrátila se ve smšnou, ponvadž odpor pirozeného nadání a nynjšího urení nikdy

se nevyrovnává. Husa jest pší jezdec, lodník na suchu. Celé povaze a chzi její chybí

na zemi sted a tžišt; na široké ploutevní noze kolíbá se ztunlé tlo, krk se

zdvihá zpíma vzhru, oko se dívá tupé ku pedu, i šedá barva zvrhla se v bílou. Ho-

nna neví si rady, kulhá v právo v levo, kýhajíc a padajíc, ztžka rozvírá kídla

a nemotorn jimi klátí, nebof nemá více sily, aby se do povtí povznesla. Neustálý

štbot její jest sice také jisté promny schopen a zjednal jí i historickou slávu, ana

prý jím Rim ped Gally zachránila, ale ostatn jest zcela bez významu. Však již na

pastv, kde stohlavé sládo po celé léto aspo jakési svobody požívá, mní husa svou

povahu. Napasouc se do vle vyvádí stádo rozliné kratochvíle ; tu se najednou zdvihne

a s jásáním do blízkého rybníka zapadne, tu se v tsný chomá shlukne a veselým št-
betem vzájemn se vyráží, jejž vtip národní žertovn vykládá*). Psu neb chlapci, jenž

se k husám blíží, bží ihned starší husy vstíc, bráníce stádo nataženým krkem a sy-

ením, ba i sokol a liška musí nezídka nárazu husáka ustoupiti. Také mezi sebou bo-

*) Mladé šlbetajl prý neustále : My jsme pkné panenky, my jsme pkné panenky. íía to od-

povídají staré: My také byly, my také byly; a husák dokládá: Vi dávno !
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jují, fl válfcy, jež rta spoleném pastvišti vedou, bývají došli tuhé a trvají ní!kdy více

dní. Vidíme z toho, že i ve flegmatické povaze husy všelicos je ukryto, co na ušlech-

tilejší stránky její ukazuje. Není pochybnosti, že husy u nás i básnický význam mají,

v pravém odporu s nynjším zvykem, kterýž je za vzor hlouposti považuje. V nesí-

slných národních písních se pipomínají, a starobylá místa nesou dosaváde jméno jejich.

Nepipomínaje všestranný užitek, jejž masem, peím a j. nám pipravuje, uvádím

k obhájení husy jen to, že navzdor své hlouposti celému uenému svtu až do nedávná

jediný prostedek poskytovala, sdlovati poklady vdecké od vku k vku. Kde by byla

sláva hrdin, kdyby husa neposkytla djepisci nadšené [féro? Jak by se mohla tklivá my.".!

v písni a hravé obraznosti básníka kochati, kdyby pérem pomíjivé zvuky a podoby se

neupoutaly? Kdo by ustanovil pochybnou mez majetku a práva, kdyby se ostím péra

nehájilo a neurovnalo? Proež dokavad tvým brkem psáti budu, nezištný dobrý ptáku,

hájiti t budu ped utrhai a šíiti tvou chválu

!

Vedle husy staví se tichá, vážnjší sestra její labuf. Jest to vodní pták v mý-

vtší dokonalosti, ideální výtvor pírody. Vše na nm jest krásné a vznešené. Pvci

všech národ velebili jej, a chljí-li sami sebe v obraze pedstaviti, vyvolují si nej-

radji tohoto ApoUinu zasvceného ptáka.

Tiše a nádhern plove po jezeru, žádný list se nehýbe á žádná vlna, jen labuf

Ce hía-dna vodní v jemné kruhy, a jako svtlá rusalka splývá po ní, teJ se ponoujíc,

ted zase tím skvleji vystupujíc. Jak se skví snhová blost její, jak pvabn zdvihá

a ohýbá svj krk, jak lehce a voln pluje dále kidloma rozkošn podzviženýma ; každá

ást její zahýbá se jemn, každá postava jest duchaplná, každý pohyb ušlechtilý —
stídavá to hra krásných obrys v zrcadle vodním se zdvojnásobujících. Tak splývá

Brama indický sed na labuti nad vodami, tak vznáší se na hladin moské krásné spe-

žení ped lasturovým vozem pnorodé bohyn.

Nemén rozkošný, jako plování, jest také let labut ; letí v oblacích jako vzne-

šený vdce, a z daleka rozlíhá se již hlas tlupy její co dálné hlásání polnic nebo zvon,

napolo válený ryk, napolo zpv míruplný. Labuf ale miluje více mír nežli ptku.

Panuje-li lev a tygr na zemi, orel a sup v povtí jen válkou a ukrutností : panuje nad

vodami labuf svou velebností a jemností, jsouc míru railovná že nikdy boje nehledá,

a dosti silná že se boji nikdy nevyhýbá. Beze strachu oekává orla, a síla její pe-

máhá i lišku nebo železný chrup vlka, jejž do vody strhuje a utápí.

Na tuto mírnou, ušlechtilou povahu labut zakládají se též povsti mezi Slovany,

promující krásné, ušlechtilé panny v labut.

Cítí-li labuf blízkou smrt, odzpívá posledními dechy líbezným zvukem svou umrlí

píse: tof sice jen báchorka, ale jedna 2 nejdmyslnjších starého vku; pipomínat' na

znovu oživující silu, jenž z bran smrtelných nazpt do Svta vje. Krásn vypodobuje

též litevská píse žal nevsty, sestry a matky nad hrobem synovým, porovnávajíc náek

jejich s melancholickým zpvem labutím

:

,1 piletly ti labutiky ze sadu královského;

hle tu osedly ti labutiky na hrobeek bratíkv.

U noh mu labuf, u hlav mu labuf, labuf po boku sedla:

u noh nevsta, u hlav sestika, a pi boku matika.

Truchlí nevsta po ti nedle, sestika po ti léta :

cti nejhodnjší ale matika, dokud na ní hlavika *)". '

*) Jsou vlastn dra drnby labut, krotká a divoká (Cygniu olor a Cyguus muslcnj)? « je«
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Kachna podobá se k huse znamenit, ale chze její jest ješté mnohem ne-

snadnjší ; nicménÉ Cini predce lepší dojem nežli husa. Není u ní oné tupé neohebnosti,

jako u husy, obrysy její jsou okrouhlejší, barvy živjší a pestejší, celá její povaha po-

hyblivjší. Široko tlo s vyvýšenou zadní ásti, soumrný krk, hlava ploská, dlouhá

a úzká, tváe ponkud vystouplé, pólo zakrývajíce iperné erné oi, koní se naposled

v široký lopalkovitý zobák, ddiný to podíl kachny. Zobák tento jest pravé mistrovské

dílo : zárove ruka, cedítko, nos, zbra a hudební nástroj. Hlas souhlasí docela s tímlu

zobákem, jest široký a vrzavý.

Zvlášt pitvorná jest viklavá chze kachny, jejíž tžké tlo vždy na jednu stranu

padá, jakoby stídav jedna noha se zkracovala. Ostatn jest i chování kachen asto

dosti žertovné ; usednou si na dvoe do kruhu, jedna zívá na druhou, natahují kídla,

otásají se, kroutí hlavou brzo na právo, brzo na levo, až najednou kaer do širokého

káchání se pustí, naež ostatní ihned hlasitým sborem odpovídají. Brzo umlknou zase,

sednou na zem, schovají hlavy pod kídla, což nadanjší na jedné noze stojíce odbý-

vají. Žravost, s jakou kachny ve všech loužích a bahnech se šplechtají, upomíná na

svin, pece ale milují istotu mnohem více, nežli neistí šttinái. Nastává-li déšf,

oživnou hned všechny kachny, hlasit vítají milý živel, nejveseleji však, když do vody

zapadnou ; tu vyvádjí plováním, potápním, honním vždy nové a nové rejdy. Zvlášt

se vyznamenává statný kaer, jemuž úhledný šat jeho hezky sluší. Na aksamitovém,

zeleném krku nese blounký obojek, prsa má pokrytá vážnou hndou barvou, na šedých

kídlech leskne se temnomodrý kovový štít a vzadu na konci staví se dv ozdobn

zakroucená péra jako úštpná znamení otázky. Jest to mužik dokonalý, v lásce a zlosti

silný. Proež trefn mluví Shakspeare o Antonínovi, jenž v slepé vášni za utíkající

Kleopatrou pádí

:

flJak kaer roznícený napnuv kídla

V rozhodné dob již opouští boj

A letí za ní."

Zlost kaera jest nebezpenjší nežli zlost husáka, a v slinách jeho jest prý

ostrý, ba smrtelný jed. Vbec jest kachna živjší , duševnjší zvíe nežli tetka její

husa, podrželaf ješt mnoho ze své divoké povahy.

Nejmilejší nám ze všech okidlenc jest zajisté holub, miláek našeho národu,

jejž i Komenský holubxím národem nazývá. S holuby se obírají nejradji jemnocitné

povahy, zvlášt dvátki, kteráž jsou sama jako holoubkové. Již mezi vážnými ímany

bylo mnoho holubá, ale nikde tolik jako mezi národy slovanskými. Všude v ddi-

nách, na hradech ba i m kostelích sídlí dosaváde volno, asto chránny pívtivou péí

celé osady. Žádný pták nepipomíná se tak asto v slovanských národních písních jako

holub, a to vždy ve smys.u pkném co obraz a zrcadlo lásky. Ba sám duch svatý, ja-

kožto svrchovanost božské lásky, pedstavuje se v našich kostelích v podob holuba.

Celé žití a chování se holuba jest pívtivá idylla. Holub jest cudný, jemný,

pívtivý, pln upímné lásky Trpliv a bez zlosti snáší všechno, i smrt, nevydávaje

ani hlásku. Dle mínní starých nemá holub žádné žlui, on v skutu jest pravé nevi-

átko, jak dobe praví sloveaská píse

:

poslední vydáíá píjemný hlas. Ponvadž ale zevnitní rozdíly jejich jsou nepatrné, nebyl

uahuc žádný n)zdii inn.
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Holubióka sivá Sadn na kolajku,

Neurobí škody, Napije sa vody.

A holub z archy Noemovy! Jaký lo utšený obraz, když letí pes ohromné roz-

vlnné moe nazpt do korábu, nesa zelenou ratolest co známku smíení !

Milý, pkný pták jest holub, k ílovkn pitulen a pece svoboden, vždy v istém

rouše, v barv svtlé, íasto skvlé ; každý jeho pohyb jest nžný, v chQzi a letu vždy

jeví se bodrá jeho mysl. Jest sice jisto, že holubika jest ponkud marná, ale jak jí

to sluší ! Jedna nosí luzný epeek, druhá malý chochol nebo límec anebo stužku

;

jedna houká, druhá se smje, jiná zase v letu do koleka se toí. Jak pkn pospíchá

bíle obroubená nožka po suchém písku, jak zvdav a chyte dívá se ervenavé oko

její dokola, a jak toužebn vábí holub holubici ze zeleného loubí.

„Poletova holub se deva na devo,

Žaloslivo vrká hoe všemu lesu* (Zbyho).

A když k nmu pilítne holubice, jak tu neustálým celováním a pokloováním,

otáením, obcházením a vrkáním svou lásku jeví. A to netrvá jako u jiných pták jen

jedno léto, nýbrž holub a holubice žijí vrn a srden pospolu až do smrti.

Jako k manželu, chová se i holubice k svým dtem, ošetujíc je vrn a piln;

každé zrnko jim díve ve volátku rozmoí, a když dosplé holoub ponejprv budník

opouští, oblétá je slarostlivá matka se všech stran. Nic není žalostnjšího, jaRo vidti

holuby pi požáru ; skrze hustý dým a plamen lítají ubozí ptáci vždy v kratších a rych-

lejších kruzích kolem holubníka, až popálení a omámení na zem neb do ohn padají..

Ale i své píznivce milují vdn a vrn. Již mnohokráte se pozorovalo, že

holubi pi smrti svých pán nad domem, pohebním prvodem a hbitovem jako na

rozlouenou víili. Let holuba jest krásný a rychlý, nejrychlejší v celém ptactvu, a je-

diná jeho zbra proti ostíži. Koluje-li dravec vysoko nad dvorem, že jej lidské oko

ani nespatí, již jej vidl holub, a není-U uschování možné, vyzdvihne se ihned celý

zástup do výšky. Vždy rychleji a rychleji zatáí se hust zapletený uzel, aby se vrah

zmámil, tento se vrhne mezi n a obyejn zmýlí se v koisti. Pokouší se ješt dva-

tikráte o lup, ale konen mu nezbývá nic, nežli zahanben se odelrati. Pronásleduje-li

ostíž jednotlivého holuba, hledí tento v obratech co blesk rychlých nejbližší stromoví

dostihnouti, v nmž ho již žádnou mocí lapiti nemže.
Vypoítalo se, že holub za deset minut cestu tí hodin ieleti, letí tedy více

než dvakrát tak rychle jako parovz. Pro tuto rychlost a pítulaost k svému stálému

bydlišti používalo se holub již od dávných as co posl. Pivní mezi ímany, jenž

takového posla užil, byl D. Brutus, pustiv z Mutiny od Antonia obležené holuba s po-

selstvím k republikánm. A Aelian vypravuje o Taurosthenu z Aeginy, který dobyv

v olympických ^hrách vnce vítzoslavného, zprávu o tom po holibu na svj rodinný ostrov

poslal. Nejlépe se hodí ale k zamilovaným zprávám, nose ptaníka od milého k milé,

ehož zajisté již dávno od lidu našeho užíváno bylo, jak o tom svdí píse :

Vyletla sivá holubika, píše milý píše,

pinesla psaníko od miláka; že on k ní pijede co nejspíše.

Tak jest tedy holub pták nejdobrotivjší, symbol tichosti, mírností, lásky, druž-

nosti, svornosti a slovem vší života istoty a svatosti.

Nuže následujme jej, pamtlivi slov božského mistra

:

Butež upimm' jako holubice !
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Sosny.
Od Julia Saxa.

