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tvrtý roník naši Živy jest ukonen. To nám podává píležitost, ano

vykazuje povinnost, na ele celé knihy nkolika slovy optn o stavu na-

šeho podniknutí, o pomrech našich k obecenstvu, o vdeckém snažení to-

hoto asopisu a o vyhlídkách našich do budoucnosti promluviti.

Co se týká stavu našeho asopisu, známo že hlavn penžitou pod-

porou Matice eské vychází, a že trvání jeho z velké také ásti záleží na

ouastenství našeho obecenstva. Ze Matinému Sboru na dobré vli ne-

schází podporovati toto vdecké podniknutí, vidíme z toho, že bhem mi-

nulých tchto ty let znané summy na jeho vydání obtovala. Nechme

o tom isla mluviti, jejich mluva jest nejzetelnjší.

Roku 1853 obnášelo vydání na 2000 exemplá . . . 3113 zl.

píjem pi 1580 pedplatitelích . . 2372 „

schodek 741 „

— 1854 — vydání na 1500 exemplár . . . 2520 „

píjem pi 911 pedplatitelích . . 1609 „

schodek 911 „

— 1855 — vydání na 800 exemplá . . . 1961 „

píjem pi 655 pedplatitelích asi . 1000 „

schodek asi 961 „

Pro rok 1856, jelikož posud neukonen, úet ješt zaven býti nemohl;

nicmén nechybíme, pijmeme-li s ohledem na to, že letošní poet pedpla-

titel loskému rovnati se bude, letošní píplatek Matice na okrouhlou

summu nanejvýše 1000 zl,, z ehož vidti , že bhem ty let znaná

summa více nežli 3600 zl. na podporu tohoto asopisu od Matice vydána

byla. íkáme na podporu , aby se rozumlo, že nejen silami Matice Živa

státi má, jako to jest s Musejníkem a jinými od Matice vydávanými kni-

hami, nýbrž že požaduje Ipodporu obecenstva, oud matiních, zvlášt

tch, kteí již celý vklad složili a tedy jen ješt jako njací majitelé akcií

podíl berou v procentech dosti výhodných kapitálu matiního.

Kdoby však listav naší Matice považovati mínili za jakýsi spolek ak-

cionáský, ti jsou na omylu. Pi zízení Matice, jak to její stanovy ukazují,

od ouastník národumilovných hlavn hledíno k tomu, aby se zdatné pro-

stedky shroraažclovaly k vdeckému vzdlání našeho, nkolik století ladem

leževšího národního jazyka. V takovém smyslu od prvního poátku vd-
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cové toho podniknutí, s všeobecným pisvdením a schválením obecen-

stva, díla se chopili. V Musejníku, jakožto stedišti literárních našich sil,

pokraováno ; mimo to co rok vydávány knihy za píslušný dar oudm ma-

tiním. Zbytek pak vydajných penz vynakládán na vtší dležitjší práce

vdecké s tou výminkou, aby oudm Matice o jistou ást, obyejn o polo-

vici krámské ceny, lacinji prodávány byly, v emž oividn požadavek se

zavíral, aby také obecenstvo pilným odkupováním v ouclu a innosti

Matice trvanlivého podílu mlo. I dobi-e porozumno tomu. Jungmannv
Slomiik se skvlým výsledkem vydán a za nedlouhý as bezmála rozpro-

dán jest, Šafaíkovy Starožitnosti slovanské, rozprostevší se po celé literární

Evrop, též jen pomocí Matice vydány ondm jejím za levnjší cenu pro-

dávány byly, aniž kdo tomu odporoval, ano tyto snahy všemožných pod-

por dosáhly.

Tmito dílami jakož i vydávánún Palackého Historie eské, Preslova

Rostlinopisu, Smetanovy Fi/siki/ aj. z velké ásti zadostiuinno hlavním oue-

lm Matice, prvotním potebám a dalším základm vzdlání národní literatury.

Jiný ješt úkol, v samých také stanovách vyznaený, zbýval, totiž vypra-

cování a vydání co možná ouplné a dkladné Encyklopaedie všech nauk.

Poala se pedn vydávati tak zvaná Malá encyklopaedie nauk po svazcích

(dosaváde jich vyšlo deset) v menším formáte, poavši roku 1842, aby se

pi nebytí národních škol nejnutnjším potebám našeho vdochtivého lidu

vyhovlo; ta však, beze všeho systematu vedena a od náhodných píspvk
jednotlivých spisovatel odvislá, jen loudav pokraovala, aniž oupln

svému ouelu dostáti mohla, až nastaly ty asy, kde vláda sama národ-

ního školství se ujala, kdežto, až na nkteré její knížky a mapy, zbytenou

se býti zdála. Poteba však vtší, dkladnjší systematické Encyklopaedie

pro velké publikum tím nepestávala, a úloha prvotn ve stanovách Matice

vytknutá zstávala nevykonána.

Nabízením sice a snažením p. Palackého, tehdáž jednatele musejního, pi-

kroíno k tomuto velkému, povážlivému dílu, ne bez odporu nkolika váž-

ných oud Sboru matiního. Nicmén pokus uinn , shledány mladistvé

k tomu síly, vyznaeno penz na potebné výlohy, obecenstvo pak matiní

mlo odbíráním polovinou asi výloh pispívati. Však ani celého roku ne-

bylo potebí, aby se neiiaožnost toho podniknutí ukázala. Pedevším okol-

nosti asové nebyly píznivý svobodnému pohybování spisovatelskému,

pak skrovné naše síly podávaly vyhlídku nekoneného trvání u vydávání

takového díla. Píklady podávala v sousedním Nmecku, kdežto pece sil

dostatek, Krílnitzova Encyklopaedie , která bezmála za sto let ješt nedo-

konena; Erscli- aGrubrová, poavší r. 1818 a dosaváde sotva do dvou tetin



dospl.í. Tch a podobných podniknutí blahých i neblahých osud opominouce

obrátíme zetel k ohromným výlohám, kteréby dílo takového druhu, byt

i dosti skrovii, jako na p. Piererova Encyklopaedie, požadovalo. Jeden

díl této Btál vyilavaíelstvo nejmén poíítáno 3500 tol. = 5250 zl., pr-

mrem vychááelo co rok (5 díl, což iní na 5000 odbratel 6x^500 =
210U0 tol. = 31500 zl. tžebního kapit;i.lu jen na jeden rok, bez ohledu

na rozliné nemilé pípadky a okolnosti. Z toho posouditi možná, že

i naše podniknuti, tebas mnohem skrovnjší, s nemalými obtížemi by

se bylo potkalo a pravd podobno v krá.tce, pi nastalých jak známo tciito

hubených let, by bylo uvízlo.

Skoro tím samým asem mla vycházeti také malá Encyklopaedie

podle podobného díla francouzského, od ehož však upuštíno, a vtší díl

rukopis ponechán redaktoru, jenž ji na vlastní outraty vydávati hodlá.

To jest krátký smutný djepis našich dosavadních encyklopaedických pod-

niknuti.

Kdyby se byla Matice do ioho díla, na dlouhá léta uvázala, bylo

k obávání, žeby jí bylo zbývalo málo anebo nic na podporování jiných,

snad i mnohem potebnjších smr literárních. Tak ale uvolnna mohla

svou innost obrátiti na jiné strany, kde se jí hojných píležitostí posky-

tovalo. Poalo vydávání dramat Shakespearových
,

jejichž oupbiým se-

bráním v brzku naše literatura honositi se bude moci. Duch asu žádal

též snažn pstování vd pírodních, i dána píležitost, zízením asopisu

Žity starším i mladším silám vdeckým na tomto poli se pokoušeti a cvi-

iti. Jiná píina také vznikla v oboru vd historických. Naše draho-

cenné starobylé památky, pi všem namáhání jednotlivc, dílem ve tmách

neznámosti se kryly, dílem nesetmostí neznalc poínaly hynouti , anižby

slušné pamti po sob pozstavovaly. Tomu vypomožíno vydáváním Pa-

matek avcliaeologických a mistopwvích. Toto podniknutí stalo se tím vážnj-

ším, že podobnému, arci rozsáhlejšímu, samou vládou naízenému v oustrety

pišlo. Takovým spusobem se stalo, že naše Museum se svými sekcemi a

svými asopisy co njaká akademie u veejnost vystoupiti mohlo.

Obrátíme se nyní zase k naší Živ. Povážíme chod jejího postupo-

vání až do nynjšího stavu. Známo, jakého skvlého ouastenství pi

svém prvním objevení dosáhla; teba jen ohlédnouti se na ísla nahoe

podaná. Vidíme také, jak ouastenství obecenstva z píin v pedešlých

pedmluvách uvádných klesalo, až nyní jisté roviny dosáhlo, od které zas,

jak doufáme, zdvihati se pone.

Co se týká našich pomr k eskému obecenstvu, jsouÉ ony velmi

jednoduché i dosti zejmé. Již jinde povdino, že naše tenástvo skoro
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výhradn se skládá z oud Matice, že bezmála vsickni náležejí k tíd

vzdlanc, a že neteba omluvy, když jim z velké ásti písn vdecké

práce podáváme, mezi nimiž se nalézá i mnoho pvodních. Jen takto po-

dána píležitost k vyvinování našich sil vdeckých a spisu samému získán ,

ráz trvanlivé ceny i na budoucí léta, pi emž i našim spolupracovatelm

pojištno estné jméno v djinách naší literatury, což nemén platí o na-

šem odbratelstvu, jehož pispním jedin možným uinno vydávání na-

šeho asopisu.