Snažil jsem se, seznámiti vážené tenástvo v ade rostlinopisných lánk s el-

njšími tvary bezkvétých rostlin. Poznali jsme nejdíve skupení bezpohlavních : hub,

as a lišejník, pak skupení vyšších pohlavních rostlin : mech, kapradi, preslic, koe-

noplodých a plavuní, u nichž, jak jsme vidli, ta zvláštnost se jeví, že z každého výlrusu

jedna pohlavní a jedna plodní rostlina se vyvine. Poznali jsme také, jak u jmenovaných

tíd pohlavní rosllina vždy nepatrnjší se stává, až konen u Selaginell jenom malou

bunnou hromádku pedstavuje, kdežto práv plodní rostlina nejvtšího vyvinutí dosáhne.

Oboje skupení, bezpohlavních a pohlavních rostlin, má to spolené, že nevyvinuje

nikdy pravých semen, nýbrž jenom rozmnožovací buky, tak nazvané výtrusy.

Obracujíce se nyní k sosnovitým stromm vstupujeme do jiného velikého oboru

rostlinné íše, do oboru rostlin semenných. I tento obor dá se ve dv skupení

rozdliti, ve skupení rostlin s nahým semenem, a ve skupení takových, jejichž

semena mají obal. Mžeme onen obor, k nmuž práv sosny náležejí, n a h o s e-

menné, tyto zase, k nimž palmy, lilije, trávy, jehndovité a ovocné stromy patí,

plodní rostliny nazvali, vyrozumívajíce pod plodem semení, blanitými nebo ma-

sitými listy obejmuté. — Sosny, rostoucí u nás a v stední Evrop vbec, kdežto hlavní

podstatu lesního hospodáství iní, obsahují jenom nkolik druh, kteréž zajisté každý

z našich [tená z vlastní zkušenosti zná. Jsou to : jedle, smrk, modín, borovice,

kle, jalovec a tis.

Jedle (Abies pectinata, die Tanne) a smrk (Abies excelsa, die Fichte) jsou

k sob v stedním svém vku velmi podobny. Oba stromy vyznamenávají se jehlan-

covým zrstem, kterýž zvlášt u jedle podivuhodné pravidelnosti nabývá. U obou vy-

zdvihuje se štíhlý, oblý kmen až k 150—180 st. kolmé výšky; vtve, které v poro-

vnáni se kmenem vždy velmi tenké zstávají, stojí po 5 — 7 ve vetenech u vzdálenosti

1 — 1 Va st. Dolejší vtve jsou nejstarší a spolu nejdelší, ím výše tím jsou kratší,

a od toho pochází pravidelná jehlancová podoba celého stromu. U jedle odstávají

vtve od kmenu voderovn, ale pruty na vtvích netvoí nikdy veteny, nýbrž vždy se

rozšiují dva a dva naproti sob ve ploše vetenu vtevního, také listy leží v jedné

ploše po pravé a levé stran prut. Celá jedle obsahuja ledy soustavu takových vodo-

rovných veten, zdola nahoru vždy se umenšujících.

Mén pravidelné jest uspoádáni vtví na smrku. Vtve tvoi na kmenu sice

také vetena, ale pruty na vtvích neleží vodorovn proti sob, nýbrž visi s každé strany

pro tiži jehel (list) pi své tenkosti dol, a také celá vetena vtevná kloní se v oblou-

cích k zemi. Také v tom se rozeznává jedle od smrku, že ona ve stáí obdržuje

korunu (svršek) okrouhlý, tento ale vždy v dlouhý konec vybíhá. Podle toho mžeme
již ze zdálí oba stromy od sebe rozeznati, nemén dá se ale již také každá vtvika

jedle a smrku podle jehel (list) ustanoviti.

Smrkové jehly jsou totiž naped špiaté a tverhranné, také stojí kolem do-

kola na prutech, jedlicí jehly jsou ale naped vykrojené, širší a jenom dvojhranné, i a-
koliv kolem do kola na prutu upevnny, ohýbají se pedce dolejší a hoejší tak, že leží

v jedné ploše s postranními jako zuby na dvojatém hebenu. Od toho pochází taká

latinské jméno jedle : Abies pectinata (hebenitá).

Ješt pravidelnjší nežli u jedle jest rozvtvení u borovice (Pinus sylveslris,
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die Kiefer), ale jenom až do 20—30ho roka, pozdji se stává zriist nepravidelným. Ne-

jenom vtve stojí na kmenu také ve vretenecíh, nýbrž i pruty na vtvích ; kdežto ale

vetena vtví 5—7 ramen poilaji, mají vetena prut jen 3—4 leny a stojí kolmo na

vtvích. Tuto pravidelnost podržuje borovice obyejn až do 20ho roku. Na vtvích

a prutech nesedí jehly bezprostedn jako u jedle a smrku, nýbrž jenom malé hndé šupiny

(obr. 1. S), v jejichž koutkách vždy malá vtvika, dole nkolika šupin- (Obr. 1.)

kami (Sj obejmutá, sedí a dv dlouhé jehly (f) nese. Prez na pi
skrz tyto jehly má podobu plmsíce. Na mladém kmenu a mladých

vtvích Ca) stojí tyto jehlonosné vtviky zhusta vedle sebe v pravidel-

ných adách, tak že se k zeleným kartákm podobají. Ponvadž mezi

vtvemi a pobonými jejich pruty podstatného rozdílu není, mžeme je

spoleným jménem protáhlých vtví naznaiti, an jejich spolený znak

v tom leží, že vždy mezi dvma šupinama patrný lánek se nalézá, a že

tedy rozmnožováním tchto lánk na konci se protahují. Vtviky,

které nesou jehly, zstávají ale vždy krátké mezi svými šupinami a ne-

protabují se, proež je naznaíme jménem zkrácených vtví. Tyto oba

spsoby vtví opakují se na mnohých jiných stromech , keech a ze-

linách, akoliv mén nápadn nežli u borovice,

Z mládí má borovice podobu pravidelné jehlancovou, ve vtším

staí mní ale tuto podobu, shazujíc až na 20—30 st. od zem všechny

vtve a obdržujíc nad šupinatým rudým kmenem širokou korunu, kteráž

v aesthelickém rostlinosloví pod jménem piniové podoby se uvádí. (Obr. 2

O

Takka mezi borovicí a jedli

stoji modín (Laríx europaea, die

Lárche). Pohled jeho upomíná nej-

více na smrk, od nhož však roze-

znává se idším listím a vbec jistou

chudobou ve všech ástech. Vtve

jeho, mén pravideln nežli u pe-

dešlých strom rozslavené, jsou v po-

rovnání s kmenem ješt tenší nežli

u onch. Jako borovice má také dva

spsoby vtví : hlavní vtve jsou pro-

tažené, vedlejší ale dílem protažené,

dílem zkrácené. Protažené menší vt-

viky (obr. 2. d, d) jsou tenké a visí

co provázky dol, kolkolem porostlé

jednoduchými jehlami, což u boro-

vice se nepozoruje. Zkrácené vtve

(h, b) vynikají z koutk jehel na pro-

tažených vtvích, ale ne z každého

koutku jako n borovice, nýbrž jenom

z nkterého. Jehly borovice po dvou,

u cizích druh také po 5—6, povstá-

vají v tomtéž roce co protáhlé vtve,
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na nichž zkrácené vtre sedf, a jsou jediným zeleným listím jejím, an listy u protáhlých

vlví župinaté zstávají. Na modínu povstávají sice poupata zlirácených vtví již v tom-

též roce co matení protáhlá vtev, ale viviiiou se zúplna teprva v pišlim roce, když

roztáhlá vStev již své jehly shodila. Vétev medicínu má tudy dvojí jehly, v prvním

roce své vlaslní, pozdji ale chomáky jehel zkrácených vtvi (f, f). Tyto chomáky
jsou spore na vtvích rozdleny, ale obnovuji se každým rokem, kdežto jehly u borovice

3—4 léta trvají. Budeme o tchto zajímavých pomrech ješt na jiném míst mluviti

z<ie staíí, že se na rozdíl obnovy jéhél ukázalo ; a borovice jsou totiž jehly víceleté

u modínn jednoleté.

Jedle, smrk a bordvicesOuhlasi velmi ve svých plodních ústrojích. Na tomtéž strom
vivinou se na rozliných vtvích samí a samici kvty. Samí kvty objeví se zjara v po-

dob malých žlutých jehnd, a sice u jedle a smrku (obr. 3. St) v listních koutech lo-
ských vlví, u borovic v koutech supin letoínich vlví, a u modínu z prostedka je-

hlového chomáku zkrácených vlví. Samicí kvty tvoi též jefandu, jižto obyejné a-
(Obr. 3.)

zýváme šiškou (tíOMus, podle ehož latinské jmeno'^ sosen Coniferae). U jedle slojí

šišky (obr. 3. c) na dolejší stran, n smrku na konci loských vtvi, u borovice jsou



(Obr. 4.)

vždy dv, tri a více šišek na míslé velenitých vtví, u modínu ukonCují tak jako
samí jehndy zkrácené vtve (obr. 2. c). Šišky obsahují osu, na níž zhusta vedle

sebe šupinaté listy sedí, v koutech tchto list vyzdvihuje se plosko stlaený ústroj, na
jehož svrchní stran zárodky dvou semen se nalézají. Tato postava zárodk objevuje se
u všech lyr jmenovaných druh : u jedle, smrku, borovice a modínu, proež se do
jedné eledi, do eledi smrkovitých (Abietineae) poítají.

Jalovec (Wachholder), cypiš, chvojka a thuje (der Lebensbaum) tvoí jinou
íeled, totiž cypišovitých (Cupressineae). Šiška má u nich také krátkou osu s n-
kolika masitými nebo drevnatými listy, z kout jejích vynikají ale zárodky semen bez-
prostedn. U jalovce srostou listy krafounké šišky dohromady, stanou se masitými,

temnomodrými (obr. 4. c;. Cypiše rozeznávají se snadno

svým celým vzezením od smrkovitých strom, chybíf

jim pravidelnost rozvtvení, a též jejich listy jsou pon-
kud jiné ; u smrkovitých stojí jehly v spirálních adách,
u cypišovitých ale tvoí ostré jehly bud vetena, jako

n jalovce (obr. 4. f), bud kryjí co tlusté úzké ti šupiny

vtve, jako u cypiš a thují.

Tis (Taxus, der Eibenbaum) podobá se ve svých

listech k smrkovilým, ale také jemu chybí pravidelné roz-

vtvení, a ponvadž svými plody jak od smrkovitých tak

od cypišovitých se rozeznárá, tvoí s nkterými cizími

rody zvláštní ele tiso vitých (Taxineae). U nich není

plodní ústroj šiškou, nýbrž slojí na konci malé vtviky,

vynikající z koutku jehlovitého listu, a obsahuje jediný

zárodek semena, který pi zrání v bobuli se kryje.

Podotknuvše prozatím tolik o podob sosnovitých

strom, mžeme nyní k zevrubnjšímu vyskoumání úslrojnosti jejich pokroiti.

Semena jedlí, modín a borovic sedí vždy po dvou na vnitní stran devnatých

šupin, z nichž se šišky tchto strom skládají. Každé semeno jest podlouhlé vejité,

barvy hndé, 2—3 árky dlouhé a po stran kídlovitou blánou opatené. Skládá se z tvrdé

slupky a z mkího žlutavého jádra. Totot obsahuje olejnaté bunné tkanivo, v nmž
jeden nebo více klík leží. Kliek jest podlouhlé válcovité tleso, mající .na jednom

konci mladý koneek koínku, na protjším ale vnec mladých, ješt nevyvinutých list,

v jejichž prostedku malý kužel se zdvihá. Zpomeneme-li si na popis výtrusných

rostlin, nalezneme, že semeno práv popsané docela jiné jest, nežli semenní buky vý-

trusných rostlin. U tchto prosledkuje se rozmnožováni jednoduchou bukou, kteráž

se dlením v bunné tleso promní; u sosnovitých jest ale semeno již velmi složité

tleso, z mnohých a rozliných bunk záležející, v nmž klíek, mladá to rostlinka, již

zajmut jest. Totof ústrojí mají sosny s mnohými jinými rostlinami spolené, o nichž

jsme ješt nejednali, ale tím se zase rozeznávají od nich, že ve svém semenu nkolik

klík obsahují, což mimo to jenom u citron se nalézá. Semeno sosen nepodržuje tak

dlouho kliivou silu, jako n. p. semeno obilní, nýbrž po tetím neb tvrtém roce již se

kazí, bezpochyby proto, že se olejovité buky, jimiž zárodek obejmut jest, zruší. Tka-

nivo toto nazývá se v rostlinosloví bílek. Semeno rostlinné porovnává se totiž s va-

jíkem vejcenosnýcb zvíat, a ponvadž olejovité tkanivo kliku tak jako bílek vajec
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(Obr. 5.)

nov vyvinujícími se živoku první potravu poskytuje, myslili nkteí, že jest pravou

obdobíiU bílku. Porovnání toto není ale docela pravé.

Semeno sosen, brzo po uzrání zjara zaseté, klíí se po 3—4 nedlích. Nejdíve

provrtá se mladý koínek slupkou, a roste nkolik palc hluboko do zemí, mezi ímž

ale pupen kmenový (konec s listnatým vncem) ješt

v semenu zstává (obr. 5.). Prodloužený mlaounký

kmen vyzdvihne semeno nad zem, a mladé listy ssají po-

travu z bílku semenniho, pak se roztáhnou, semenní obaly

setou, a nová rostlinka živí se již svým vlastním ko-

enem, kterýž potravu ze zem pivádí, a svým listím,

jež kyselinu uhlinatou a jiné látky z povtí erpá.

Kiíní rostlinka sosen roste v prvních letech velmi

pomalu. Jedle, smrk a borovice dosahují jenom 1—

2

palc výšky, modín 4—5 palc; koeny rostou rychle,

u borovice již v prvním roce na 12 palc, aniž se píliš

rozvtvují, u modínu 9—10 palc, vyhánjíce zárove

mnoho poboných koen ; mén ^hluboko jde jedle a

smrk. U smrku hlavní koen, který se zrovna z kmenu

prodlužuje, pestává brzo rsti, a na jeho místo nastoupí

poboné koeny, blíž povrchu se plazící. Z tchto roz-

dílností koen vysvtluje se mnoho zvláštností tchto

dležitých lesních strom. Mezi všemi hodí se smrk nej-

lépe na kamenitou horskou pdu, ponvadž plazící se je-

ho koeny s nehlubokou prstí se spokojují, za to ale zase vtrem snadno ^se vyvra-

cují. Jedle potebuje pro svj kolmý koen již hlubší pdu , nejhlubší ale borovice,

proež te tato nejlépe v rovných, písitých krajinách daí.

V prvním roce jsou kiíní rostlinky sosen jedna k druhé došli podobny, teprva po-

zdji jeví se zvláštnosti jejich patrnji. Když semenní obal spadne, jest nadzemní ástka

její útlým kmenem, ukoneným vnekem úzkých list (obr. 5.), které již v semenu na-

znaeny byly adložné listy šlovou. Z prostedka jejich vyzdvihuje se zrstní

kužel (Yegetationskegel) kmenu a vytvouje adu list, kteréž obyejn užší jsou nežli

listy dosplého stromu
;
pak se uzave kmenové poup, totiž místo zelených list vy-

vinou se hndé šupiny, pokrývajíce konec kužele, a tím se ukonuje první doba zrstu;

v píštím roce vytvoí se z kužele nový výhon, jímž se kmen prodlužuje, a tento pe-

riodický sled prodloužení kmenu a vytvoení list zjara a uzavení poupte v let opa-

kuje se po celý život strom.

V prvních letech jsou nové výhony jenom jeden nebo nkolik palc dlouhé,

pozdji stávají se již delšími ; a od druhého desítiletí zaínajíc obnáší roní pírstek

již více nežli stevíc. Z toho jest vidti, že síly zrstu se stáím pibývá. Doba tchto

pírstk nazývá se doba sesílení, a roní výhony nazývají se sesilující výhony.

U všech silných strom panuje vbec ten zákon, že velmi pomalu rostou, kdežto

jednoleté ro.slliny, jako n. p. slunenice (Helianthus annuus) za 4 — 5 msíc výšky

12 st. dosahují, tak jako sosny teprva v druhém desítiletí. Cím vlší ouinek píroda

vyvésti má, tím nenáhleji pokrauje. Žádné zvíe nemá tak dlouhý dtský vk jako

lovk, a naopak víme, že dti záhy dosplo málokdy dlouho žijí nebo mnoho dokáží.
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Již v druhéin roce vyjeví so rozdíly klíních rostlin patrnji. Jedle a smrk vy-

tvoí v této dob již nkolik vedlejších pupen v koutech jehlových list ; borovice

vyvinuje sice ješt jednoduché jehly, ale v koutech nejhoejších povstávají již nkdy
význaCné dvojité jehly, které od tetího roku jedin so vyskytují. Od této doby vytvo-

uji se totiž na rofních výhonech borovice již jenom šupiny, a v kout každé dvojitá

jelila (vlastn zkrácená vtev). U n),odinu povstávají již v první dob každého 6—lOho

listního koutku malé pupeny, kleré se v budoucích dobách po odpadnutí mateních list

v ony zkrácené vtviky s chomákero Jistu promní, o nichž jsme již jiahoe mluvili.

Jen u modinu dosahuje kmen již v druhém roce výšky 1—2 si. a více.

Na konci prvního desítiletí jest význaný ráz jednotlivých druh již patrn vyvinut.

Kolmý hlavní kmen vytvoil již nkolik vétevných veten, a od té doby vyhání každý

roní výbžek nový veten. To se dje takto. U jedle jsou všechny koutky list ro-

ního výhonu jalové, jenom bezprostedn pod šupinatým ukonujícím pupenem stojí

v 3—5 koutech listních poupata vtví, které jako pupeny hlavního výhonu hndými

šupinami pokryty jsou. V budoucím jaru, když hlavní výhon kolmo nahoru se žene,

otvírají se také poboní poupata pod jeho koncem a rozšiují se paprskovit a vodo-

rovn od spoleného stedu; jak hlavní tak i poboní výhony ukonují se zase hndými

šupinami a nesou v posledních koutech listních poupata pro budoucí rok, a sice hlavní

výhon více, poboní výhony jenom po dvou. Tak se rozšiuje zrst zponenáhla ve

všech smrech, nejprve jenom v jednom smru kolmo jakožto hlavní výhon, pak po-

bon jakožto vtevné veteno, a prostora mezi tím vypluje se postranníiiri vtvemi.

Ponvadž se každoron jenom jeden veten tvoí, mže se dle potu jejich stáí stromu

snadno ustanoviti, ale vždy musí se ješt 5—6 let pipoísti, ponvadž se v prvních dobách

žádné veteny netvoí.

Když se zjara povstalý a na svém konci hndými šupinami pokrytý výhonek podél

proízne, spatí se, že šupiny soustedn povstalé

ztsna na sebe piléhají (obr. 6. S). Uvnit v tomto

šupinatém kuželi zstává malá dutina, v níž se zrstní

kužel výhonu vyzdvihuje. V let vytvoí se ze

zrstniho kužele uvnit v šupinatém konci zárodek

budoucího výhonu; v podzimku vystoupí zrstní ku-

žel do výšky a pokrývá se hustými bradavkami

(pv), budoucími to listy. V tomto stavu setrvá pupen

až k hudoucímu jaru ; v beznu naplní se buky zá-

rodk vlevních v pupenu šfávou, mladý výbžek

rychle se roztahuje a prorazí šupinatý píkrov, vy-

zdvihna zevnilní šupiny a zanechaje dolejší na je-

jich míst. Za nkolik tjedl dosáhne výbžek své

celé délky, listy se protáhnou a zazelenají, a hned

potom vytvoí se na konci nového výbžku zárodek

výbžku pro budoucí rok. To se dje ijejenom na

konci hlavního kmenu, nýbrž i na vtvích jedle, a též

u smrku jest vývin v celku tenlýž, jen s tím rozdílem, že se nejenom na konci nýbr;

také uprosted výbžku vetenité vtve tvoí, kteréž ale vždy slabší zstávají. U mo-

dínu jest pochod podobný, vyskytuje se ale rozdíl mezi poupaty prodlužujícího se vý-

(Obr. 6.)
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bžku a mezi zkrácenými vtveroi. Onen se cliová podobné jako u jedle, tento zase

tvoi tupý kuželovitý pupen, v nmž se zrstní kiižei jen málo vyzdvihuje a jenom

jeden v£nec zárodk lislovýcli vyvinuje, kteréž v budoucím roku vystoupi, aniž se vý-

bžek pi tom prodlouží. Proto ziistávaji zkrácené vtve vždy tak krátké. Nejvíce se

odchyluje borovice ; zrstní kužel její vyzdvihuje se sice také uvnit v šupinách, jako

u jedle a smrku, a vytvouje též z husla stsnané zárodky list, tyto zakrní ale již

v pupenu a vyhynou; za to vyvine se ale v koutku každého mladého lístku pupen v-
tevní, z nkolika šupin a dvou mladých jehel složený. U borovice jest tedy celá sou-

stava vtev v pupenu zajmuta, která, když zjara ^{ipíMX se prorazí, zponenáhla se roz-

vine. V prvních dnech jsou tyto vtviky ješt nepatrné, vlastní listy výbžk jsou

jen šupinaté, a dvojité jehly na poboných zkrácených vtvikách prorazí své šupinaté

pochvy teprva pozdji. Jenom na konci hlavního výbžku stojí místo zkrácených vtví

s dvojitými jehlami nkolik silných vtevních pupen.

Tak rostou tedy sosny roním prodloužením loských hlavních a poboních vý-

bžk. Mezi tím ukládá se ron nová devní vrstva kolem kmenu a každé vtve. Po-

névadž se ale kmen každým rokem prodlužuje, musí dolejší díl tolik roních kruh

obdržeti, kolik let od jeho vývinu uplynulo, v každém následujícím vetenu vlevním jest

kmen ojeden kruh lenší, an tento díl o jcilen rok pozdji povstal. Taktéž jsou nej dolejší

vélve nejsilnjší, nejenom proto že nejstarší jsou, nýbrž na každé vtvi jest také ona

ást nejstarší, která bezprostedn na kmenu sedí; ím blíže ku konci, tím jest tenší,

an každý roní len o jeden kruh mén má. Každým rokem obalí se takka celý strom

od špiky až ku koenu pláštm nového devního kruhu. Roní pírstek jest dle stáK

a druhu stromu rozliný. Vbec zvtšuje se tento pírstek až do jistého stáí, pak

dosáhne nejvyššího stupn, kde každým rokem stejn ho pibývá, a konen jeví se

zase roní úbyt.

Smrk dosáhne v píznivých okolnostech pátým rokem výšky 10—12 palc, koen
rosle mén, ale rozvtvuje se na povrchu mnohonásobn. Teprva desátým rokem zaíná
vtší zrst do výšky. Znamenitjší zrychlení zrstu zaíná ale teprva 40—50lým rokem,

a smrk pežene pak všechny ostatní sosny. Na dobré pd trvá zrst až k 120tému

roku, na prostední pd až k lOOému, od té doby stávají se lesy hustší, totiž slabší

stromy se potlaí a silnjší tím více se rozloží; jenom jednotlivé, na zvlášt píznivých

místech postavené stromy rostou až do 200, ba nkdy až do 300 a více let.

Jedle dosahuje v prvním roce málokdy více nežli jednoho palce délky, v druhém

roce dvou palc, a až do pátého roku jest výška její velmi nepatrná. Celý pírstek ukládá

se v tlouštce stromu a na jeden nebo dva poboní výbžky, které se vodorovn nad

zemí rozšiují. Ve stínu obmezuje se zrst až do 6—8. roku na poboní vtve, od té

doby pibývá ale také výšky znanji. V 14—15tém roce má jedle obyejn výšku

5—6 st. Odtud pibývá jí ron asi o jeden stevíc. Od stého roku zstává roní
pírstek výšky pod 1 stevícem.

Mnohem rychleji nežli smrk a jedle roste modín
;

již v tetím roce dosahuje

výšky 6'/j st., byl-li v druhém roce pesazen. Podle Hartiga obnáší roní pírstek
modínu na dobré pd až k 10. roce 1 si., k 20. roku í'/^ st., k 40. roku 1% si.,

k 60. roku l'/.^ si., k 80. roku 1'/^ st. Roní pírstek zvyšuje se tedy u modinu
až k 40. rolai a pak ho ubývá. Taktéž obnáší roní pírstek borovice až k 10. roku
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Vji st., až k 20. roku 17, ^ st., až k 40. roku l»/,o st., až k 60. roku i^,, si.,

V druhém de-•/,o St-, až k 120. roku 8/,„ si.až k 80. roku i'f,„. až k 100. roku

sítilelí pibývá ledy výšky borovice od sotva jednoho palce náhle až k IV,;, st., pak

rosle až k 40. roku a ubývá jí íase od 60. roku. Podobný pibyt a úbyt jest také

na tlouštce. U modínu roste tlouštka zárove s výškou, u borovice ale poíná tlouštky

o 10 let díve ubývati nežli výšky.

Dležitý vliv na podobu stromu má také postavení stromu pro sebe nebo

v uzaveném lese. Smrk a jedle podržují v svobodném postavení, kdežto ze všech

stran svtlo a vzduch pijímají, všechny vtve, v uzaveném lese ale shazují tak jako

borovice dolejší vtve až k 20—30. st. výšky. Tím obdrží uzavené vysoké lesy

podobu štíhlého sloupoadí, nad nímž se hustý vtevnatý koš uzavírá a v lese zvláštní

šero spsobuje. Rány po shozených vtvích zacelují se zponenáhla pibývajícími kruhy

deva. Jenom modín, klerý od ostatních sosen vždy se uchyluje, shazuje i na svo-

bodném míst své vtve až k 20—30. si. výšky.

Kmeny slrom svobodn rostoucích mají podobu více homolitou, kmeny v uza-

vených lesích více válcovitou. U kmen svobodných jsou totiž roní kruhy zdola na-

horu stejn silné, u kmen lesních ale pibývá tlouštky kruh zdola nahoru, ímž se

menši poet kruh nahoe vyrovnává. Píina toho leží v tom, že u svobodných kmen

tvoení drívi dole zaíná, n lesních kmeml ale nahoe, an povtí v lese u zem déle

studené zstává.

' Vliv postavení kmen Jeví se také v tom, že svobodné kmeny díve kvetou

a plody nesou nežli lesní, a sice o 20—30 let díve, naež ostatn i pda psobí.

V dobré pd kvetou všechny rostliny pozdji nežli v hubené. Smrk kvete na svobod

v 50lém roce, v lese v 70—80tém, jedle na svobod v 30tém, na dobré pd o 10—20

let pozdji, v lese ale v 60—70tém roce. Modin kvete na svobod v 15—20. roce,

v lese má ale teprva v 50tém plody, v dobré pd teprva v 70—SOténi.

Rozplozovací ústroje obsahuji u smrku, jedle, modinu a borovice samí a sa-

mici ústroje, a sice každé porznu na zvláštních vtvích téhož stromu, jsouce dle Lin-

néova výrazu jednodomé; cypiše, thuje a jalovec jsou ale dvojdomé, totiž vždy má jeden

strom jen samí a druhý strom samici kvt. Taktéž jest lo u tisu a píbuzných rod.

Samí kvty objevují se u smrk a jedlí

v koutech jehel, u onch na svrchní stran vtve'

u tchto na dolejší stran, v podob malých žlutých

jehnd. U modínu sedí uprosted listových cho-

mák zkrácených vtvi, u borovice slojí v zname-

nitém množství na míst dvojitých jehel nového

roního výhonu. Samí jehnda (obr. 3. Si) jest

promnná vtvika, sedíc bud v koutech listu (u

smrku a jedle), bud v koutech šupin (u borovice),

bud na konci zkrácených vtví (u modínu). Poup

samího kvtu podobá se z poátku k pupenu vtve.