Mžeme nyní vesele zírati do své budoucnosti. Povážíme-li všecky

okolnosti našeho asopisu, jak posud ve známost nám vešly, máme nadji, že

ouastenství obecenstva dál a dále zmáhati se bude , ímž i nákladu

Matice se ušetí, naše prostedky porostou a tak možným se stane, co do-

savad by nemožným se zdálo. Jest ješt vdeckých poteb nemálo, k je-

jichžto vyplnní naše síly dorstají. Pipravují se obšírné zemsloví, kte-

rého ješt v literatue naší nestává, mineralogie, chemie, fysika v spsob

nejnovjším pokrokm pimené, obšírná zoologie, fysiologie s potebnými

výkresyj a mnoho jiného. Tato díla mají nám nahraditi všeobecnou Ency-

klopaedii, o kterouž se pokusiti byloby pro nás pi dosavadních okol-

nostech vcí pinejmenším velice odvážnou. Dejž Bh, aby se to dokudž

dne všecko vykonalo.

Redakce.
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— — Dobiáš Ferd., úedník v Prachaticích.

— — Dolanský Josefv Turnov.
— — Doubek Josef, statká v Police.
— — DouchaFrant., knz církevní v Praze.
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~ Gabriel Ambrož, dr. práv v Sušicích.
— — Geissler Josef, lékárník v Nové Páce.
— — Graf Bedich, studující v Praze.
— — Greger Eduard, dr. lékaství v Praze.
~ Greger František, studující reálky v Praze.

Gymnasium v Hradci Králové.
Gymnasium Jiínské.

Gymnasium v Klatovech.

Gymnasium Novomstské v Praze.

Gymnasium Staromstské v Praze.
— ^ HaeringJan, tajemník pi magistrátu ve Vodanech.~ — Hail Karel, mšan v Píbrami.~ Hais Josef, knz církevní ve Vídni.
— — H áj e k A d o 1 f, c. k. notá v Nasevrkáeh.



XII

T. pan Hajný Václav, hntni úedník v Nových Hatích.— — Hankoveo Martin Svatoslav, studující v Pisku.— — HanIJ., dr. lékaství v Moravské Tebíi.— sle. Hanslová Marie, v erném Kostelci.— pan Hanuš Jos., krajský inžinýr v Písku.
— — Harrach Alfred, hrabe, c. k. nadporuík.
— — Harrach Prán t. A r n o š t, hrab.
— — Harrach Jan, hrab, c. k. ritmistr.— — H a u f f T a d., studující techniky v Praze.— — Hausmann .Jos., íará v Tišenicich.— — Hausmann Karel, fará v Kolci.
— — Havlíek Frant., duchovní správce v Jeovicich.
— — Hejtmánek Václav, uitel v Nedvží.
— — Helfert .Jos. Alex., svob. pán, c. k. státní podsekretá ve Vídni.— — Helii ch Josef, malí v Praze.
— — HellniannJanLiboslav, studující v Písku.
— — Herík Jan, studující v Praze.
— — Hermann Jan, adjunkt pi polesnim úad v Protivíne.
— — H i Idprandt Robert, baron.

Hlavní a podreální škola v Táboe.
— — Hlinka V oj t ch, vychovatel na Hrádku Desfoursové.
— — Hnvkovský Vojtch, duchovní v Lanech.
— — Hnilika Romuald, knz ádu prem. a dr. íilos. v Rakovníce.
— — Hnojek Ant. Vojtch, dvorsky kaplan a dkan v Libochovicích.
— — Hofrichter Alois, úedník v Betislav!.

— — Hofrichter Alex., technický úedník v Nových Zámcích.
— — Holada Seraf, knz ádu sv. Františka v Slaném.
— — Holzlovo kni hk upeotví v Olomouci.
— — Honí Antonín, šiehtmistr v Zbejšov na Morav.
— — Hora Antonín, vychovatel u knížete Óttingen-Wallersteina' v Praze.
— — Horák Václav, kaplan v Turnov.
— — Horáek Vincenc, katecheta na hlavní škole v Píbrami.
— — Horský Fr., dkan v Lauterbachu.
— — Hoínek Jan, lékárník v erném Kostelci.

— — HrabtaJan, gymn. editel v Dráždanech.
~ — HronzLeuchtenberkaAnt., c.k. setník na odpoinutí v Písku.
— — Hubáek Innocenc, guardian v Uherském Hradišti.

— — Hušek Josef, duchovní správce y Starém Bydžov.
— — Hu šek J. H ost., hosp. správce v Štpánov.
— — Huttel Josef, nadlesní v Adlersbachu.
— — Cholava.Stepán, prof. na akad. Teresiánské ve Vídni.

— — Cho t ek Jin d ich, hrab.
— — Chrástek Michal, profes, cirk. pr. v Báiiské Bystici.
— — Jan deka Václav, gymn. prof. v Hradci Králové,
— — JanderaJan, mšan v Oustí nad Orlicí.

— — Jan Ota, knz církevní v Praze.
— — Jaroš Tom., ofliciál pi hosp. ú. v Malém Salaši v Uhích.
— — Jedlika Ant., liednik pi železnici.

— — Jedlika A u g., fará v Záboí.
— — Jehlika Pavel, gymn. prof. v Chebu.
— — Jelínek J. AI., kaplan u sv. Jakuba v Jílilav.

— — Jelínek Karel, studující z Kostelce nad Orlicí,

— — Jerie F r., luebník v Merklov u Vrchlabí.
— — Jirsák Václav, assistent pi polytechuickém ústavu v Praze.

— — Jezbera Frant., knz cirkevii v Hradci Králové.
— — Ježek Václav, kooperator v Stokách.
— — Jireek Josef, koncipista u c. k. ministerstva vyuování ve Vídni.

— — Jiroušek Frant, vychovatel u barona Eichhofa v Roketnici na Morav.
— — Kaerovský A., kaplan v Týn nad Vltavou,



XIII

T. pan Kadavý Jan, uitel v Liptovském Siatém Mikuláši.

— — Kahler Augustin, vlastník dvoru Jenéova v Cáslavsku.

— — Kaiser ^erdinand, studující z Velkého Zilikova.

— — Ka i s e r Josef, úedník v Rakovníce.
— — Kalas Martin, dr. lékaství v Iloi-ejšicb Bcikovicicli.

— — Kalina J a n, c. k. kancelista v Hlinsku.

— — Karel Jan Vladi.slav, kontribuóní praktikant v Libochovicích.
— — Karlas Karel, kaplan u sv. etra v Praze.
— sleé. Kar táko v á Kateina v eských Budéjovirirh.

— pan Kastyl Karel, kooperator ve Veselé.

— - Kavan Fr., vychovatel v Praze.

— - Ke hra US ' r n n t išek, mšan v Jaromi.
K e t t n e r F r.. fará ve Sfáhlavi-

— — Kirschbaum Bedich, radda u vrch. zcin. soudu v Praze.
— — K 1 a .s Jan, diiirnista pi c. k. okresním úad v Chahaov.
— — KlemensJan, malí v Ilradci Králové.

— — Klemens .Josef Božetch, akademik v Pr.ize.

— — Klement Antonín, dr. lékaství v Domažlicích.

— — Klímek Josef, luebník ve Velké Postrclmov na Morav.
— — Klimeš Filip, bibliotekár v kláštee Tepl.ském.

Knihovna gymn. v Broumov.
Knihovna gymn. v Nmeckém Brod.
Knihovna desk-i semináe Budjovického.

Knihovna arcib. semináe v Holoraouci.

Knihovna m.sta Chrudimi.

Knihovna gymn. v Písku.

Knihovna eská arcib. semináe v Praze.

Knihovna .Jeho Emin. Bed. kniž. Schwarzenberka, kard arcib. l'raz. 2 ex.

Knihovna školní v Turnov.
Knihovna msta Vodíian.

Knihovna Zdárská na Morav.
~ — Knoblauch Dominik, adjunkt pi kresleni v Kutné Hoe.— Koblása .Justin Jan, knz ádu prera. v l^raze.

~ — Kock Josef, uitel eí v Praze.
— — Kodym Fi 1 i p, dr. lékaství v Praze.
— — KohJrus Josef, kaplan ve Vlašimi.
— — Kolá Josef, studující v Píbrami.
— — Kolovrat Krakovský Jan Karel, hrab.
— — KonopásekJan, uitel na reálni škole v Most.
— — Konrád Kamil, právník v I'raze.

— — Kopecký Jos. Vendelín, gymn. proí. v Pisku.
~ — Koínek Jan, kaplan ve Vosenicí('h.

— — Korý Jan, polní kaplan u c. k. 11. pšího pluku v Moliui.
— — Kosinka Eduard, dr. lékaství v Nové l^ace.

— — KostnecFrant., uitel v Praze.
— KotalíkFrant., špitální kaplan v ížov u Pisku.

— — Kotr Antonín, obchodník v Bilsku.
~ Kouba Josef, gymn. prof. v Praze.
~ — Kováík Jan, praktikant hospodáské školy v Rabui.
~ — Král Ludvik, kupec v Klatovech.
— — Kramá Fr., lékárník v Perov.~ — Krarael Ferdinand, dchodní v Dobíši.
'~ ' Krám er i US Vojtch, dkan a tajemník vikariátní v Jlnichovicich.^ — Kratochvíl Václav, kaplan v Ounticich.
— — KrbecJan, rektor u sv. Jií v Praze.
— — KrbekFranU, c. k. geometer v Ddvarhelu v Uhich.
~~ — Kremlika J., statká v Lipkovicích.

KreutzerFrant., sládek v Poíí u Budjovic.
Kižan Karel, cvang. duchovní v Zarjei v Uhích.