Jako tento jest obejmuto kožnatými šupinami, pod

nimiž také peiimuje ; z jara se oteve a z nho

vystoupí osa zhusta pokryta prášníky, jejichž zpodek

CObr. -7.)

vnitními šupinami poupte jako kalichem jest obstoupen. Osa jehnd jest asi y, palce
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dluuhá a uiže se za jeiimou vtviku považovati, kteráž dole místo jehel šupiny (obr. 7.

b) a výše prášniky (S) nese. Z mládí mají prášníky podobný vývin jako jehly, neb

povstávají jíiko lyto pod zrstním kuželem z poupat. Další vyvinuli uchyluje se ale znan
oJ vyvinutí jehel, stanou se totiž širšími nežli tyto a dostávají na dolejší stran dv
silné vypouchliny , v nichž prášek ili pil obsažen jest. Když se zjara kvt oteve,

puknou ony vypouchliny a prášek vypadne ven (obr. 7. v právo nahoe). Prášek tento

skládá se z jednoduchých bunk, povstávajících z parenchymu mladistvých 'prášníko-

vých lístk. Ustrojí vyvinutého zrna práškového má velikou podobnost s výtrusy tajno-

snubcfi. Jiiko u tchto obsahuje jednu živou buku (obr. 7. v právo dole), naplnnou

zrnitou látkou a otoenou pevnou zevnitní krou (cuticula, obr. 7. a). Velmi významná

jsou prášková zrnka sosen dvma kídlatýiui pívšky (b) na kre, a pak zvláštním

bunným tlesem C) uvníl v živé buce. Tleso toto skládá se z tí bunk, z nichž

dv jako stopku tvoi, na níž tetí vtší sedí ; toto ústrojí nalezlo se dosaváde jenom

u sosen, a zdá se, že všem jiným rostlinám chybí. Sosny vyvinují velmi mnoho prášku,

a ponviidž celé lesy najednou kvetou a vítr jej roznáší, padá dol jako sirný ddšf.

Samici kvty (mladé šišky) stojí v as kvtu na loské vtvi. Šiška smr-

ková tvoí konec vtve, šiška jedlová sedí ale v koutku listu loské vtve, a sice vzhru

vztýena; u borovice nalézají se šišky na místo vtevného vetenu, a u modinu sedí

jako samici jehndy v prostedku listového chomáku na konci zkrácené vtve.

Samicí kvt povstává tak jako samci z poupte, které zpoátku totéž zízeni

má jako vtevnl pupen; úchylky od toho a od samího pupenu objevují se teprva po-

zdji. Také samicí kvt pezimuje pod ochranou krycích šupin. Šiška skládá se, tak

jako samí jehnda, z osy, u jejíhož zpodku šupiny pupenu sedí, od zpodku až k špice

(Obr. 8.) (Obr. 9.)

^4/,

jest pokryta barevnými šu-

pinami (obr. 8. b, obr.

9. 6} obdobnými to ústroji

s prášnikovými listy. V

koutku každého barevného

listu povstává v podzimku,

bunné tleso, jakoby se

vtev vytvoiti chtla. Toto s_

tleso stane se širokým,

a promní se v šupinu mno-

hem vtši nežli šupinatý

list, v jehož kout povstala.

Na zpodku této šupiny po-

vstanou konen zjara dva

zárodky semen (pupeny

semcnni ili vajíka, obr-

8., 9. p, p).

Semenni pupeny skládají se z okrouhlého bunného tlesa ili jádra a z pochvy

(integumentum, obr. 10. J, J). Jedna buiika semenniho pupene rozšiuje se znan,

zatlaí sousední kuky a zaujímá vtší díl pupenu. V této veliké buiice vyvine se po-

zdji klíek, proež se nazývá kliní vak (Keimsack). (Obr. 10. jest p obrazu 8. a 9.,

Evlšené a podél proíznuté.) U soseu nedje se zúrodnni bezprostedn po utvoeni

živa ISol.
24



klíního vaku, jako u ostatních semenních rostlin, aCkoliv nkolik zrn práškových do kh'C-

niho vaku se dostane (obr. 10. N), nýbrž teprva pozdji,

u borovice teprva v píštím roce. Mezi tím není ale klíní ^ "• '

vak (obr. lO. E) neinný. V prvním lel vyplní se bu-

kami, které se až k budoucí zim udrží, v kvtnu pi^íštího

roku zidnou a jiné Ikanivo vytvoí. Nkteré buky sta-

nou se vtšími a tvoí podlouhlé vaky (obr. 10. c, cj. Tka-

nivo, jímž se klíní vak vypluje, jesl bílek (endosperma),

a vaky v nm povstalé nalézají se jenom u sosen. Uvá-

djí se pod jménem corpuscula.

Brzo po utvoení tchto korpuskul poíná vyvi-

nování klíku. Zrnka kvtového prášku, která padla na

jádro poupte, prodlouží se ve vaky (obr. 10. T). Vnitní

živá buka prášku nabubí, prorazí kru (culicula) a

promní se v dlouhý vak, jenž se do bunného tka-

niva jádra pupenniho zavrtá a konen až ke klínímu

vaku se dostane. Také tento a jeden díl bílkových bu-

nk ješt prorazí a vnikne až k jednomu z korpuskul.

Práškový vak vyplní nyní dutinu korpuskula a na dn
vytvoí se z práškového vaku rAžovité skupení bunk. Do-

lejší buky protáhnou se v bunné provázky, kleréž dolejší

stnu korpuskula prorazí, do rozedlého tkaniva bílkového vniknou a na svém dolejší.!)

konci zase v ržovíte skupení bunk se vyvinou. Rozmnožováním tchto posledníoli

bunk pomocí dlení povstane konen klíek (embryo, obr. 10. em), válcovité, bunní!

tleso, z nhož se mladý kmen vytvoí, jenž svým koenovým koncem s práškovým va

-

kem souvisí, na druhém pak konci u dna klíniho vaku vneek listových zárodk vyvine.

Semeno sosen uzraje ješt v podzimku téhož roku. Bílek, jenž okolo klíku leží,

sesílí své buky a naplní je potravní lálkou; tkanivo jádra pupenniho vyvine se dulo

a blánka zevnitní zdevnatí, obalujíc semeno j)evnou skoápkou.

Jak již podotknuto, sedí vždy dv semena na jedné semenní šupin, která tuž

zdevnatí. Svrchní vrstva šupiny se semenem srostlá odloupne se a zstane na semonu

vzeti, sloužíc mu co kídlo. Šišky v podzimku uzrálé otvírají se teprva v pi.slim j;iiu,

tedy v tetím roce po zúrodnní; semenní šupiny se rozsloupnou a vypustí semeno;

u jedli odpadnou šupiny i se semenem. U smrku, modínu a borovice zstanou šišky

asto ješt nkolik let na vtvi státi, ba u modínu stává se nkdy, že ze špiky siaré

šišky listonosná vtev vyroste.

Podotkneme ješt akrátka ostatm' eledi sosen : cypišovité atisovilé.

Jalovec, který u nás cypišovité stromy zastupuje, rozeznává se od smrkoviiýcli

strom již svou keovou podobou, kteráž lim povstává, že první vtve, které jaluvec tvo/,

velikosti kmenu dosahují, tak že se podobá, jakoby nkoUk kmen zárove ze zem vy-

stupovalo. Výbžky na vtvích jsou pak zase tak silné, jako vtve samy. Také po-

stava vtví není tak pravidelná jako u smrkovitých. Vždy sedí totiž ti listy v stejné

výšce na ose, ale jenom z jediioiio nebo druliúlio koutku povstanou vtve, pi tom se

ješt nkolik lislových vieten peshoí, drive nežli si' zase vlvu vylvoií.
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S ohledem na plodní ústroje rozeznávají se jalovce a cypiše nápadn od smr-

kovitých tím, že zde každá rostlina bud jen samí anebo jen sami£íkvéty nese, kteréžto

oba kvty v koutech letošních výbžká povstávají. Samí kvt (obr. 4. S(J jest vbec ta-

kový jako u smrkovitých, toiiž osa, na jejímž dolejším konci nkolik šupin pupenních

Jíiko kalich sedí, na ostatní ásti jsou prášníky, ale me'n§ etné nežli u onch. Také

iiiHJí prášníky jiné uspoádání
;
prášníkový list jest totiž štitnatý ústroj, malou stopkou na

ose upevnný a na dolejší stran tymi prášnikovými vaky opatený (obr. 4. a), kdežto

u smrkovilýh jsou jenom dva. Nejvýznanjší rozdíly objevují se u rostlin obyejn na

samicích strojech, a lak i zde. Samicí kvt jalovce skládá se z kraounké osy, která

tak jako šiška sosnovitých dole pravými šupinami obstoupena jest, mimo to ale jenom

nkolik šupin nese, v jejichž koutech semenní pupeny sedí; tyto vynikají zde bezpro-

stedn z koutu šupin, kdežto se u smrkovitých díve zvláštní šupina vytvouje, na níž

dv semenní poupata se nalézají; u jalovce jest vždy jenom jeden semenní pupen za

šupinou. Pi zrání zvtšují se šupiny šiškové, u cypiš zdrevnafí, a celý plod zdá se

z ptihranných štít složen býti. U jalovce stávají se šupinaté lisly semena masitými

a srostou dohromady, tvoíce tak zvláštní bobuli, která ale nic spoleného nemá s pra-

vou bobulí rybizu, angreštu atd. , nýbrž docela jako šiška ustrojena jest. Cypišový

plod má ješt velikou podobnost se šiškou smrkovitých, zvlášt borovice, plod jalovce

ale tvolí pechod k plodu tisovému. U tisu jsou totiž na samicím kvtu dole také šu-

piny, místo toho ale, aby semenní pupeny v koutech šupinatých list sedly, promní

se konec kvtové osy sám v semenní pupen, a sice jediný, jejž kvt vytvoí. Pupen

tento promní se konen v semeno s tvrdou skoápkou. ást kvt né osy, na níž se-

meno sedí, vyvine se v masitý ervený obal, kterýž pes semeno se peklopí a plodu po-

dobu bobule dá. Ale plod tisu není bobulí, tak jako ani jalovec. Také samí kvt uchy-

luje se od jehnd smrkovitých a cypišovilých ; osa její dole šupinami obstoupená nese

nahoe štítnaté prášníkové listy, z nichž každý na zpodní stran šest prášníkových vak

nese. Všeobecná podoba tisu upominá ješt na smrkovilé stromy, akoliv má rozvt-

vení více keovité ; mladé vtve mají takovou pravidelnost jako jedle, a také listy jsou

ve dvou adách sestaveny.

Tis jest strom smutný, tmavozelenými jehlami pokrytý , u nás v Cechách již

vbec vzácný, akoliv duhdy celé lesy tvoil.

Vylíili jsme tím v krátkých popisech význané vlastnosti Ii eledí, které, akoli

\c všeobecné podob, ve kvtu a plodu veliké rozdílnosti jeví, pedce v lislcoh, ve

vnitním úsirojí, hlavn pak v ústrojí semena a klíku souhlasí a tedy jeden ád tvoí.

Listy sosen nazývají se jehly, akoliv jen u smrkovitých a u tis podobu jehel

mají. Cypiše, Ihuje a nkolik jalovc mají šupinat pilehající lisly. Vnitní ústrojí

souhlasí ale u všech eledí. Díví jejich obsahuje loliž dvoje spsoby bunk, podélné

dí^vCné a píní vodorovné denní buky (viz pojednáni o diví v Živ . 10). Cévy

jiných strom chybí zde docela. Za to objevují se u sosen zvláštní smolné prduchy,

které jenom lism, tak jako všem jiným stromm, chybí. Smolné prduchy jsou dlouhé

rubicc bunným tkanivcm obstoupené, a táhnou se dívím a korou smrkovitých, u cy-

piš jsou ale jenom v ke a listech. V trubicích tchto nalézá se v aetheri-

ckých olejích rozpuštná smla , kicrá se v stáí vyluuje. Díví smolou proniknuté

nazývá se lou.

Spoliíný znak pojednaný ch Ii eledí Icži ledy v fcmenu, které se zde vždy co

2i^



$73

volný pupen bud bezprostedn z koutku listového, jako u cypiš, bu na šupin, jako

n smrkovilých, nebo na konci kvtné osy, jako u tisovitých, vytvoí, kdežto u všech

jiných semennich strom, ke a zelin v dutin vajeníka povstává, jenž ze srostlých

list sa skládá. Podle tohoto všeobecného znaku má tedy celá tída Jméno nahose-

menných rostlin (Gymnospermae). —
Sosny náležejí k nejužitenjším rostlinám. Semeno jest sice jenom u málo-

kterých druh jedlé (Cembra, Pinie), za to poskytují ale palivo a stavivo, takka v ne-

vyerpatelném množství. Všechny jejich vlastnosti podporují silné vyvinutí deva. Rostou

rády spolen , snesou velikou zimu, a byt zpoátku jen zvolna rostly, pibývá jich

pozdji velmi rychle, a devo zstává i na starých kmenech zdravé. Vyjmouti se mže
jen jalovec pro svou skrovnost a tis pro zrst píliš zdlouhavý ; smrk, jedle, modín a

borovice jsou ale právem nejdležitjší pedmty lesního hospodáe. Akoli díví všech

tchto strom v podstatných vlastnostech souhlasí, totiž v štípatelnosti , trvanlivosti,

rovnosti atd., má každý z nich pedce své zvláštnosti, podle nichž se pstováni jejich

ídí. Ouel lesnictví jest , na vykázané pd co možná nejvíce paliva nebo staviva

vychovati. Ovšem se mže smrkový, jedlový a borový les teprva po 120 letech s nej-

lepším prospchem mýtili; nebof u smrku a jedle roste píbytek hmotnosti až do té

doby, a jen u borovice zstává roní píbytek asi od 60tého roku stejný. Nejenom pro

hmotnost, nýbrž i pro zlepšení deva má se les teprva po 120 letech poráželi, díví se

poád více a více zlepšuje, smolou napájí a tedy trvanlivjším a v ohni vydatnjším stává.