XIV

P. T. pan Krno Ondej, evang. porn. knz v Bezn na Slovensku.

— — Krou žílka Bedich, aktuar v Kostelci nad Orlicí.

— — KrulišJan, iníinýr assistent u francouzské železniní spol. ve Vídni.

— — Kruss Ondej, evang. pomocní knz v Bezn.
— — Kuli ch Václav, žák vyšší reální školy v Praze.

— — Kuina J., studující v Praze.

— — Labi er Josef, official pi bern. ouad v Teplici.

— — Labler Josef, úedník v Praze.

— sle. Ladmannová Bohu ni., dcera c. k. hlavn. kontr. berního v áslavi.

— pan Langer František, kaplan v Podbradech.
— — L a n g e r A n t., hospodáský editel v Heralci.

— — Lány Josef AI e x., chovanec c, k. med. chii\ akad. .Josefínské ve Vídni.

— — Laufberger Vilém, dr. lékaství v Turnov.
— — Lauschmann Albín, studující v Praze.

— — Lederer Kornelius, studující v Praze.

— — Leš etický Vojtch, kand. gymn. prof. v Praze.

— — Lika Kašpar, dkan na Kladn.
— — L i d i ck ý Jan B., knz ádu prem. v Jihlav.

— — Liebscher Josef, stavovský úedník v Praze.

— .

—

Linhart Josef, dr. lékaství a okresní léka v Praze.

— — L o d 1 J., uitel na podreálce v Rokycanech.
— — Lorenzjan, obchodník v Pardubicích.

— — Liissner Moric, c. k. krajský koniissa v Chrudimi.

— — Macháka Josef, fará ve Velkých Mašovicích na Morav.
— _ Machay Fr., uitel východních jazyk v Nite.

— — Machek Em., c. k. úedník v Žai.
— — Majer Ant., dr. íil. a c. k. professor v Praze.

— — Malík J., kupec ve Vídni.

— — Malý Bohuslav, syn c. k. adjunkta v íanech.
MalýJosef, kaplan v erném Kostelci.

Malý Josef, poshichá na hospod, úst. v Starých Hradech.

.

—

— Malýpetr Josef, rolník v Klobukách.

— — Malýpetr Karel, právník v Praze.

MarekAnt, dkan v Libuni.

— Mareš Václav, syn šichtmistrúv v Nové Huti.

— Marchal J., duchovní správce v Rímov.
— Martinek Jakub, uitel na díví škole v Domažlicích.

— Marukajos., fará v Libštat.

— Mastný Vincenc, obchodník v Lomnici.

— Mašek J., uitel v Kostelci nad Orlicí.

— MašekVáclav, kasír v Praze.

Matjka Bedich, dr. lékaství v Praze.

— Materna Vincenc, dr. práv ze Slavkova na Morav.
— MayerDaniel, obchodník v Libochovicích.

— — Maza Josef, školní editel v Kutné Hoe.
— M ede r A u gu s t in, fará v Okrouhlici.

— Meder Hynek, komiss. u c. k. fin. stráže v Tachov.
— Melichar Ant., držitel lékárny v Boskovicích na Morav.

— — M e 1 i ch a r J. J-, úedník v Praze.

— — Merh aut Petr, fará u sv. Havla v Praze.

— — MifkaVincenc, dr, lékaství v Unhošti.

— Michalovi Jan Karel, uitel v Jelšavské Teplici v Uhích.

— — Mikulejský Antonín, gruntovnik v Banánech.

— — Minaík Rud., prof. v Praze.

— — Mlejnek Vincenc, kaplan v Cerrané.

— — Mlyná Josef, prof. na reálce v Mladé Boleslavi.

— — M.okiž P., v Mikulovicích.

— — MotlJos., kaplan na Kladn.
— — Moyses Štpán, biskup Básko-Bystický.



XV

P. T. pan M u d r a F r., fará v Slavtiné.

— —

•

MUller J., vychovatel u hrabte Sohonborna vo Vídni.

— — M u s i 1 A n t o ní n, c. k. úhednil. v rraze.

— — Mu žák Petr, uitel na eské reálni škole v Praze.

— — Mužik Karel, podiiitel v Kukicniich.

— — Nalinier Vojtch, k.iplan v Biulyni, 2 ex.

— — Nedopil Jakub, hospodáský správce ve Veveí na Morav.
— — Neehanský Ferdinand, poštovský úedník v Nymburce.
— — Nejmenovaný ch osm.

— — Nmec Antonín, mšan v Teli na Morav.
— — NeuerKarel, doktor lékaství v Ca.stehmovo.

— — Neumann Pantaleon, fará a biskupský notá ve Veltrusích.

— — Nezná mýz Holomouce.
— — Nittinger Karel, lesní adjunkt na Kivoklát.
— — Novák Antonín, kaplan v Líbáni.

— — Novák Ferdinand, studující v Praze.

— — Novák Josef, c. k. úedník v Praze.

— — Novák Karel, bývalý diurnista pi c. k. okresním soudu v Prachaticích.

— — Novák Tomáš, inžinýr pi železné dráze ve Vídni.

— — Novotný Karel, hrníský mistr v Prostjov.
Odsek slov. cirk. lit. spolku na úst. semeništi v Pešti.

— — Ondrák Prokop, dkan v Píbrami.
— — Oppelt Josef, editel železných huti v Obecnici-

— — O rit Josef, uitel ve Vodiianech.

— — Orszay Josef, statká v Lnzanech v Uhích.
— — Otto Maxim ilian, krajský fysik v Ulier.skeni Hradišti.

— — Palacký František, dr. práv a stavovský hisloriograf v Praze.

— — Palánek Jan, dkan Sobotecký.
— — Paleek Antonín, uitel v Praze.

— — Parma Augustin, knz ádu prem. v Nové íši na Morav.
— — Patera Adolf, studující v Praze.

— — Pavlíek P.. kaplan ve Strui na Morav.
— — Pavlovic František Václav, fará v Eisenstrassu.

— — PekFrant, studující ze Mšena.
— — PernerVáclav, mlyná v Labské Týnici.

— — Petera Josef, statká v Tebihosti.
— — Petertill Vojtch, ouetní v Stokerav.— — Petru Em., respicient u finanní stráže v Zbraslavi.

— — Petík Emerich, inspektor hospodáiský v Pátku.
— — Petrovec Josef, okresní soudce v Karlin.— — Pfei ffer Rudolf, fará v Kotouni.
— — Picek Václav Jaromír, pednosta okresního úadu v Zbirov.
— — Píchl Josef Bojislav, dokt. lékaství v Kladné.— — Pinka Ladislav, studqjici v Brandýse.— — Piskáek Ludvík, c. k. iniinyr assistent ve Velkém Varad.
— — Pitra Josef, fará v Sedlci u Kutné Hory.— — Pixa Josef, fará ve Vrbn.
— — Podlaha Tomáš, kaplan.
— — PodlipskýJos., dr. lékaství v Praze.— — Poimon František, kaplan u sv. Tomáše v Brn.
— — P olí vk a J., c. k. úadník v Záhebe.— — Popelka A d o If, c. k. krajinský rada v Košicích v Uhích.
— — Pospíšil Jan Hostivít, majitel knihtiskárny v Hradci Králové.

— — Pothník M., kooperator v Malenovicich na Morav.
— — PotekFr., uitel v Kolín.
— — Pražák M., dr. práva advokát v Brn.— — Pražák Václav, rolník v Kovanci,
— — ProcházkaJan, zahradník v Minkovicich.
— — ProcházkaJií, apoštolský protonotá a dkan na Skalsku.



XVI

P. T. pan Procházka Matj, katecheta na vyšŠíra gymn. v Brn.—

-

— Proch ázka Vin c, viká a fará v Kosmanosích.— — Pru ch a Karel, syn uitelv v Kotouni.
— — PruvotVáclav, adjunkt pi stavitelství ve Svijanech.— — PtákJosef, fará v Panen«ké Týnici.
— — Ramvolf.Jindich, studující techniky v Praze.— — RandaFr., uitel na reálni škole v Rokycanech.
— — Reichert Josef, studující v Hradci Králové.— — Richtáik A., uitel v Plzni.

— — Richter, prof- hebr. jazyka na universit Mnichovské.
— — RichterJan,c. kr. úedník v Kouim.
— — RojekJan, dkan v Novém Mst nad Metují,— — RostlapilJos., knz církevní v Dobrušce.— — Rothberger Jan, lokalista ve Lhot.
— — Ržika Matj, gymnásiální editel v Báfiské Bystici, 2 ea

— — Ryba Vincenc, mlyná v Kabrn-
— — Rybika Ant., e. kr. sekretá u nejvyššího soudu ve Vídni.

— — eicha.Jan, obchodník ve Vodíianech.
— — RihaVáclav,c. kr, písežný na Horách Bezových.
— — RíhaVáelav, praktikant pi vrchním úad v Jistebnici.

— — RihošekEugen, oud ádu kapuc, v Oseku v Slavonii.

— — Salášek Václav, právník v Chrudimi.
— — SankottJos. Jan, kaplan v Kunstat na Morav.
— sle. S edlák o v á Bohdanka v Libuni,

—

pan Sedlák Martin, uitel na reálce v Kadani.
— — SeidlJosef, katecheta a editel hlavní školy v Chrudimi.
— — SeiseraKarel, knížete Kinského úedník v Martinovsi.

— — Siblík Jos., studující v Praze.

— — SkivanAnt. Otakar, prof. v Praze.
— — SkivanF r., dr. lékaství v Meziíí.
— — SlabihoudekFr. Podivín, léka v Holomouci.
— sle. Slanafová Milada v Praze.
— pan Slanina Frant., lesní adjunkt v Murov v Styrsku.