Modín podává mnohem díve vydatného užitku, neb již po 60 letech mže se

s prospchem porážeti. Pstování tohoto stromu jest ale teprva v zaátcích, an u nás

teprva od 50 let po lesnicku se chová. Modín pevyšuje dle Hartiga píbytkem

hmotnosti jedli 2—Skráte , a díví jeho jest trvanlivjší nežli ostatních sosen, tak že se

ho nyní na železnicích místo dubových klád používá. Ve vytvoení paliva na ustanove-

ném míst pevyšuje modín smrkový strom 2'/5kráte, jedli 275kráte, borovici 3 '/skráte,

buk SYjkráte, dub SVakráte, bízu 4kráte, olši SVjkráte. Modín má vysoký zrst i sám

pro sebe, a shazuje vždy dolejší vtve, což ostatní jen v uzaveném lese iní. Také

se hodí modín do paeznatého lesa, an má ídký koš a dolejší listnaté stromy a kee

málo zastiuje. Za to musí ale míli dobrou pdu, lak jako buk, kdežto borovice s pís-

itou pdou se upokojí a smrk vysoko na skalnaté hory vystupuje, tvoe poslední mez

Stromového zrstu. Borovice a jedle zstávají na výšce již pozadu, nejvýše ješt ná-

sleduje jedle, ale jen vtroušena mezi smrí. Píbytek hmotnosti má se u jedle k smrku

jako 63: 75. Mimo modín pevyšuje smrk všechny ostatní stromy, jenž tvoí uza-

vené lesy, píbytkem své hmotnosti. Vezme-li se 1201elá doba pro vymýtní sosen, buk

a dub, a GOletá pro vymýtní olší a bíz, obnáší roní pírstek u smrku 73 kry-

chlových stevíc, u borovice 40 kr. st., u olše 40, u buku 35, u dubu 35, u bízy

34 kr. st. Nejhlavnjší vedlejší užitek poskytují sosny smolou, která z kmen jejich

se prýští nebo trhnutím do kry se dobývá. Nejvíce smly dává smrk 100— Í201etý;

do kry jeho vežou se podlouhlé žlábky, z nichž se pak smla prýští
;
jitro lesa dá

za 8—10 let asi 60 liber. Tím spsobem se ale stromy seslabuji, a proto se mže
smla takto jenom rok ped vymýtním sbírati.

Modín poskytuje pravý benátský terpenlin. Do 50—601etého stromu vyvrtají se

asi 5 st. nad zemí díry až do deni , a pak vytéká ron 7—10 liber terpentinové

smly. V zim se díry zase zacpou, a stromu se mže tím spsobem 5—6 let pouzí-
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váti. Také borovice má mnoho smly, zvlášt v paezech poražených strom, proež

se tyto v smolných pecech, nejastéji na dobývání dehtu, pálí.

Jalovci bobule slouží ke kadní, též se z nich vytahuje jalovci šfáva a pipra-

vuje jalovci koalka.

Kra smrková a jedlová pidává se do dubového tíšla; modín jest prý v lom

ohledu lepší nežli smrk.

Naše sosny jsou jenom velmi malý díl tídy nahosemenných rostlin. Všechny

krajiny na zemi mají zvláštní druhy. Podlé krajiny mní se také jejich podoba. V se-

verní Americe a v severní Asii podobají se ješt nejvíce k našim druhm, ponvadž

lyto zem v stejném pásmu leží. Rod Pinus , malými zakrnlými vtvikami vyznaený,

.<!em náleží; na východ panuje Pinus Cembra, limba, tvoíc v Sibii celé lesy, v severní

Evrop panuje Pinus sylvestris, borovice, a v severní Americe zase jiné druhy. Také

rod modín (Larix) a jedlí (Abies) jest v Asii, Evrop a Aiiierice rozlinými druhy

zastoupen. Z cypišovitých nalézají se u nás jenom jalovec a chvojka, v jižních

a amerických zemích zase thuje a cypiše. Tis jest taktéž po celé Evrop a Asii roz-

šíen, v Americe zastoupen jest druhem Taxus canadensis.

Nahosemenné rostliny jižní polokoule odchylují se znamenit od nahosemenných

severních. K našim se ješt nejvíce podobají Araukarie v jižní Americe, a rody Po-

docarpus a Damarra v jižní Asii. Z tchto mají jenom Araukarie jehlinaté listy, ostatní

máji listy více široké a uchylují se tedy také více od našich sosen, akoliv zase Podo-

karpy a Araukarie znamenitou pravidelností vtví se vyznaují.

Jiné oddlení nahosemenných jsou cykasy (Cycadeae) ili ságové stromy, kte-

réž se vzrstem jednak ku palmám, jednak ku kapradí podobají, kvtem a semenem

svým ale se sosnami souhlasí. Cykasy mají jednoduchý kmen a na temeni jeho ma-

lebný, z prutisených kapradovitých list složený koš. Kvty jsou dvojdomé a nahá se-

mena sedí ve vroubkách šupin šiškových.

Mezi našimi domácími rostlinami nachází se ješt jedna nahosemenná, totiž jme I

bílý (Yiscura album) s nkolika píbuznými druhy. Tato rostlina žije cizopasn na

rozliných stromech a jest ostatn tak pamtihodná, že o ní ve zvláštním pojednám' po-

rozprávime. Podotkneme jenom tolik, že také u jmelu jako u tisu konec výhonku

v semenní pupen se promuje a vtve též velmi pravideln se rozdlují.

Památné zbytky sosnovitých rostlin nalézáme ale také ve vrstvách zemských^ je-

jichžto pozdní potomkové naše dnešní sosny jsou. Již v útvaru kamenného uhlí obje-

vují se jednotliv k Araukariím podobné druhy, v pozdjších útvarech i cykasy, kteréž

v jurovém útvaru svého nejvtšího vyvinutí dosáhly. V tak nazvaném pestrém pískovci

vyskytují se zbytky pravých sosen již hojnji, a sice zase v druzích k Araukariím po-

dobných CHeiding-era, Volzia), a v útvaru kídovém objevuji se již i druhy píbuzné

s našimi sosnami.

Teprva v tetihorních vrstvách nalézají se rody s nynjšími docela souhlasné, a jiné,

které tvoí piechod k plodním rostlinám, jako chvojník (Ephedra), jehož zastupitelov

dosaváde v jižním Nmecku a Uhích rostou.
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O postavení sltmení soustavy v prostoru svtovém.

Od Dr. Voj'S'o&'8 Knneie.

13.

U r a nu s.

O pomrech Uranových dá se velmi málo povdti, ponvadž od nás tak velice

jest vzdálen, že nejlepší dalekohledy, jakých dosaváde použito, pedstavují ho jenom co

malý, temn osvtlený kruh, na jehož povrchu nebylo ješt možno vypátrati žádné nerovnosti.

Ve svém písluni osvtleni M''^ od slunce 334krát, ve svém odsluní 403krát

slabji nežli zem. Toto mdlé svtlo drží se asi uprosted mezi svtlem slunením

a msíním v tom spsobu, jak se jeví nám. Jeho prostedni vzdálenost od slunce

obnáší 396 '/o milionu mil, obh svj ukonuje v 84 letech a 6 dnech. Nejvtší vzdá-

lenost jeho od zem mže až na 436 milionii mil vystoupiti, nejmenší obnáší 357 mi-

lion mil. Pravý jeho prmr má 7466 mil. Pro známost slunení soustavy jest sta-

novišt jeho velmi nepíznivé. I Saturn objevuje se mu menší nežli všem ostatním

planetám, a Jupitera spatuje sotva ješt tak jako my Merkura. Jsou-li mu planety

slunci ješt bližší njak viditelný, o lom slušno pochybovati. Mohou sice pro nj všecky

planety, jediného Neptuna vyjímaje, ped sluncem projíti, to však dje se mnohem id-

eji nežli u všech jiných. Tak n. p. trvá to 10,000 pozemských let, nežli Saturn jednou

skrze slunce projde, a pece by hvzdái na Uranu jen tyto prchody za jediný pro-

stedek sloužiti mohly ku poznáni vzdálenosti jeho od slunce. Na plnoním nebi

jeho okazují se vedle vlastních jeho msíc a Neptuna jenom samé stálice. Ale

i ty neobjevují se mu vtší nežli nám. Dle toho, co doposavad o vzdálenostech stálic

víme, neobnáší vzdálenost Urana od nás ani ješt 30,000ci ást odlehlosti od nejbli.íší

stálice, a to jest asi pomr njaké hory k vzdálenosti msíce.

Msíce Uranový známe ješt píliš málo, abychom jenom domýšleti se mohli, jak

siln asi tato planeta jest od nich v noci osvtlena. Herschel vypátral šest sputník, kteí

obíhají okolo Urana v obasích 5 do 107 dn. Tyto msíce ukazují tu zvláštnost, která

sic nikde jinde v soustav planetární se nejeví, že dráhy jejich skoro kolmo stojí na

dráze Uranov, kdežto sputníkové ostatních planet dráhy své jen málo k rovníku svého

hlavního tlesa kloní. Lze-li tedy analogii též na Urana vztahovati, musely by tony jeho

ležeti v rovin dráhy a rovník jeho kolmo na ní státi. Mli bychom pak pi Uranu ten

zvláštní pomr, že slunce chodilo by od jedné tony k druhé, a že v prbhu jednoho

roku Uranová každé místo na povrchu planety mlo by slunce jednou v temenu. Nej-

vtší rozdíl horka a zimy musí býti na tonách, které mají pl Uranová roku (42 po-

zemních let) den a rovnž tak dlouho noc. Na rovníku nalézá se neustálé stídání

dne a noci, tedy na všechen spsob mírné podnebí. Jakkoli zvláštními se mohou tyto

pomry zdáti, pece nedá se konen upíti, má-li se vzíti zetel na všecky ásli po-

vrchu, že takové rozdlení tepla a zimy, svtla a tmy, jaké panuje na Uranu, jest nej-

spravedlivjší. Všecky ostatní planety ukazují protivu mezi pásmy pízniv obmyšlenými

a pásmy zcela zanedbanými

Ouinek tíže jest jen málo rozdílný od toho, jaký panuje na zemi ; v hutnosti

pekonávají Urana všecky jiné planety vyjma Saturna. Co na zemi váží libru, obnáší tam

toliko 25 let.

Podai-li se kdy, zpozorovati na nm skvrny a tím ustanoviti as jeho kolotání.
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o tom dá se velmi pochybovati. Kdyby se však povedlo, vyskoumati zploštlost jeho,

již od Herschla tušenou , dle velikosti a smru, dalo by se z toho seznati položení osy

a alespo jedna meze kolotu.

14.

Neptun.
'^'

Již ku konci minulého století asto vyskytovala se otázka, zdali Uranus je asi

poslední, nejzevnilrnjší planeta, a pece nevzbudila žádna astronomická událost v no-

vjším ase lak všeobecnou pozornost, jako objevení Neptuna, kterážto pozornost oii-

pln se ospravedluje zvláštními okolnostmi, pod jakými to objevení se stalo. Kdežto

objevení Uranu, Cerery, Pallady a Juiiony bylo pouze vcí náhody, poznamenal Paíž-

ský hvzdá jménem Leverrier, který pokojn ve svém pokoji poítal, nikdy ani nebe

zevrubnji nupozorovav, veden pouhou, abychom tak ekli, arovnou mocí výpotu, s úpl-

nou dvrou na nebi místo, kde by se nová planeta mla hledati. Ze výsledek tak ku

podivu písn s pedpovídáním se shodl, to jest úkaz, jemuž podobného není v celých

djinách hvzdáství. Základ, o který Leverrier své vypoítání opíral, jest asi tento :

Dráha Uranová, vypotená dle pozorováni ped rokem 1820, nesrovnávala se s pozoro-

viiniini též planety po roce 1820, ano rozdíly tyto stávaly se rok od roku až na nej-

novjší duby vždy vtšími. První, co Leverrier podnikl, bylo písné vypoítání všech

dosavadních pozorování Urana , aby mohl rozhodnouti otázku, zdali se pozorování

s vypoítáním žádnou mrou nedá ve shodu uvésti* Výsledkem toho bylo, že pi nej-

zevrubnjším vypotení vždy ješt zstával odchylek 4 minut a 34 sekund, který nikte-

rak nedal se piísti pozorování, nýbrž jenom cizímu psobení. Jaké pak ale jest toto

cizí psobení? Mže odporující élher, mže njaký veliký neviditelný sputnik, jenž provází

Urana, mže snad zmna pitažlivosti ve vzdálenjším prostoru svtovém vysvtliti onu

úchylku, anebo se musí pijmouti njaká ješt neobjevená planeta, která Urana v jeho

bhu mýlí ? Leverrier prošel všecky tyto jednotlivé hypothesy a dokázal obšírn, že

jenom poslední domnnka mže posloužiti k vysvtleni vci. Dále ukázal, že neznámá

planeta nemže se nalézali ani uprosted mezi Saturnem a Uranem, ponvadž by pak

i Saturna mýliti musela ; ani pohlizku Urana bu si ped ním nebo za ním, ponvadž by

v pípadu takovém úchylky jiný prbh ukazovati musely, než jak pozorováno bylo

v rozliných letech ; ani konené píliš daleko za Uranem, ponvadž by pak hmota jeho

musela býti lak veliká, že by i na bh Saturnv psobiti musela. Leverrier pijal tedy

onu vzdálenost, klerá se srovnává se známým zákonem vzdálenosti planet, i vzal sob

za úlohu, odpovdíti na tyto dv otázky: 1) Jest možná, vysvtliti nepravidelnosti Ura-

nový dráhy pokládáním planly v pijaté dálce? 2) Tomu-li tak, kde se musí hledati ta

planeta, jak vehká jest její hmota, jaká její dráha?