— — Slavík Josef, kupecký v Novém Mst nad Metují.

— — Sloboda Daniel, pastor v Rusav na Morav.
— — S m e t a n a J., professor v Plzni.

— — SmržJan, poduitel v Ounticích.
— — SoukupJan, kaplan v Sloup na Morav.
— — SoukupJosef, uitel na hlavni škole v Písku.

— — Správka Petr, editel prádelny v Lochovicich.

— — Štán Alois, studující ze Sedlecká.

— — StankJan, luebník v Poíí na Sázav.
— — StankVáclav, dr. lékaství v Praze.

— — S t a n g I e r F r a n t., katecheta v Praze.

— — Starý Karel, studující v Praze.

— — Stasser Matj, léka v Dolních Bež^inech.

— — Stech Ladislav, c.kr. horní úedník v Pibramii.

— — Sterapel Matj, sklená v Kutné Hoe.
— — Strakovic Fr., kaplan v Puchov v LThích.

— — Strnad Jos., bisk. viká a dkan v Semilech.

— — Strouhal Ignác, kooperator v Sukdolech na Morav.
— — S t u c h 1 P e t r, uitel v Týn nad Vltavo\i.

— — Stuchlý Ed., duchovní správce v Mašvkách na Moravo.

— — S u ch á n e k R u d o 1 f, medik v Praze.

—

— S u š i 1 F r a n t., c. k. professor v Brn.
— — S v o b o d a J o s., studující v Praze.

— — Svoboda Václav, fará v Javornici.

— — Šafaík Vojtch, uitel na eské reálni škole v Praze.

— — Šanda František, assistent pi eské reální škole v Praze.



XVIÍ

R. T. pan 8 cli a ii e r J o s. , liospodský v Bevárcch.
— — Sasný Josjef, farát v Mocnkii na Slovensku.

— — Sobek Fr., stavitelský mistr ve Vídni.

— — S-embera Alois, c. kr. profes, ei a litemtmy iiskt- vi- \ nlni.

— — S í b 1 A., kniha a paiiírnik v riziii.

— — Schiffcr Jos., dirliodni v Obiistvi.

— — S i di a Jos., dr. lékaství v Kovýili Uvohdi.
— — S cli i 11 e r Jos., evang. duchovni v Libštal u Loimiire.

— — Sir Fr., gynin. professor v Jiíu.
— — Sirek Arno.št, knz adu preui. v Nové íliši na Morav.
— — ŠirerJosef, úed. pi dvorní voj. útárn ve Vídni.

— — Škard ajakub, právník v Praze.

— — SkodaJosef, ve Veliké Mezciii.
— — Skorpik Fr., fará v Bohdalieícli na Morav.
— — S 1 e c h t a Ant., dr. lékaství ve Varteiuberkii.

— — Smejc Václav, kaplan v Žlunicícb u Nového Bydí-ora.

— — Smejkal Václav, uitel v Jaromi.
— — Schmelzer Filip, uitel ve Zvoli.

— — SmídckKarel, gymn. prof. v Znoj ni.

— — S ch m i d t E d u a rd, c- kr. soudní adjunkt v Taiinvaldó.

— — Schmutzer Ilynok, studující v Praze.

— — Šnep Josef, koopcrator ve Voseku.
— — S ofr Frant., kaplan v Daicích.
— — Šolc Jan, zámecký kaplan v Sychrov.
— — S ole Jan, fará ve Viski.
— — ŠolcJindi ch, studující zo Sobotky.
— — Šolc Václav, mšan v Sobotcc.

— — SolínJan, evang. pastor ve Vysoké u .Mlnik/i.

-^ — Sol tiš Michal, evang. fará ve Vazci u Lipl. sv. Mikuláše.
— — S pat ný Frant., c. k. okresní tajemník v Karbn.
— — S p i k a F e r d., kaplan v Lomnici.
— — SpotJan, dr. lékaství v ]'raze.

— — S p o t K a r e 1, dr. lékaství v Praze.

— — Steffany Mat., dr. a uit. filos. na boboinl. sem. v Nite.— — Štpán Josef, horní úedník na Buštélu-ad.
— — Štpánek František, dr. lékaství v Kui.— — Štpánek Petr, vychovatel v Novém Jachimov.
— — Šttka Josef, di-. lékaství v Kutné Hoe.
— — Stole J., fará na Viski.
— — Štole Jindich, studující ze Sobotky.
— — Štorch Alois, lékárník v Rokycanech.
— — ŠtorchGotthard, studující v l'raze.

— — Suchter Martin, dr., a uitel lilos. a maih. \ Nitie.

— — S ch u 1 z F e r d., studující v Praze.

— — Schulz Theodor, žák v Pelhimov.
— — Švanda Štpán, studující v Jiín.
— — Schwarz F r., dr. lékaství a plukovni léka v .Soproiii.— —

.S v e s t k a J o s., uitel v Karlíne.

—

— Táborský Jan, kaplan v Selibicích.

— — T a u e r F r., právník v Praze.

— — Ta masko vi Martin, mšan v Trnav.
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Svazek I. Roník tvrtý. 1856.

O pravékých pevninách a moích.

0(1 Jaua Krejího.

Pláme-li se po významu skamánlých tvor, kteréž na rozliných míslecli zem,

ba i na vysokých horách nalézáme, seznáme s podivením, že pocházejí od moských

zvírat, a že ledy vrstvy, v nichž se nacházejí, z moe usazeny byly. Vtší díl zem
jest pokryt takovými vrstvami, a z toho následuje bezprostedné, že v pravku moe
mnohem rozsáhlejší býti musilo, nežli nyní.

Ve všech skoro bidliných, pískových a vápenných vrstvách ech, které nyní

místem až pes 2000' nad hladinu moskou povýšeny jsou, nacházíme stopy moských

usazenin, v Karpatech sahají do výšky 5000—6000' stevíc, v Alpách ješt výše, ba

temeno nejvyšší alpské hory v Rakouském mocnáství, Orllesu, 12,500' vysoké, skládá

so z vrstev z moe usazených.

Porovnáme-li skamenliny mezi sebou a s vrstvami, v nichž uloženy jsou, shle-

dáme, že moe od prvopoátku až do novjší doby svou výšku a rozsáhlost mnohokráte

zmnilo. Neb v každém pásmu vrstevním panuji jiné skamenliny; jiné jsou v nejhlub-

ších, jiné zase v stedních a svrchních vrstvách, nkteré z tch vrstev jdou až na te-

mena hor, jiné zstávají u paty jejich a meze jejich jsou tak urit naznaeny, že i stav

bývalého moe podle toho urit ustanoviti se dá.

Soujcm vrstev, vyznaených stejnými skamenlinami a stejným uložením, slov

úttar (Formation). Každý útvar jest usazen pod jinými výminkami; jinou rozsáhlost,

jinou teplotu a snad i jiné luebné vlastnosti mlo moe, když se nejhlubší vrstvy usa-

zovaly, nebof zvíata v nich nemají k dnešním pražádné podobnosti ; a jinou rozsáhlost.

Jinou povahu mlo, když se vrstvy hoejší tvoily, jejichž skamenliny již mnohoná-

sobn na dnešní tvorstvo upomínají.

Zevrubným skoumáním usazených vrstev ve všech dílech zem poznány byly ti

oddíly útvar : prvohorní, druhohorní a tetihorní. Prvohory zaujímají všude nejhlubší vrstvy

a obsahují tyry útvary: úlvar silurský, devonský, permský a kamenouhelný. Zbytky zvíat

v nich obsažené jsou na celé zemi stejné a odchylují se daleko od nynjších zvíat

a rostlin. Pruhohory zaujímají stední vrstvy a obsahují tri útvary: útvar triasový,

jurský a kídový. Skamcnlé zbytky jejich jsou též po celé zemi stejné, ale pibližují

se již k dnešnímu tvorstvu. Tetihory obsahují nejsvrchnjší vrstvy a dli se ve dva

'Útvary, jeden starší (eocun) a jeden mladší (neogen). Skamenliny v nich obsažené
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poukazují již na zvlášlní Kvlenq a Zvíenu v rozliných krajích zem, a nesou na subé

ráz nynjšího tvorstva.

Útvary tyto leží v fOžliných výškách nad mBem, nkterá pásma jejich sahají

až na nejvyšší temeno hor pozemských. Nastává tedy olázka , zdali zem skuten

v pravku až na temena hor vodou pokryta byla.

Není pochybnosti, že vrstvy i nejvyšších hor po(J vodo^ vyivoenj býi rausily,

ponvadž neomylné znaky toho pvodu ve svých skamenlinách mají. Nicmén byla by

domnnka, jakou nkteí vystavili, že totiž zem v pxavéku až na temena nejvyšších hor

vodou pokryta byla, píliš píšerná. Kam medle podla se tato ohromná spousta vody?

Pedstavme si jen množství vody, které by obsahovala vrstva more o 1000' vyšší nežli

nynjší hladina; jakého množství vody by hyio ale polebí, »\>y hory 10,000' a více vy-

soké pod vodu ponoeny byly! Nkteí skoumatelé, zbhlejší ve vymýšlení fantastických

domnnek nežli v hvzdáství, tvrdili ovšem, že jakási kometa, piblíživši se až k samé

zemi, odtáhla od ní nejvtí díl vody; éSkaz toho nepodal)! ale nikdy. Jiní se zase

domnívali, že pvodní povrch zem byla sms pevné hmoty, vody a vzduchu, tedy polo-

tekutá spousta, z níž se poznenáhla pevná zem od vody a vzduchu oddlila. Ktetrak by

se ale pak dalo pochopiti, pro pevná hmota na nkterých místech do ohromných výšek

se nakupila, na jiných zase do nesmírných propastí se uložila ? Pirozenjší a jednodušší

jest domnnka, že moe v pravku vbec rozšíenjší, ale mnohem mlí bylo nežli dneSi

a že pevniny povstaly vyzdvižením, dno moské propítdnutínu se [levné kry zemské.

Než k odvodnní léto domnnky jest potebí hloubji vniknouti v domysly , které

v srovnání s nynjším pirodoskumem pvod a vyvinutí zem osvtlili se snaží.

Dle tchto domysl, jejichž astronomickou ást slavný hvzdá Lajplace geniálním

spsobem vyvinul, byla hmota zem a celé slunení soustavy v prostoru svtovém co

nejútleji rozdlena, nebof vyplovala aspo prostoru až ke dráze nejvzdálenjší planety.

V tuto hmotu byl hned od prvopoátku vdechnut zvhišiní život, nebof nic není v

pírod mrtvého, a mylno jest, dliti tvory v živé a neživé. Není ani jednoho tvora,

v nmž by se nejevil život ve spsobu všelijakých sil, které jím vládnou a pohybují, jej.

zachovávají a promují. Tmito silami psobí všechny tvory vzájemn na sebe dle

všeobecného zákonu rovnováhy a soumfiru. Rozeznáváme však trojí sílu v jeveni se ži-

vota pírodního : pít ižlivost, slouivost a ústrojivost.

Pitažlivosti podléhá vše, co v pírod se nachází, sila ta psobí i zdaleka ; slou-

ivost jest inná jen v tlesech se dotýkajících, a ústrojivost jen u nkterých pi zvlášt-

ních pomrech. Výsledek pitažlivosti jest svt hvzdový, výsledek slouivosli íše ne-

rost, výsledek pak ústrojivosti jsou zvíata a rostliny. Sily ty jsou jako trojí kvuh

:

nejvtší jest kruh pitažlivosti, menší a s prvním soustední jest kruh slouivosli a nej-

menší a nejvnitrnjší jest kruh ústrojivosti.

I zem povstala dle toho nejdíve co shluk htnoly k sob pitažené, pak teprva

vyvinul se na ní život luební, a konen na povrchu jej/m psobením tepla, svtla

a vzduchu život rostlinný a zvíecí. Teprva, když osnpva tí tchto obor usiálena

byla, byl stvoen co sted jejich na zemi lovk, v nmž co vyšší nad pedešlé síly

vládne rozumnost. Naznaivše tím ideální pochod vývinu zemského, obmezííne se tuto

jedin na stopování pvodu pevné hmoty zemské, co výsledku pitažlivosti.

Jak jsme již podotkli, jest pitažlivosti podízena všechna hinota (vyjmouce ne-

tžiny, o jejichž podstat však nieho nevíme), a byla tedy inná v pomrech a asich,
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kde jiné sfly jcšl dímaly. Jí hýbá se všechna hmota, pnbiižuje se k sob a snaží se

v jediný shluk se spojiti. Síla její roste v pomru množství pitahujících a pitahova-

ných ástek, a jako v ase, nemá i v prostoru žádných mezí ; od každé ásti jdou du

nejvzdálení^jších míst všehomíra paprsky moci její, které však ubývá dle tverce vzdá-

lenosti. Tou silou poutá se hvzda k hvzd.

V neobmezeném svt povstaly a povstávají snad dosaváde touto pitažlivostí, již

také všeobecnou tíží nazývají, na rozliných místech shluky hmotné v podob kulaté

;

nebof koule jest onen tvar, v nmž všechny ástky nejblíže vedle sebe leží. Však aby

hmota podobu koule obdržela, musí všechny ástky její naprosto pohyblivó býti, totiž

v skupenství plynném nebo kapalném se nalézati. Všechna nebeská tlesa, kteráž blíže

známe, mají podobu kulatou, a proto musila pvodn plynná nebo kapalná býti.

Nejvtší množství ástek, od nichž jde pitažlivost ke každému bodu, leží v kouli

dle Cáry od stedu k povrchu, proež se všechny body v kouli ve smru, který jde

stedem, pohybovati snaží a v tom smru na podporu tlaí, nebo, kde podpora chybí, ku

stedu padají, a sice, jak íkáme, následkem síly stredobžné. ím blíže se ástky u stedu

nalézají, tím více tlaí na n odevšad ostatní ástky
;

proto jest jádro koule nejhustjší,

kolem nhož leží soustední vrstvy, ku povrchu vždy idší.

Následkem pitažlivosti splynuly by všechny hvzdy konen v jeden shluk, kdyby

neznámou nám silou, snad pitažlivostí jiných mohutných svt, každé nebeské tleso

již pvodn náraz nebylo obdrželo, následkem jehož v prostoru svta dále hnáti se musí.

Na každé nebeské tleso psobí tedy dv síly, jedna, která je pudí k vtšímu tlesu

silou dle tverce obapolného piblížení rostoucí, a druhá, následkem níž by se od to-

hoto tlesa neustále vzdalovalo. Z obou tch sil povstává dle výsledního smru jejich

kivá, do sebe se navracující dráha menšího tlesa kolem vtšího, která pi jistých po-

mrech obou sil má podobu ellipsy, nkdy parabole neb hyperbole.

S tímto pohybováním ve dráze jest také spojeno otáení se koule hmotné kolem

své osy, kteréž se tím vysvtliti dá, že pvodní náraz nemil zrovna skrze sted koule,

nýbrž že šel smrem mezi stedem a tenou árou koule. Smr tohoto nárazu sp-
sobil polohu osy, a velikost jeho spsobila rychlost obhu.

Otáeni kolem osy vyvozuje v nebeských tlesech zase novou sílu , totiž silu

odbžnou. Kolotání kolem osy totiž (jako kololání kamene v praku) vyvine snahu

ástic koule, vzdalovati se od osy, snaha ta roste s rychlostí kolotání, a jest na místech

od osy nejvzdálenjších, totiž na rovníku, nejvtší. Na koncích osy psobí tato síla

kolmo na smr pitažlivosti, v stedních šíkách stojí na ní kosmo a pod rovníkem úin-

kuje zrovna ve smru protivném. Ale i zde musí síla odbžná býti menši nežli síla

sledobžná , an by jinak hmota dle všech paprsk rovníka rozlítnouti se musila.

Ponvadž tudy na tonách pitažlivost ili síla stedobžná se neseslabuje, na rovníku

ale velikostí sily odbžné se umenšuje, musí zde ástice tekuté koule v pomru síly od-

biné od stedu se vzdalovati, u toen ale k nmu se pibližovati, ímž pvodní podoba

koule pod rovníkem více se vydme, u toen ale více se splošlí a v tak nazvaný kolo-

taci sferoid se promní.

Takový kolotaci sferoid byla dle domnnky Laplace-a zprvopoátku celá soustava

aluHení. Hmota její byla až za dráhu nejposlednjší Leverierem odkryté planety stejn

rozšíena, snad v podob mlhových shlukfi, jaké na obloze nebeské dosavad se pozo-

rují. Tato mlhová hvzda kolutala již kolem své osy od západu k východu, a v stedu

1*



jejím shlukla se zponenáhla hmota slunená, kolem níž ostatní hmota v podob ohrom-

ného oboru plynného se vznášela. Zponenáhlým chladnutím oddloval se obor tento

v nkolik soustedních a též kolotajících vrstev, které zase psobením síly odbžné ve

smru od toen k rovníku v jednu plochu sehnány byly a podobu soustedních, kolem

osy slunené kolotajících kruh obdržely. Konen shrnula se hmota tchto kruh zase

k místu náhodou již hustšímu, nebo rozpukla se následkem nerovnováhy v nkolik

kus, kteréž všechny podobu koule obdržely. Dosavadní jejich kulotání kolem osy pro-

mnilo se tím v pohybování ve dráze kolem slunce, a sice u všech tak povstalých koulí

v jediné ploše (ekliptice). Ponvadž v onch kruzích zevnitní vtší strana vtší rychlost

míti musila, nežli vnitní menší, a ponvadž rychlost tato i koulím z kruh povstalým

zstala, musily koule i kolem své osy zaíti se kolotati, v emž pro setrvanost hmoty

až podnes setrvaly. Všechny dráhy a všechna kolotání musily smr od západu k vý-

chodu podržeti
,

jak se také v skutku nalézá, a slunce zstalo pro všechny dráhy

stedem. Sploštní na tonách následovalo z kolotání koulí. Co se na slunci ve velké

míre dlo, optovalo se dalším tuhnutím na jednotlivých planetách v míe menší ; nkteré

se opásaly kruhy, jako Saturn, u jiných povstaly z tchto kruh luny. Okolo hustších,

zponenáhla tuhnoucích jader ukládaly se dle zákonu všeobecné líže vždy idší vrstvy,

až na povrchu jen voda a vzduch zstaly. Menší nepravidelnosti v tchto pochodech

spsobily malé odchylky planetních drah od pvodní ekliptiky a nestejnou jejich vý-

stednost. Ponvadž konen pvodní obor slunce ve vnitních vrstvách hustší býti

musil nežli ve vrstvách zevnitních, musily také, aspoii povšechn vzato, vnitní pla-

nety hustšími se stáli nežli zevnitní.