Dsledn provedené poty rozhodly první otázku ve smyslu potvrzujícím, i sho-

doval se pi tom výpoet s pozorováním tak, jak jenom bylo si páti. Co odpov na

druhou otázku shledal Leverrier, že hledaná planeta nalézá se r. 1846 v znamení kozo-

rožce, kdežto také 23. záí téhož roku objevena jest. Tak pišli jsme na cest nikdy

posud ješt nenastoupené k známosti nové planety, která již dávno pohyby Uranový

mátla a hvzdám tolik marné práce inila.

Dle nejnovjších ustanovení dráhy Neptunovy obnáší as obžní této planety

lb4 Ida í\ 226 dni pi ^zdálonosli od sumce 622 milion mil. Také spulnika má

Neptun, jenž obíhá kolem nho v 5 dnech 21 hodinách. Dalších bezpených známostí
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nemáme ješt o této planet, ponvadž její vyšetování jest píliš obtížné, aby již nyní

moblo poskytovati dalších výsledk.

15.

Závrek.
V tom, co jsme tuto podali, obsaženo jest vše, co posud vypátráno jest o po-

mrech planet, pokud je považujeme co leny veškeré soustavy. S toho však stanovišt

pede vším jiným jenom nejmenší ást lidí pojímá vesmír; hlavní pedmt zvdavosti

byla odjakživa podobnost planet k naší zemi a jsoucnost rozumných bytostí na nich,

aneb vbec vyšetení konených ouel, jakých má býti dosaženo trvajícím zízením.

Z pedešlých dob máme v tom nejrozmanitjších domnnek, v žádném ase však nepra-

cováno tolik o tomto pedmtu jako za našich dn. Více k ukázání nejistoty všech

domnnek, nežli k vyvedení njakého positivního resultálu, chci pi dležitosti, jaká se

z mnohých stran na lo klade, vytknouti zde nkteré okolnosti.

Jsoul dv síly ili dvá psobitelé, na nichž ped jinými záleží zachování a

prospch lidské jsoucnosti — svtlo a teplo. Tyto sdluje slunce planetám svým podle

jejich vzdálenosti. ím dále jdeme dp prostoru svtového, tím menší objevuje se slunce,

tím mén bude pi stejných okolnostech planety osvtlovati a zahívati; lak dostává od

ní Merkur eV^krát tolik jako zem, an Neptunu dostane se jen 900. díl toho co nám.

Z Neptuna vidino vypadá slunce asi tak jako u nás Venuše, když co dennice neb

veernice nejvtšího lesku svého dosáhne. Jakkoli by pro liely lidské spolenosti ta-

kové osvtlení bylo velmi nepíznivou okolností, nemže se pedce nikterak tvrdili, že se

tím vyluuje možnost lidského bytí. Pokud se jedná toliko o svtlo, mám za to, že by

na každé planet mohla lidská pirozenost obstáti. Ani lesk slunce na Merkuru, ani

šerý soumrak na nejvzdálenjších planetách nepsobily by zhoubn na ústrojí, které,

jak zkušenost uí, mže pivyknouti jak jasnému svtlu zemi obratníkových tak i spo-

rému osvtlení grónské zimy. Jinak jest s teplem, které ovšem musí býti drženo v me-

zech dosti tsných, má-li pi lom lidské ústroji obstáli a prospívali. Zatím však na-

skytují se rozliné úvahy, které dávají té otázce jinou podobu. Víme loliž, že ohí-

vání pomocí sluneních paprsk jeví se zcela bezouinným, kde povtrné pomry pí-

znivé nepsobí. Co spomáhá vrcholku Etny veliké množství tepla, jež pijímá! V té

míe
,

jak se tu teplota vyvinuje , sálá zase do prostoru svtového, nechávajíc holý

vrcholek vným snhem pokrytý, kdežto sousední roviny Sicílie, chránné hustším paro-

kruhem a mén vydané pohybu vzduchu, mají zbytené horko. Jaký stupe vlastního

tepla mají jednotlivé planety, a v jaké míe otáející je parokruh ped pílišným sáláním

je chrání, arci nevíme, a však není nepodobné, že zevnjší planety pokryty jsou obla-

kovou hmotou, klerá zamezuje sálání. Není tedy žádného nevývratného dvodu, který

by nás opravoval k závrce, že se nenalézá také na Saturnu a Uranu teplota na-

šemu ústrojí snesitelná.

Co se týe stídavosti svtla a tmy, tepla a zimy, uí nás již bezprostední

názor, že pi planetách nalézají se nejrozlinjší pomry, pi emž by delší, nikoli pak

kratší doby stídavosti životni pomry lidské nejvíce promovaly. Na Jupi Irovy pti-

hodinný den a též na noc stejné délky — nejkratší stídavost kterou známe — dosti

snadno bychom mohli zvyknouti ; ale již 29denní stídavost svtla a tmy, jako na

msíci, byla by nám velmi nepohodlná, 141etá pak tma pod stínem Saturnova kruhu,
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anebo 421elá noc na tonách Uranových nedala by se nikterak srovnati s pomry

zemského života.

Další hlavni výminka, na kterou pi-i pomreoli organických bytosti potebí zetel

vzíti, jest líže. Složení lidského tla , síla a velikost jeho oud hodí se jenom k tó

vehkosli tíže, jaká panuje na povrchu zemském. Totéž shledává se pi všech organi-

ckých bytostech. Kdyby tíže na povrchu zemském byla tak veliká jako na Jupiteru,

lámaly by se vtve od strom a veliká íásl rostlin klonila by se k zemi, lovk mohl

by jen stží vykonávati nejmenší pohyby.

Takovýmto rozjímáním pijdeme jenom k zápornému výsledku, vyplývá totiž

z nho, že ponvadž viihec na ostatních planetách líže docela jinaí jest nežli na zemi,

pomry pozemšfan nehodí se pro jiné planety.

Jiná pozoruhodná okolnost pi organickém život jest, že každá organická bytost

potebuje tekutiny ji obtáející — vzduchu neb vody. Sotva by stálo za to, vyjáditi

domnní, zdali tlesa naší slunetSní soustavy vbec, tak jako zem
,

poskytuji tylo vý-

minky organického života , nebof museli bychom bu tenáe své bavili nekonenými

hypothesemi, anebo upímné, a málo potšitelné vyznání uiniti, že posud ani nieho

nemohlo o tom býti vyšeteno , aniž jest nejmenší nadje , že bychom asem neho
jistého se dovdli.

Jediné nebeské tleso iní zde výjimku, totiž msíc. Vtší jeho blízkost dovo-

luje zevrubnjší pozorování, a již díve vidli jsme, že tam scházejí dva nejpotebnjší

požadavky zvíecího živobytí, a že lidské bytosti, jalo jsme my, nemohli by na

msíci obstáti.

Naskytuje se tu však dvojí vc, kterou sluší v úvahu vzíti. Pedn nalézáme

již na zemi — pomíjejíce veliký rozdíl mezi zemskými a vodními zvíaty — v rozli-

ných místech velmi rozdílná ústroji, jak toho požadují pomry klimatické, i mžeme
s jistotou vysloviti, že pi stvoení zem nebylo obmýšleno, aby tytéž rostliny a zvíata

rozšíily se po celém jejím povrchu. Polární medvd nikdy nebyl ustanoven pro zem
obralnikové, aniž lama a palmy pro krajiny tonové. Když ale totéž ústrojí ani k tomu

není ustanoveno, aby zaujalo všecky ásti zemského povrchu: jak mnohem mén dá

se pedpokládati , že by se mlo rozšíiti po všech ástech slunení soustavy. Než

dejme tomu, že všecky ásti slunení soustavy stvoeny jsou k tomu, aby sloužily za

obydlí rozumným bytostem stejného ouelu jako pozemšané — domnnka to, která

nemá v sob nic ku pravd nepodobu i ho — tím ješt není eeno, že by podmínky

jejich jsoucnosti musely býti všude stejné. Nalezáf se ve všemmíru veliká rozmanitost

forem, jak nás o tom pouuje nepochybná zkušenost. Mžeme tedy tu samu rozma-

nitost pedpokládati také v ústrojích a v podmínkách jejich jsoucnosti, pi emž bližší

ustanovení zanecháváme obraznosti našich tená.

Nástiny životopisíi e.skýcli pírodoskumc.

Od Dr. Viléma Weitenwebra.

VI. Antonín rytí J u n g m a n n.

Bolestnou ztrátu utrpla letošního roku eská literatura v horlivém spisovateli,

Praha pak v jednom z druhdy velice vážených pomocník k porodu. Dne 10. dubna

toliž zemel dstojný jubil, professor, Doktor rytí Antonín Jan Jungmann v 79.
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roce vku svélio. V následujících ádkách podáváme krátký toliko nástin vele zasloužilého

života a psobení jeho, ponechávajíce obšírnjší popis nkterému z budoucích životopiscfl. —
Antonín Jan Jungmann, narozen dne 19. kvtna roku 1775 v Hudlicích,

nepatrné to vesnice na panství Kivoklátském nedaleko Berouna, byl tetí syn chudého
domkáe Tomáše Jungmann a. — Nauiv se od Václava Husáka, míst-

ního uitele, dosti bídn eskému tení a psaní, jakož i poálkm v poítání, strávil

nkolik let beze všeho dalšího vzdlávání vdeckého v dom otcovském. Teprva v 14.

roce (1788), toliko eského jazyka mocen, poslán jest do Prahy, by chodil do druhé

,nmecké" tídy náhlavní škole u Piarist. Tamto v P. Quidonu našel písného sice

avšak dobromyslného uitele. Jen s velkými obtížemi dovedl osvojili sob nmecky
pednášené pedmty. Vytrvalou však a stálou pilností svou dostal se již v následu-

jícím roce mezi výtenjší žáky. Ze studií pak na gymnasium Novomstském, tehdaž

ješt jen pt let trvajících, s výteným prospchem vyšel, a r. 1797 v Lipníku do ádu
Piarist vstoupil, a však brzo na to zase jej opustil, a ádn dokoniv studia filosofi-

cká na Pražské universit , zvolil sob na podzim r. 1800 lékaství. — Co studu-

jící lékaství byv po ti léta vychovatelem a domácím uitelem dtí velmi váženého prof.

Dra. Josefa Bohumíra Mikana, s velikou horlivostí použil hojnou mrou po-

dané sob píležitosti, by se jmenovaného uence laskavou souinností a podporou vtom

i onom vdy oboru vzdlal. V listopadu r. 1803 dosáhl stupn magistra v porodnictví,

a dne 7. prosince roku 1805 stal se doktorem na naší universit Karlo-Ferdinandské.

By pomohl praktické nouzi mnohých pouze esky mluvících bab, poal Jung-
mann, ponvadž až posud ani jedné uební knihy porodnické v eštin nestávalo,

již co ekatel lékaství r. 1804 pro n spisovati a vydávati svou knihu „Úvod k babení."

Ješt než byl na doktorství povýšen, zvolen byv od tehdejšího prof. kliniky lékaské

Ignáce Matušky za assistenta, stál v úadu svém od roku 1805 až do roku 1806,

kdež na tehdáž panující horkou nemoc se rozstonal. Na to však jen na krátko ode-

bral se do msla Napajedl na Morav, kamž za veejného lékae povolán byl, a však

již na konci r. 1807 zase do Prahy se vrátil.

Píznivou náhodou získal sob brzo v nemocnici u Milosrdných bratí veejného

inného psobeni, a to na lak dlouho, co Dr. J a n Theobald Held, jenž tam naizu-

jícím lékaem byl (viz mj spis ku píležitosti jeho SOtiletého doktorského jubilea vy-

daný; v Praze 1847), prvního lékae v obecné nemocnici Pražské zastával. Krátce po

lom Dr. František Karel Fiedler, tehdáž professor porodnictví, tžce onemocnl

a r. 1808 zemel. Po jeho úmrtí byl J u n g m a n n od editelstva studia medicínského

z poátku co supplent ustanoven, pozdji však nejvyšším rozhodnutím od 1. kvtna 1811

skuteným ádným professorem pro jmenovaný pedmt uinn. Úlohou jeho bylo ne-

toliko nastávající lékae a ranhojii, anobrž i báby v obou zemských jazycích vyuovati.

— K tomu cíli obstaral Jungmann výše jmenované porodnické uební knihy r. 1821

druhé, a r. 1827 tetí vydání, pi emž žádnou vyšší njakou tendencí vdeckou ne-

stíhal, než toliko praktickou potebu a chápavost bab ped oima ml. — Roku 1818 vyšlo

od Jungmanna ,Navedení o koních," na klerémžio spise nad jiné všecky sob zakládal.

Roku 1826 vydal spis: ,0 sedmeru dobytka domácího, jeho chováni a nemocech."

Slav se po smrti veleváženého prof. Josefa Rottenbergra historio-

grafcm fakulty lékaské, sbíral s velikou pilností látku k obšírnému jejímu djepisu, pi

kteréžto obtížné práci jmenovit v Dr, Langsvertovi a R ot I e u b ergrovi mno-
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hovážené pedchdce nalezl. Vydalf pak v lékaských roCRících Rakouského císaství

(ve Vídni r. Is3í) XXII sv.) „Náslinný djepis lékaských úslavft na uni^ersité Pražské.-'

Mimo mnohá zamstnání co klinický uitel a inný babi pi tak velikém ústavu, jako

jest c. k. Pražská porodnice, vydal A. Jungmann roku 1833 nákladem Matice eské

H. F. Paulického známou obecné-lekaskou knihu „Anleitung- zu einer verniinfligen

Gesundheilspflege, insbesondere fiir Landleute" v eském pekladu pod názvem: „Návod

k moudrému životozprávi". Tímto spsobcni nadjmenovaná kniha i pouze esky ítajícímu

pístupnou a v mnohém ohledu prospšnou se stala. Pekladu tohoto roku 1850 nové

lidu vydání (Domácí léka) poiebí bylo. Zárove sluší podutknouti, že prof. Jung^mann
v nkolika v Praze vycházejících asopisech eských kratší i delší pojednání z oboru

lóvkosloví a skotoléitelství uveejoval. S velikou pilností též vypracován jest jeho

„Pehled jmen neduhv", pro eského lékae velmi užitenou lerminolog-ii obsahující.