Vyjmouce theorii o vlnní etheru (v optice) nesouhlasí žádná domnnka tak do-

konale se zkušenostmi, v pírodoznalstvi dosavad sebranými, jako tato. Nižádná ást její

neodpírá pozorováním astronomickým, ba ona spojuje všechno, co dosaváde ve hvz-

dáství jest známo, v jeden krásný celek. Jen výtený a.stronom, jaký byl Laplace,

mohl lak dmyslnou a všeobsáhlou theorii vystaviti. Co její dležitost ješt více zvy-

šuje, jest to, že i s dosavadními výsledky zemzpytu docela souhlasí, akoliv za as
Laplace-ových, v polovici pedešlého století, známost zem ješt velmi ohmezena byla.

S ohledem na pvod zem vyplývá pede vším z Laplace-ovy Iheorie, ie celá lemé

pvodn Ukutá byla. Dvody toho jsou kulatost a sploštnost její, pak sloh ze sou-

stedních, k jádru vždy hustších vrstev, naež velká pomrná váha zem v celku (5 5)

a malá pomrná váha na povrchu (2—2'5) patrn ukazuje.

Zemzpytu zbývá nyní rozhodnutí, zdali pvodní tekutý slav zem byl vodní

nebo ohnivý. Z podstatných tí dvod musíme pistoupili k domnnce, že zemé byla

pvodn ohnivé tekutá. Hlavní dvod jest ten, že jen ohe, nebo teplo vbec, všechny

látky v kapalné neb plynné skupenství uvésti mže. Voda sama, v níž ovšem mnohé

látky se rozpouštjí, udržuje se jen teplem ve skupenství kapalném a plynném. Velký

díl látek zem nedá se ve vod ani rozpustiti, anebo potebuje, k tomu tisíceronásobné

množství vody jako sám váží. Takového množství vody ale ani te na zemi není, aniž se dá

mysliti, kam by se bylo podlo, kdyby jednou na zemi bylo bývalo. Druhý dvod po-

dává nám známý úkaz, že teploty zem k stedu jejímu pibývá, a sice v takovém po-

mru, že již v nevelikých hloubkách všechny látky rozpustiti by se musily. Sopky

a teplá vídla ukazují zjevné na vysoké teplo, v útrobách zem dosavad panující. Tetí

dvod podává nám rozšíení rostlin a zvíat v pravku až do takových krajin, kde by



nyní zmrznouti nebo hladem zahynouti musily. Otisky rostlin itamenouhelných upomi-

naji jen na rostliny tropické, a pece nacházejí se nejenom v teplých krajinách, nýbrž

i v Gronii, na Špicberkách atd. Pvod tepla v prvotní zem kouli vychází lét z La-

placc-ovy thcorie. Neb jestli povstala zem shustnutím Hdk látky, musilo se chemi-

ckým sluCovánim jejích ástek ohromné tojilo vyvinouti, které po celé zemi stejné roz-

šíeno bylo.

Pvodn byla tedy zem ohromnou ohnivou krpjí, obstoupenou plynným oborem.

Kapalné jádro obsahovalo látky netkavé, tedy vtší díl nynjší pevné zem. Obor

plynný obsahoval mimo nynjší své ástky, kyslík a dusík, též všechnu vodu ve sp-

sobu par a mnohé jiné látky, které se tak vysokým teplem v páry promnily. Teplem

tehdejším mohlo se v kapalném jádru pomrn jen malé zední a roztažení spúsobiti,

tím vtší ale v plynném oboru. Obor tento podléhal tlaku své vlastní hmoty, a byl

tedy ve svých zpodních vrstvách mnohem hustší nc^.li nyní, snad asi tak jako nynjší

voda. Ve vyšších oborech, kde se páry ochlazovaly, musila se nalézali mohutná vrstva

hustých oblak, které bezprostednému pístupu sluneních paprsk na zem zabraovaly.

Zponenáhla ochlazovala se zemkoule a její obor v studeném prostoru svta, a

kapalná ást její konen stuhla a obdržela bhem nesitaných vk nynjší svou podobu.

Ponvadž všechny ástice zem pi ochlazeni se stahuji, zvlášt mni-li pi tom své sku-

penství, musila se zem také pi chladnuli stahovali. Nestejným stahováním tím obdr-

žela zemkoule první nerovnosti, první vrásky, které v porovnání s polomrem jejím

ovšem nepatrné, s ohledem na naši míru ale znamenité býti mohly. Z té doby

mžeme odvozovali nejstarší prahory.

Po stuhnutí zem byla teplota její ješt znamenit vysoká, nebof nerosty prahor

tuhnou dle nynjší zkušenosti již pi 2000' C. Množství látek musilo se tedy ješt

v oboru vzdušném nacházeti, nejenom látky nynjšího vzduchu, nýbrž všechna voda

nynjšíchmoí, jezer a ek, všechen uhlík nynjších rostlin a zvíat, bezpochyby v kyse-

lin uhlinaté, a zajisté také mnohé látky, které v takovém horku tkají neb v parách

rozpuštné zstanou.

Psobení prvotního vzdušného oboru na pevnou zem bylo bezpochyby velmi je-

dnoduché, stalo se ale pokraujícím ochlazováním složitjší a k nynjšímu podobnjší.

Pro vysokou teplotu zem nebylo ješt rozdílu v poasích, pro stejnost teploty nebylo

vtr a dešt, a pohyby vzdušného oboru obmezovaly se snad jenom na píboj a odboj,

spsobený pitažlivostí luny a slunce. V pomru, v jakém se obor vzdušný a pevná

zem ochlazovala, srážely se páry ve spsobu velmi horké vody, z níž se nerozpustná

látka srazila ; mnohá lálka ale, v nynjší vod nerozpustná, ješt rozpuštna zstala.

První sraženiny z horké, snad žhoucí vody na pdu nemén horkou mohly k takovým

sraženinám se podobati, jaké nyni jen v ohnivých pecích vydobýváme, a spoluúinko-

váním vody a horka mohly ovšem ;nerosty povstali, jaké nyní nalézáme v prahorách,

totiž hlinec (Feldspath) a kemen, z nichž první nyní jen horkem, druhý jen z roztoku

vodního vydobyti mžeme. První moe musilo pro menší nerovnosti na povrchu zem
mnohem mlí ale také mnohem rozsáhlejší býti, nežli moe nynjší. Dá se pochopiti,

že pro ohromný tlak tehdejšího mohutného oboru vzdušného voda pi mnohem vyšším

Stupni horka z par srazili se mohla nežli nyní, snad pi horku nkolik set stup nad

nynjším bodem varu obnášejícím, a že kdy mnohé lálky v ní rozpuštny byly, které

nyní sraženy jsou, jakož i v dnešních horkých vídlech pozorujeme. Psobení rozraa-



nitých rozpuštných lálek na sebe mohlo nemén dáli pvod mnohým nám nyní záhadným

sloueninám.

Vychází z toho samo sebou, že pramoe, litee vtší díl zem pokrývalo, chla-

zením par poád se zvtšovalo a poád více a více hmoty usazovalo, ale pedce ješt

tak vysokou teplotu mlo, že ani rostlin ani zvíeti za obydlí sloužiti nemohlo. Z t
doby pocházejí snad mohutné vrstvy praJiomich bidlic, které na nevrstevnaté první

ke zemské spoívají a ani stopu skamenélých tvor neobsahují, akoliv asto k bidli-

cím pozdji utvoeným se podobají.

Dobou touto poalo také rušení pevniny vodou a vzduchem. Mžeme si ped-

staviti, že nad hladinu pramoe již jednotlivé ostrovy prahor, povstalé prvním svraštním

stahující se zem, vynikaly. Hmota jejich vlnobitím rozdrobena podala pak látku k prvním

pískovcovým vrstvám. Když pak dalším ochlazemm i rozdíl poasí na zemi jeviti se poal,

a moe a ostrovy již vyvinutí rostlin a zvíat pipouštly, usadily se zponenáhla útvary,

naznaené pohbenými zbytky ústrojenc, v nichž v úplném souhlasu s vytknutou theorií

spatujeme zponenáhlý postup od tvor, po celé zemi stejn rozšíených a tedy po cel

zemi pod stejnými výminkami žijících, ke tvorm, dle zempisného rozdlení rozliných

a tedy od poasí a okolností místních závislých.

Zárove s tímto vyvinutím útvar pokraovalo však tuhnutí a následkem toho

i stahování a svrašfováni zem. Svrašfováním tímto vyvinovaly se poád vtší a vtší

nerovnosti na povrchu zemském, na jednom míst vystupovala skrojicí se kra zemská

do znamenité výšky, na jiném míst snižovala se nutn do znamenitých hloubek, moe

nahromaujicí se v nejnižších místech nabývalo vždy vtší hloubky, ale zárove i menši

rozsáhlosti ; neb v té míe, v jaké pibývalo moi hloubky, zvtšovaly se také pevniny.

Hory na povrchu zemském jsou tedy jen jako vrásky stárnoucí její tváe.

Že to není pouhý neodvodnný domysl, dosvduje takka nevývratn uložení vrstev

rozliných útvar. Není pochybnosti, že všechny útvary od prvohorních až do posled-

ního telihorního z vody usazeny byly ; nebof povaha jejich hornin, pede vším pak

skamenlé zbytky mušlí, hlemejžd, ryb atd. nepipouštjí jiného výkladu. Vrstvy z vody

usazené musí míti pvodn následkem tíže polohu aspo skoro vodorovnou. Nic ale

není obecnjšího, nežli spatili takové vTSh^ pod úklonem píkrým, ba asto v postav

kolmé. Kdo jen jednou si všimnul vrstev bidliných a vápenných, které po obou stra-

nách Vltavy mezi Prahou a Chuchlemi strán údolí skládají a je pod úhlem 40—50*,

ba i v kolmé postav uložené spatil anebo pepodivné okliky erného vápence u Chuchli

pozoroval, pijde bezdky k úsudku, že vrstvy tyto v lom uložení vytvoeny býti ne-

mohly. Podobné píklady nalézají se po celých echách, po celé Evrop, ve všech

dílech svta. Jestli tedy vrstvy naklonné v té postav usaditi se nemohly, musily

njakou píinou naklonny, ástené vyzdviženy a ásten proboeny býti. Z uložení

vrstev mžeme nejenom to poznati, nýbrž i více, totiž dobu, kdy se vyzdviženi stalo.

K poznání tomu jest jenom potebí, znáti jednotlivé útvary a posloupnost jejich vyvi-

nutí. Poznamenáme-li všechny útvary, povstalé od prvního sraženi moe až k dob

nynjší, písmeny A, B, C, D atd., rozeznávajíce dle hornin a skamenélin každý úlva

od druhého, pedstavují nám tyto jednotlivé útvary ado jednotlivých dob, z nichž

ovšem pi žádné ani trvání ani absolutní stáí její udati nelze, jejichž pomrné alái ale

dle lurilé posloupnosti zevrubn ustanoviti se dá. Neb patrn jest útvar A co nej-

zpodnjší také starší nežli útvar B, ten zase starší nežli útvar C atd.



StáW hor, vyzdvUSenim vrslcv povstalých, dá se dle toho také aspo t pomru

k dobám jednotlivých úttar nstanoviti, skoumáme-li totiž, který z útvar tím vyzdriže-

nim polohu svou zménil a který útvar u paly hory v pvodním vodorovném položeni

ležeti zstal. Kdybychom tedy u paty hory (obr. 1.) naleli útvar B v poloze naklo-

nné, útvar C v poloze vodorovné, ledy se stalo vyzdvižení po dob B a ped dobou C.

Jestli útvary B » C hned po sob následovaly, bylo by pomrné stái hory co nejze-

vrubnji ustanoveno. Kdyby u paly nkteré hory ale jen útvary B a H dobou od sebe

vzdálené se pozorovaly (obr. 2.), jako n. p. útvar silurský a útvar kídový u Prahy,

a kdyby útvar B byl naklonn a útvar H vodorovný; následovalo by z toho, že vyzdvi-

ženi se stalo sice po dob B a ped dobou B, nevdli bychom ale, zdali také ped

doboD C D E F nebo G. Y tom pípadu bylo by ustanovení stáí hory mén urité.

(Obr. 1.) (Obr. 2.)

Jakožto píinu Iftholo vyždvIžcWÍ vrtttíV a' tedy pvodu hor pijali zemznalci

skoro vbec vystoupení žhoucí hmoty z lna zemského, neberouce ohled na luební

promny, jaké by vrstvy proražené dosud jevili musily. Taktéž by v pípadu tom hory

na povrchu zem v neuritých skupeninách roztroušeny byli musily, an by podzemní

hmota kru zemskou lam prolomila, kde by práv nejslabší byla. Rozdlení hor na

povrchu zemském ídí se ale dle uritých zákon. Poznavše na njakém pohoí smr
vyzdvižených vrstev a ustanovivše dle zásad vytknutých stáí jeho, shledáme, že tentýž

smr a tatéž doba i v jiných horách se nalézá, a že tedy tatáž píina celému pásmu

hor pvod dala. Smr takového pásma ídi se vždy dle jednoho z nejvtších oblouk

koule zemské a prostírá se bezpochyby kolem celé zem, lak že píitia jeho nemže
záležeti ve vystoupeni ohnivé tekuté látky z útrob zemských, nýbrž jen ve svraštn/,

kteréž v stejné dob podél celého objemn zem se stalo, jak ze všeobecného tuhnuti

též následovati musí. Nechci zde ani pipomenouti na neschody, v nž Ubíhá ten, který

z hmoty ohnivé nebetyné hory nahromaíuje a pi tom zapomíná, že tekutina spíše do

nižin se rozlévali, nežli do výšky vystupovati musí.

Každým novým svraštním zemkry , tedy povstáním každé nové soustavy

hor , zmnil se pomr pevniny k moi , každé vyzdviženi hor dalo tedy pvod
nové dob, novým usazeninám, nebo ustanovilo aspo novd vodorovné rozšíeni jejich.

Duchaplný francouzský zemznalec Elie de Beaumont, a v7Svtloval pvod hor vystou-

pením ohnrudé látky z lna zem, skoumal predce nejdíve souvislost pvodu hor

s vytvoením jednotlivých útvar, a pijav zásadu, že všechny hory stejného nebo zárov-

ného smru v stejné dob povstaly, ustanovil dvacet soustav horských, kteréž z našeho

stanovišt co toliktéž hlavních vrásek zemského povrchu považovati mžeme. Vysvtlení

pvodu tchto soustav horských a psobení jejich na úlvary pozdji >7tvorené dá nám

obrtz bývalých pevnin a moí, dá nám látku k velkolepému djepisu povrchu zemského.

Obmezfme se však zde pro neúplnou známost jiných díl zem jen na vylíeni hor

evropských.
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z pramoe, které skoro celou zem mlkou ale horkou vrstvou vody obstupovalo,

vyzdvihly se prvním svraštním jen nkteré, málo rozsáhlé ostrovy, které nyní podle

prahorních bidlic, ped silurským útvarem vyzdvižených, poznáváme. Elie de Beaumont

ustanovil tyry soustavy hor, povstalé vyzdvižením v této dob, a sice

:

í. Soustava hor Vendesských, smující od severo- severo-západu k jiho-jiho-vý-

chodu. Prahorní bidlice této soustavy jsou vyzdviženy dlouho ped usazením silurských

vrstev. Není vyskoumáno, zdali tato soustava i v ostatní Evrop patrn vyvinuta jest,

bezpochyby budou stopy její pozdjším vyzdvižením zrušeny.

2. Soustava hor Finislerských, smující od východo-severu 20—25°, obsahuji;

vyzdvižené prahorní bidlice a svor v Bretanii, rulu ve Švédsku, kde na ní útvar silur-

ský v odchylném uloženi spoívá, prahory v jižním udsku, vyzdvižené taktéž ped usa-

zením vrstev silurských, a prahory v Skotsku. Breta, díl Skotska, Seédska, Cudska

a vbec velká ást nejsevernjši Evropy patí k nejstarším dílm pevniny evropské.

3. Soustava hor Longmyndských, smrující od severovýchodu 25°, obsahuje vyzdvi-

ženou bidlinou drobu a bidlice v okolí Longmyndu v Anglii, kde silurské vrstvy v odchyl-

ném uložení na ní spoívají. Tentýž smr pozoruje se v mnohých prahorních bidli-

cích v Bretanii, na saské stran Krušných hor u Frciberku, v pásmu žuly a ruly v jiho-

východních echách v pohoí eskomoravském, v rule mezi Gothabergem a Geflem, na

jihovýchodním behu Bothenského zálivu mezi Wasou a Uleaborgem, ve svoru jihový-

chodního udska mezi msty Abo a Wiborg, jakož i v ásti pohoí Estrél u Stedo-

zemního moe. Severní díl Krušných hor a eskomoravské pohoí jsou tedy v našich

krajinách nejstarší nad hladinu pramoe vyzdviiené ostrovy.

4. Soustava hor Morbíhanských smuje od západo-severo-západu k východo-

jihovýchodu a obsahuje prahorní vysoinu imezi msty Nantes a Quimper ve Francii,

více než 30 mil dlouhou. K též soustav náležejí snad Šumava mezi Bavory a Cechy,

žulové vysoiny v Krušných horách a v Ukrajin, iumava, díl Krušných hor a Ukrajina

jsou zajisté starší, nežli silurské vrstvy u paty tchto hor usazené.

Smutný, ba píšerný obraz odhalí se ped zrakem naším, unese-li nás obraznost

do onch dávných vk, ve kterých tyto prvotiny pevné zem z moe vystoupily. Z ne-

obmezeného pramoe, které zemkouli kolkolem objímalo, vynikla první pevnina v po-

dob malých, málo souvislých ostrov. Obor vzdušný, naplnný hustými oblaky a mlhou,

ležel jako tžké bemeno nad pustou samotou. Vysoká teplota nedávno stuhlé kry

zemské nepipouštla vyvinuti jiného života, nežli života luebního , oddlování pevného

od tekutého. Teprva když svtlo až k povrchu zem cestu si proklestilo a paprsky

slunení silu ústrojivou probudily, vznášel se nad vodami, jakož i pustými skalami

dech nového života, který se v rozmanité podoby rostlin a zvíat vtlil. Jednoduché

a podivné jsou prvorozené tvory panenské zem, jejichž skamenlé zbytky v silurském

a devonském útvaru pohbené nalézáme. Po celé zemi ukazují tentýž ráz a dosvd-

ují lim, že vlastní teplota zem tenkráte ješt všechny rozdíly poasí vyrovnávala.

Afli jeden tvor pozemský nezanechal z té doby své stopy ve vrstvách u beh
prvních ostrov usazených ; vzduch byl bezpochyby ješt píliš naplnn kyselinou uhli-

nalou a tedy dusi^-ý ; v moi však, zvlášt ve mlkých zátokách, hemžily se nesíslné

lastury a hlemejždi, moské hvzdy a Ulijice, mezi nimiž jen sporé ryby se proplétaly^

Skoro ani jeden rod nezachoval se až k dob dnešní; ryby, co první zastupitelé obrat-

lovc, upomínají na zárodkový stav nynjších ryb.