Že se Ant. Jungmann i se srovnávací grammatikou obíral, osvduje mezi jinými

pojednání jeho v Preslov všenauném asopise „Kroku" (I. díl. sv. 1. str. 63 — 81)

,0 Sanskritu;" jakož i Jeho „Výtah grammalický z Nabla k libému srovnání s vla-

stenskou eí (Krok I, 4, str. 75—103). O upímné lásce pak jeho k vlasti a národ-

nosti svdí lánek jeho v Kroku : „Kdo iní, kdo trpí kivdu ?" (1822. I. díl svaz. 3.)

Universita Pražská tím jej poctila, že ho pro rok 1839 za rektora magniCka zvo-

lila. Po nm následoval, což zajisté v letopisech universit málo kdy se pihodilo,

v akademické hodnosti této bezprostedné bratr jeho , slovutný znamenitý Josef

Jungmann z fakulty fdosofické. —
Roku 1841 poctn byl professor Jungmann, v uznání mnoholetých zásluh

svých, od Jeho Velienstva císae Ferdinanda titulem císaského rady. Dále obdarován

byl r. 1849 ádem Leopoldovým a následkem toho r. 1850 v stav rytíský povýšen.

Zárove poslali mu nkteré uené lékaské spolky, jako spolek ruských léka v Pe-

trohrad, cis. král. spolenost léka ve Vidni, své diplomy. Rylt i Jungmann
jedním z prvních a nejstarších údv spolenosti liumanitské v Praze k zachování lidí

zdánlivé mrtvých. Jakož i mnoha Jiných vbec užitených spolk. —
V posledních letech vku svého, když Již od professorství v dobe zasloužilé

odpoinutí byl vstoupil, obíral se pekládáním nkterých povídek Zschokke-ových, ku p.

Alamontade, pak dílem: „Selbstschau" nazvaným, kteížto vlastnoruní rukupisové se

v eském Museum nacházejí.

Konen dne 10. dubna letošního roku po zcela krátké, sotva lyryadvacetiho-

dinné nemoci zemel vysoce zasloužilý, nráleni SOtiletý kmet. etný lidu zástup obo-

jího pohlaví a všech stav vydával dosti zejmé svdectví o všeobecné váženosti, které

prof. Jungmann za píinou mnoholetého , všeužiteného a skromného psobení

svého, za as žití svého požíval. —

Drobnosti.
Obyeje koni karavanských.

V cestopisu svém do Persie **) podává Moric Waguer následující lajimavé zprávy o zvira-

tech pi karaianách mezi Erzeramem a Tabrisem užívaných, jmenovit o liODích

:

nNejslabší z téibto karavan ítají obyejné 300—300, nejsilnjší až k 900 koni. Uezkó se

•) Reise ních Persicn und dsra Lande der Kuiden. 2. Bánde. Leipzig \SSl.
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pi ntch zídka nžíTa, a velblandj vidl jsem pi jediné toliko karavan mezi Salmasem a Chojem,

která však nepekroila turecké hranice. Jedna z nejzajímavjších známek tohoto draho cestování

jest pozorováni obj-ejfi zvíecích. Zvíata karavanská mají ta zvláštnost, že nad míra písn za-

chovávají své obyeje, že se drží pravidelného ráda, že milují spolenost, jevíce obzvláštní náchylnost

ke všem známým a pátelm, jak dvon- tak tvernohým, a pi tom, že jsoa nehostinská a nesnadno

cizí tvernožce ve velikém svém rodinném kraha trpí. To pede vším platí o koních. Mezkové,

osli a malí dromedái, s kterými teprva v Persii se potkáváme, mají své zvláštní návyky, i potebí

s každým z nich rozlin nakládati. Bez uelivosti karavanských koní, bez jejich zachovávání navy-

klých obyej bylo by nad míra tžko, pi odchodu ueb pichodn karavan, kdežto panoje obyejn

veliký hluk a na sta lidských a zvíecích hlas dohromady kií, udržeti potebný poádek v tak

veliké spoust. A však jemná a povolná povaha východního kon pi všem jeho ohni velmi pi-

spívá k tomu oneln. Potutelná zlomyslnost kuní v jihoamerických stepech (Pampas) jest jim docela

cizí, tak rovnž I tvrdošíjná svéhlavost valašských a kozáckých koní na stepech dunajských a don-

ských, kdežto kik a bi jen stží poslušnost sob získají pi divokém, rozpostiléra stádu. Kon,

pivyklé na nevázanou svobodu své stepní republiky, nesnadno by se podrobili kázni karavanské a

sedlu sonmaskénin.

Každý kn karavanský má na krku rolnika, jejížto zvnk prozradil by jej, kdyby se mu

snad zachtlo, mezi pochodem se odstraniti anebo od pastvy do hor se vzdálit!. Takový pestupek

stává se ale jen od novák, vycviený soumaský k jen velmi zídka dává píinu k nespokoje-

nosti. Sotva dal karavanbaši dv hodiny po plnoci znamení ke vstávání, zvstuje hluné rzáni,

frkání a cinkáuí z pastvy k ležení honných koní , že jsou všickni erství a k pochodu hotovi.

Uprosted noní temnoty nastane nyní v leženi život a hluk, který cestovníku nedopeje žádného

podrimnutí, i kdyby sebe radši spal, dokud poslední kfi nemá svj náklad. Tato rozumná a nellvá

zvíata i potm nalézají dobe místo své poblízku pána, jemuž náležejí, a pacholk, kteí je hhel-

cnji, napájejí a bemena jim nakládají. Uprosted hluku a hemženi tolika kiících lidí stojí zvíe

nepohnuté, až mu naloženo jest sonmaské sedlo 1 bemeno, které však musí míti rovnou váhn po

obou stranách. To vše stane se za nkolik sekund, nebot nakladai mají své emeslo v prstech.

Na jeden ráz, pi emž dávají takt pokikováním, rozhoupají vždy dvá mužové do výšky balík, jejž

pak pustí na sedlo. Sotva k ucítí bemeno na svých zádech, dá se ihned sám od sebe do kroku,

pi emž jde vždycky jeden za druhým, nikdy dvá vedle sebe. Xejlpe vycviený ouzký vojenský

pluk nemže kráeti pravidelnji, stejnji, odmenji a v rovnjší áe jako tato zvíata, rozumí

se, že tu jest e o krajinách, kde to jakost pdy a smr horských stezk dovolují. Stane-li se n-

jakou náhodou zmatek, n. p. pádem kon na kluzké cest, anebo potkáním s jinou karavanou, za-

staví se zvíe, které jest nejbližší píin zmatku, a za ním všickni jeho následovníci. Veškeré

kostvo zstane státi, cinkot rolniek umlkne, a obemenni tvernoici jako pimrazeni ani s místa

se nehýbají, podobajíce se kom ped Quirinálem v ím ,
jenom že tu není potebí silné psti

krolitelovy. Jak mile píina zmatku jest odstranna, dají se kon jeden po drahém sami od

tebe na další pochod

V stejn odmeném krokn jde to pak zase dále, a jednotvárné cinkání rolniek opt se

ozývá dalekou, liduprázdnou pustinou arménských Alp. V elo ady postaví se obyejn nejstarší,

nejzkušenjší a nejchytejší kon. Vdcem jest na vtším díle dlonhohívý patriarcha, který tonlavé

to emeslo již nkolik desillleti provozuje, zem i všecka místa dkladné zná a na svou zkušenost

a koskou moudrost právem si uco domýšlí. On nikdy nezabloudí, nikdy se neplaší, když snad

njaké skalisko podivné formy nebo mrtvola v cest leží, anebo velbloudové kolem táhnou, ku kte-

rým kon obzvláštní nechuC mají. I když bouka na nebi burácí a kmitavé blesky, kroupy a déšt

mladší zvíata dsí a nepokojnými iní, starý vedoucí k nepijde nikdy ze své míry. A piklad

vdcv psobí úkojn na následovnikaj kdežto by jeho nepokoj rovnž rychle sena zadní kon rozšíil
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a v cclnu adu ucpokoj a zmatek uiuJl. Zuániost niista a pirozený pud vedou palriarchu I v nej-

eruéjši noci, kdyi temná mrana každou svíci nebeskou zahaluji, docela jisté. Stavi-li se v cestu

eka anebo divoká bystina, zastaví se vedoucí ka na tak dlouho, pokud nejbližší jezdec nevypátrá

nejmlí brod. Toho pak následuji patriarcha a veteráni, pak ostatní kon, a nakonec novákové

bu brodíce se nebo plovonce. Ovšem se to nestane vždyck y bez nebezpeenství a nehody. Pi

silném tání stihu anebo po prudkých lijavcích mají bystiny asto náramnou síla a uchvacují prou-

dem svým plovoucí zvíata. Na vtším díle však zachová je pirozený pod a cliytrost.

Kon karavansk nejsou v ohledu na snášelivost k cizincm svého stavu a rodu o nic lepš'

nežli jejich pánové. Jiné kon, kteí nenáležejí do jejich vlastní spolenosti, nemohou vystáti. Ná-

hodou-ll se dv karavany uložily blízko sebe, pozorují se pasoucí se zvíata s nataženýma ušima,

bhají ehtajíce sem tam s nozdrami roztaženými a naježeuou hívou, ímž prozrazují svou boje-

chtivost. Jmenovit se to dje, nalezají-li se v nkterém leženi anebo v obou hebci, jimž i okle-

štncl závidí. A však i bez piinní pohlavní žárlivusti ukazuje vtší ást mladších a ohnivjších

koni nemalou svárlivost, jak mile spatí kon cizí. V takovém pípadu nejaslji zapomínají na

káze a poslušnost, nedbajíce na hlasy] pohukn. Xajednou vyrazí nejohnivjší kíi, nemoha déle

pemoci svou bojechtivost, v divokých skocích proti pasoucím se kuním druhého leženi. Nejbujnjší

druhové jeho následují jej co štítonoši a sekundauti. Bujechtivé ehtání vyzývá na spasob veštící

trouby hlasatelovy nejudatnjší odprce k zápasu. Vyzvání obyejn bývá pijatu, a na pozdraveni hla-

satelovo ozve se s druhé strany odpov s rovnž jásavým ehotem. Frkaje a zpíuaje se pádí

mocnými skoky vysokonohý Tnrkoman vstíc erzerumskémn ryzákn anebo stíbrolesklé bru Kára'

bagské. Mlátíce a kousajíce dorážejí na sebe protivníci, hledíce jeden druhého popadnouti se strany,

S hlasitým ržáním a celé pod pnou boui druhové jejich kolem nich. Kon jedné karavany bra-

trsky drží pi sob proti cizím, a turnaj brzo by se promnil ve všeobecnou bitvu, kdyby kik

a kleni pispíšíclch pohukn, podporované hroziv napaženým karabáem, v pravý as nerozehnaly

nepátelské strany. Potkají-li se dv karavany na pochodu, neukazuje se tato nepátelská nenávist

cizích koní. Jsout sob pak tato zvíata svdomá nutnéhu poádku a kázn, a nejeví žádnou bo-

jechtivost. S nataženýma ušima, avšak pokojn minou se ubtížené ady soumar pi jednotvárném

cinkotu rolniek, mezi nímž nkdy ozve se zamilovaný ehot nkterého hebce, avšak uzda s udi-

dlem, a když toho potebí, I bi a špiaté železaé ostruhy ochladí jeho vroucí pudy."

Sir John Franhlin a jeho osud.

Jíž po více let obírá se veejná pozornost s výpravami, vysílanými k vypátrání tohoto plavce

a soudruh jeho, ktei vydavše se na hledáni severozápadního prplavu nevrátili se více. Žádné

však z tchto výprav nepodailo se pinésti jisté zprávy o nešastných plavcích , až teprva v nej-

poslednjší dob Dr. Rae, estn známý cestovatel do tonových krajin, uvdomil písemn anglickou

admiralitu o výsledcích svého pátrání, které patrn na to ukazují, že Frauklln a soudruhové jeho,

ztrativše v ledu lodi své, v polárních zemích bídn zahynuli. K lepšímu objasnní velezajímavého

pedmtu toho podáme zde, díve než sdlíme zprávu Dr. Bae. struný pehled výsledk, docílených

od dosavadních výprav na hledáni Franklina vyslaných.

Sir John Franklin odploul na zaátku kvtna 1845 se 137 soudruhy z Anglian do sever-

ních moí, Tiledat domnlý severozápadní prplav, a od tch dob nevrátil se, aniž dal o sob eho
vdti. Všeobecné bylo v Anglicku obávání, aby ho nebyla potkala njaká nehoda, a když po

marném oekávání njakých zpráv od nho již ti léta byla minula, pomyšleno nu vysíláni výprav

k hledáni ho. První taková výprava vyslána jest r. 1848, a poet jich vystoupil do nynjška až

na 19, v jichž vystrojení ouastnila se z ástí také pozstalá v Anglianech manželka Frankliuova.

Penžitý náklad na všecky tyto výpravy vypoten jest na 1,000.466 liber šterlínk, a krom toho

vysadila vláda anglická znamenité ceny ua authentické zprávy o zmizelém plavci.
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Veškeré zprávy od tdi doh došlé, které mohly býti rzlahovány na Frankllna a Jeho sou-

druhy, obmezuji se na následajíci udáni.

B. 181S rozhlášena jest povst od úcdnik obchodní spolenosti pro Hudsonský záliv, že na

nkterém pobeží polárních zemí zabiti jsou od Esklmák njací hlochové.

R. 1Ó50 nalezcHy jsou stopy na ostrove Beecbey, asi 50 mil na západ od Balfinského zá-

livu, že tam Franklin se svými druhy r. 1845-46 pezimoval.

Téhož roka, když Mac Chire blíže Bathnrstu (na východ od eky Mackenzle) ku behu chtl

piraziti, snažili se ho dva Esklmáci hrozivými posunky odstrašiti. Plavci nicmén vystoupili na

zem, naež Eskimáci, jsouce od nich upokojeni, vyznali, že celý kmen jejich pi spatení lodí utekl

do vnit zem, boje se pomsty za vraždu nedávno na jednom blochu spáchanou. Pišlo prý k nim

ped njakým asem nkolik bloch ve lnnu , kteí si na behu vystavli dm, v némž bydleli.

Jednoho z nich Esklmáci zabili, naež ostatní krajinu tu opustili.

R. 1851 nalezl Dr. Rae na Victoria-Landu nepochybné zbytky korouhevuí žerdí kr. anglické

lodi. Eskimáci tamjší nieho o lom nechtli vdti, jak by tam byla pišla.

Obsah pak nejnovjších zpráv téhož cestovatele, kterých datum jest Repulse-Bay 29. ervence

1854, jest v krátkosti tento :

Od Esklmák v Pelly-Bay uslyšel, že dále na západ, poblízku eky tvoící více vodopád

a peejí, zahynula spolenost bílých lidí z nedostatku potravy. Koupil také od Esklmák rozliné

vci, které patrn náležely Krankliuovi a jeho druhm a žádné pochybnosti nepipouštly o strašném

jejich osudu. Pudrobnjši zprávy Esklmák znly, že na jaro r. 1850 asi 40 bílých muž ubíralo

se pes led k jihu. N'kolik Esklmák, kteí byli pi nich, vlekli za nimi lun. Na severním po-

, 1'eží King-Williams-Laudu stíleti tulen. Žádný z nich neuml srozumitelné mluviti jazykem Eskl-

mák, znameními však dávali jim na srozumnou, že jejich koráb neb koráby zamakány jsou od

ledu, oni pak že nyní hledají krajinu, kde by mohli stíleti zv. Celá spolenost, vyjma jediného

dstojníka , vypadala velmi huben
,

jakoby mli nedostatek potravy , také odkoupili Eskimákm

jednoho tulen. Njaký as na to , avšak ješt v témž jae ped roztaním ledu, nalezeno jest 30

mrtvol bloch na pevnin a 5 na blízkém jednom ostrov. Sikterá z mrtvých tl byla pohrbena,

jiná nalezena jsou ve stanech, ješt jiná pod obráceným lunem, který takto sloužil za pístešek,

ostatní roztroušena byla na blízku. Z mrtvol na ostrov nalezených pokládali jednu za mrtvolu

dstojníka
,
ponvadž mla na ramenou zavšený dalekohled a vedle sebe dvojku. Dle zohaveného

stavu, v jakém se nacházely nkteré z tch mrtvol, jakož i dle , obsahu kotl, v nichž bylo vaeno,

zdá se, že nešfastnici ti pivedeni byli k poslednímu prostedku, aby se pi živobytí udrželi, k lido-

jedství. Steliva nemuseli míti žádný nedostatek, ucbof Esklmáci nalezli prach v bekách i po zemi

roztroušený. Krom toho muselo tu nalezeno býti množství hodinek, teleskop, kompas a runic,

uebttt Dr. Rae spatil v rukou Esklmák rozliné zlomky takových vci, jakož i stíbrné lžíce

a vidliky, z ehož co jen mohl dostali, skoupil a lipluý toho seznam zaslal. Jmenovit nalézá se

mezi tmito vcmi: malý stíbrný talí s nápisem: „Sir John Franklin K I,'. B." (knight, com-

mander of the Bath, t.j. rytí a komaudér ádu Bathského), pak stíbrné lžíce a vidliky se zaáte-

ními písmeny jmen tchto dstojník : kapitána Croziera, lieutenanla C. Gnre, pomocních lékai.

A. M' Donalda a J. S. Peddie, pak druhého mistra plavby G. A. M' Beána. Co dkaz, že k za-

hynutí tchto nešíastnik nemálo pispli musela tuhá zima, uvádí Dr. Rae, že nkteré z eených

mrtvol nalezeny jsou šat svých zbaveny, kdežto jiné dvoj- i trojnásobný oblek na sob mly.

J'ozoru však hodno jest , že Dr. Rae neml tyto zprávy od žádných oitých svdk ;
všlckni Eskl-

ii;áci, kteí mu vypravovali o neifastném zahynuti bílých muž, povídali, že prý to slyšeli od jiných

.

y.i! všech tchto sebraných zpráv domýšlí se Dr. Rae, že Sir James Ross a kapitán Bellot, kteí

vedli výpravy k vyhledání Franklina, až na málo nkolik mil piblížili se k tomu místu, kde ubozí

zahynuli, odkudž pak se vrátili. Co se týe Eskimák, vyjaduje se Dr. Rae, že nemá žádné píiny

míli je v podezeni, jako by mli njakou vlnu smrti tch cestovatel
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Tomu však na odpor vyjadroje te známý zempliec Petermami ve „Vosslsche Xeiluug," že

nerél, aby Franklin a jeho dráhové byli zahyunii hladem a zimou, nýbrž že spíše jsou zavraždni

od Esklmák, o jejichž povaze nechvaln se zmiuje. Nelze zapíti, že zpráva Dr. Bae jest ponkud

matná jakož i to vyznává, že on sám se spolenosti svou v tchto ledových krajinách zlmn dosti

pohodln strávil, nemaje ani nouzi potravy ani teplého obleku, kterýžto v hojnosti poskytovaly kže

zabíjené od nich zve. Tolik zdá se jisto, že Franklin a jeho druhové skuten bídné zahynuli

;

objasnní však bližších okolnosti musí se oekávati od budoucího pátrání.

Obldzky na vysoinách okolo Prahy.

Tm, kteí se po okolí Pražském astjl procházejí, byly zajisté již nápadné vrstvy oblázkn,

jimiž mnohá vysoká, nad Vltavou položená místa jsou pokryta. Tak se nacházejí na polích za Ko-

skou a Žitnou branou v nkdejších Wimrovských sadech, mezi Xusleml a Sv. Pankrácem, na vyso-

inách mezi Bohnicemi a Klecany, mezi Oanticemi a Roztoky, mezi Veltrnským nádražím a Velvary

n vesnice Vh atd. Oblázky tyto podobají se docela k dnešním oblázkm vltavským, obsahují též

okulacené kusy kemenu, kídlíc, dílem i granitu a víibec kameny, které se v oudolí Vltavy asi od

Vorlíka až ku Praze nalézají. Na vysoinách podotknutých tvoí oblázky asto vrstvy více nežli

sáh mocné, na nkterých místech pozorují se v nkolika stupních po sob nahromadny.

Nemljže o tom pražádné pochybnosti býti, že oblázky na vysoiny, které nyní 300— 400 st.

nad hladinu Vltavy vyzdviženy jseu, vodou a sice tekutou vodou naneseny byly, nebot provázejí ny-

njší eišt Vltavy s obou stran, a jiný jich pvod nedá se ani myslili.

Jsme tedy pinuceni pijmouti, že Vltava jednou tak znamenit vysoký stav míti muslla, že

své oblázky na takovon výšku vynésti mohla. Jak se ale tak ohromn rozvodniti mohla 7 Kdyby-

chom pijali sebe vlši spousty snhu a ledu na Šumav a ostatních horách eišt vltavského, ne-

mohlo by se pedce nikdy tolik vody najednou ve Vltav nahromaditi, aby se celé oudolí k. p. od

temena Roztockého lesíka až ku Klecanum vodou vyplnilo. Pi pramenech Vltavy nemžeme tedy

píiny onoho rozvodnni hledati. Spiše ovšem v dolejším jejím bhu. Labe spojivše se s Vltavou

opouští jak známo úzkou branou kotlinu eskou, prorazivši naped také ediové a znlcové skály

mezi Litomicemi a Dínem.

Tyto skály jsou ale, jak se ze zemzpytných dvodu dokázali dá, mnohem mladší nežli e-

išt Labe a Vltavy ; vystouplyt ze zem dlouho po vytvoení útvaru tetihorniho podél anpatí Kruš-

ných a Krkonošských hor.

Pi tak ohromném pevratu niusilo se patrn eišt labské jako ohromným jezem zaraziti,

vodstvo ped tímto jezem, tedy nad Litomicemi, uahromaovalo se poád více a více, a tlailo se

vzhru proti svému proudu. Tím spsobem rozvodnilo se ale nejenom Labe ale také Vltava, ana

se voda z Labe do ní nazpt tlaila. Vystupováni vody trvalo tak dlouho, až se nová brána skrze

hráz ediovou tlakem vody prorazila, nyní se valilo vodstvo tím vtším násilím ze zem a padala

zase neustále, až se konené eišt ustálilo. Touto povodní tedy myslím, že se nános íních
oblázk na podotknuté vysoiny vysvtliti dá.

Doha, když Litomické hory z lua zemského vystouply, jest tedy také dobou tohoto nánosu.

Jan Krejói.

Zprdea o schiltách pirodnického odboru v Museu.

Ve stedu due 8. listopadu pednášel pan Phll. Cand. Julius Sax o nkterých památných

pomrech rozvtveni rostlin, zvlášt n sosen a vinné révy, jakož i o nkterých zajímavých pom-
rech vztahujících se na rostlinu co celek. Zajímavý tento pedmt bude asem v Živ vyložen. Na
to poal pan Jan Krejí své pednášky o železných rudách zvlášt v echách, a ukazoval odrdy
jejich ze sbírek musejních. Dležité rudy v cechách jsou hlavn ervená železná ruda a rozlluýjnl
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svjíul odidaiui, pak huédá, magnetová a ocelová ruda, a koueu Chamoisit. ervená želczuá

rada má své nejhlavnjši loiiit ve zpodnim pásmu silurského útvaru, od Prahy zaiaajic pes Be-
roun, Zbirov ai k Iloovicm a Mníška, pak v Krušných horách, zvlášt n Pišenlce. Uloženi toto

vysvtlovalo se zemznaleckými prezy.

Ve stedu dne 13. listop. podal pan prof. Par kyne zprávu o nkterých zajímavých po-

krocích v pírodních vdách, jako o nov sestaveném kapesním tlakomru, o magnetickém psobeni

slunce na zem, o pásmu nejvtšího tepla, které se na slauci od jedné toay k druhé táhne. Na to

pokraoval pan Jan Krejí ve svém výkladu o ervených železných rudách v echách, vysvtloval

jejich uložení v prahorách Krušných a Orlických, hojné roztroašeuí jejich v erveném pískovci, kdežto

se nkdy v celé sloje shlukují , též vjiožil mimochodem památný sloh Žaltmanských hor mezi Hro-

novem a Trutnovem, kteréž ohromným pevratem rozpolené u své paty rozsáhlou propast mají, nyní

sesulými kídovými vrstvami vyplnnou. Zpodek tchto hor jest kamenouhelný, svršek má ervený

pískovec se slojemi železné rudy a vodorovné vrstvy kídového útvaru, v nichž malebné útesy Adrš-

pašské vyryty jsou.

Ve stedu dne 22 listop. podal pan prof. Purkyn zprávu o innosti odboru pírodnického,

o pírstku sbírek a knih pírodních od ijua 1853 až do srpna 1854. Sbírky prospívají zvlášt

v zoolofjickém oddílu péí assisleuta pana J o s. F r y e, pebohaté botanické rovná assisteut pan

Ladislav elakovský, nerostní má pod ochranou p. kustos Jan Krejí a nov zvolený

Bssistent jeho p. K. B r a u u.

Hledí se nyní k tomu, aby v týdenních schzkách shromáždným oudm elnjší a skvost-

njší ásti tchto sbírek se ukazovaly a vysvtlovaly, ^'a to ukazoval pan prof. Purkyn vrné

vyobrazení pekrásné rostliny Prótea cynaroides z pedhoi Dobré Nadje, která nyní v zahrad

hrabte Salma kvte. Pan Jan Krejí pokraoval ve své pednášce o železných rudách, a sice

v tomto sezení o Chamoisitu a magnetové rud. Chamoisit, tak nazvaný podle francouzské jedné

místnosti, prosází u nás ervenou železnou ruda v zpodnim pásma silurského útvaru. Nachází se

a Nuic , u Plas a Plzn, a taví se v nkolika pecích, zvlášt v Plaších a Darové. Obsahuje ke-

men železilý a hlian železitý s podílem vody.

Magnetová ruda tvoí sloje v prahorách, jmenovit mezi Kutnou horou a Vlastéjovlcemi nad

Sázavou, též se objevuje místy v eskomoravském pohoí, u p. u Krucburku, vždy provázena amfi-

bolem a granátem. Mohutného vyvinutí dosahuje v Krušných horách u Písenice, též v Krkonoších

se nalézá u Oupavy. Také se podotklo, že edi v Cechách na mnoze velikým množstvím magne-

tové rudy jest proniknut, tak že tato na nkterých horách, jako u. p. na ípu, i magnetickou

jehla od severního smru uchyluje.

Pedbéiné ohlášeni.

Ministerstvo vyuování zaslalo editelstvu c. k. eské reální školy pírodopis pro nižší reální

školy, od F. X. M. Zippe, professora mineralogie na uulversií Vídeské, sepsaný, s tím naízením,

aby se tento pírodopis do eského jazyka peložil. Slavné jméno prof. Zippe ruí za pimenost
a uební spsobnost této knihy, které se zajisté s velikým prospchem v našich eských školách bude

moci použíti. O pekladu tomto již piln se pracuje.

Návsti.
v expedicí asopisu Živy a domovníka v Museu možná Iónský i letošní roník Živy úplný

dostati posavad v pedplatní cen.

Obsah.
PIttcIto domáci. — Sotny. Od Julia Saxa. — O postaveni slunení souslaty t prostoru stétovém.

Od Dr. Vojtcha Kuneše. — Nástiny iinotopisS eskýck pflroduskumc. Od Dr. Viléma

VVeitenwebra. — llriibiiitsli : Obyeje koni karatnnských. — Sír John Franklin a jeho osud. —
Obláihy na vysovinácli okolo Piaktj. Od Jana Krejího. — Zprika o scltihkách pírodnického

odboru v lHuseu. — Pedbéiné ohlášeni. — Navésti.

Tiskem Bedicha Rojiiifika v Praze 1854.
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