Ješlé cizejší ráz mají rostliny, které v sporých discích ve wslvách silurských

a devonských nalú/.iinie, kde se místy i v sloje kamenného ulili nahromadují. Mimo

otisky chaluh tFukuidiiJ, které i v bidlicích Pražských jsou hojné, vyskytují se zvláít

v nkterých biidlicich (v Portu^ralu, Slezsku, Anglii) mohutné kmeny s nejjednodušíím

lupením nebo nemotorné sloupovilé pahýly bez list, nebo skoro bezekmenné rostliny

S vetenitými vélvemi u temene, samé šfávnaté rostliny bez kvtu a bez semena, jenom

jednoduchými klinými zrnky (sporami) opatené. Jsou to rody Sigillaria, Caiamites a

Stigmaria, s nimiž se ješt také v útvaru kamenouhelném setkáme.

Po usazení vrstev silurských a devonských povstaly novým svraštním kry

zemské nové soustavy hor, starší ostrovy se zvtšily, a podél bahnitých beh poaly

bujnti husle lesy tajnosnubných strom, jejichž sellenim sloje kamenného uhlí se utvo-

ily. Do doby té padají ti pásma horských soustav, jejichž pomrné stáí již uritji

ustanoviti se dá, ponvadž útvary samy blíže ustanovili lze. Pede vším povstala

5. Soustava hor iVestmorelandskýck a íltmilsriicku, jejíž smr jde od východního

severovýchodu k západnímu jihozápadu. Bidlice této soustavy zapadají pod vrstvy ka-

menouhelné, které na nich spoívají v odchylném uložení. Jižni pohoí skotské, hory

drobové na ostrovech Man a Anglesea, vtší ást silurských bidlic ve Walesu a Corn-

wallisu, zkrátka jádro celé Velké Britanie, na nmž pozdjší útvary jsou usazeny, bylo

v lé dob vyzdviženo. Starý ervený pískovec, náležející k útvaru devonskému, usadil

se u paty tchto hor. Zárove s tmi horami a v tomtéž smru vyzdvihla se svraštlá

pda ve velkém dílu severní Evropy od Bílého moe až ku behm u rejdy Brestské,

od Shetlandských ostrov až k Ardenám a Vogesm. Sem n;Uežejí silurské bidlice

norvežské až ke Kronstadlu, bidlice na jižní stran Cudského zálivu v baltických kra-

jinách ruských, vrchy Grampianské a Westraorelandské, Walesské a Cornwallisské, bid-

lice Krušných hor a Smrin u Hofu, silurské bidlice a vápence v stedních Cechách

mezi eským Brodem a Šumavou, bidlice v Ardenách, anthracity u Condrosu, kemence

a bidlice Taunusu a Hundsrcku, bidlice na Kantalu, u St. Málo, u mysu La Hoguc

v Bretanii, staré bidlice Vogesské u Schirmecku a Framontu, bidliné vrstvy ostrov

Hyerských a Korsiky. Na všech tchto místech vystupovaly menší silurské ostrovy

z moe devonského. Stední echy, s bidlic sloiené, vystoupily nyní ponejprve nad

hladinu moskou.

Po této dob nastoupila dlouhá lhta pokoje, kdežto se vtší díl Evropy rozsáh-

lými a mohutnými vrstvami útvaru devonského a zpodních vápenných vrstev útvaru ka-

menouhelného pokryl, naež lim mohutnjší svraštní nastalo. Z té doby pochází de-

vonský útvar ve Skotsku, v Anglii, v Irsku, v Bretanii, v Ardenách, v porýnských kra-

jinách, v ertové hoe u Magdeburku, v Morav a všechny vrstvy devonské a uhelného

vápence v Ruších. Vyzdvižení vrstev tchto tvoí

6. Soustavu Harcu, jejíž smr šikmo petíná smr starších bidlic a k severozápadu

bží. Vyzdvižení této soustavy bylo mnohem mohutnjší, nežli všech pedešlých soustav.

Belchen ve Francii, Feldberg a Blauen ve Wrtemberku, Brocken na Harcu povstaly tímto

vyzdvižením a jsou vyšší nežli všechny starší hory, akoliv mnohem nižší nežli hory

mladší. Velká ást Anglie, stedních Nmec a Ruska byla tímto vyzdvižením v pevninu

promnna. Útvar kamenného uhlí, jehož nejzpodnjší vápenná ást již ped vyzdvižením

soustavy Harcu usazena byla, roztrhl se tím a zpodnjším vyzdvižením v ti pásma, v nej-

zpodnjší vápenné pásmo (.Bergkalk), v pískovec bezuhelný a v pískovec uhelný.
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Po vyzdvižení Harcu usadily se na mnohých místech Evropy na nhelném vápenci

mohutné vrstvy pískovc, jejichž tvoení novým vyzdvižením perušeno bylo, kterým povstala

7. Souslara Forezskií, pojmenovaná podle žulové vysoiny Forezské v departe-

mentu Loiry. SmOr léto soustavy jde od severozápadu 15", i dala ona pvod mnohým

ploským ostrovm, jejichž behy kauienouhelnými lesy pokryty byly. Lesy tyto, výsledek

vlhkého a teplého, na kyselinu iililinatou bohatého vzduchu, v nmž mimo nkolik štír

a jiných lenovc sotva jiný tvor dýchali mohl, obsahovaly lioušt mohutných tajno^nub'-

ných strom (Lepidodendron, Sigillaria, Calamites) a kapradin, které na bahnité pd
rostly a ohromné rašeliny vytvoily. Pravké lyto rašeliny objevují se nyní co sloje

kamenného uhlí. Skamenlé zbytky lastur, hlomejžd, moských lilijic a hlavonožc,

v uhelném vápenci zajmulé, ukazuji na to, že moe rozsáhlá a mlká byla, na jejichž

bezích nesmírná bahna a rašeliny s rostlinami uhelnými se prostíraly; zárove byla

i pevnina na mnohých místech pokryta bahny a rašelinami, z nichž porzné útvary

uhelné povstaly, jako na vysoin stední Francie, v Nmcích, v echách, v Morav

a Polsku. Piložená mapa ukazuje rozsáhlost moí, z nichž se uhelný vápenec srážel,

a nad nimiž se uhelná ložišl v Anglii, Belgii, Francii a Nmcích vytvoila, jakož i po-

rzná bahna, z nichž se uhelná horništ na pevnozemí vyvinula. Behy, od Elie de

(Obr. 3.)

^íajja moe kamenouhehíého,
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Beaumonta ur(!it ustanoveno, jsou naznaeny silnjší souvislou árou, behy nynjších

moí ledkovanoH árou, uhelný lilvar vodorovnými a misla neuritá a pozdjsimi

úlvary pokrytá kolmými árami (obr. 3.). Uprosted uhelného moe vyzdvihoval se

veliký ostrov z vrstev prvohorních složený, jehož smr dle soustavy Harcu se ídil,

jehož behy ale urit ustanoviti se nedají, ponvadž na mnohých místech novjšími

útvary pokryty jsou. Na severní stran tohoto dlouhého a úzkého ostrova, který se

od Luttichu pes Cambrigde a Leicester až k /.ápadním behm Anglie prostíral,

rozkládalo se velké uhelné moe, jehož severní meze nyní moeni jsou pokryty,

ale bezpochyby až za Hanover a Edinburg zasahovaly. Na západní a severní stran

vystupovalo z uhelného moe též nkolik oslrov, jako nynjší jižní konec Corn-

wallisu, ást jižního a severního Irska, ást Skotska. Hundsrúck, EifcI a Ardeny vy-

stupovaly mezi Kolínem a Frankfurtem co znané površí, od belgicko-anglického ostrova

jen úzkým prlivem oddlené. Mohutný ostrov, vytvoen již starším vyzdvižením, ob-

sahoval veliký díl nynjší Francie, a byl pokryt etnými bahny a rašelinami; jiný velký

ostrov prostíral se od Insbruku až k Toulonu a Korsice a byl snad ve spojení s vyso-

inou stední Francie ; tetí ostrov obsahoval nynjší Cechy, ást Bavor, Saska, Slezska,

Moravy a Rakouska, a byl též na mnohých místech pokryt uhelnými rašelinami. Skan-

dinávie a severní Rusko byly již dávno pevninou. Poznává se z té mapy, akoli velká

ást dosud ustanovena není, že vyzdvižením soustavy Harcu veliký díl nynjší Evropy,

pozdji opt ponoený, již nad moe vyzdvižen byl.

Po vytvoení vrstev kamenouhelných v nejhoejším pásmu útvaru uhelného stalo

se nové svraštní, jímž se ve smru od jihu k severu s malou odchylkou k východu

uhelný útvar v Anglii vyzdvihl a mnohonásobnými rozsediinami roztrhal. Též v Rusku

od beh Dyny nad Velišem až k Bílému moi byl uhelný vápenec tímto svraštním

zdvižen. Na zvtšení stávíijící pevniny mlo toto svraštni, které dalo pvod

8. Souilav severo-anglické, malého psobení, neb jen úzké, nevysoké pruhy

uhelného pískovce v Anglii, Belgii a v Rusku byly nad hladinu moskou vyzdviženy;

mnohé ale díve suché ásti Evropy, jako krajina Mansfeldská, díi hor Vogesských, byly

zase ponoeny a vrstvami permského útvaru pokryty.

Po usazení ervených pískovc a vápenc útvaru permského zrušilo nové svra-

štni kry zemské uloženi všech dosavadních útvar. Svraštní to má smr od východu

k západu a dalo pvod

9. Souslac Nitoiemska a Walesu, která na povrchu jen malé vrchy vytvoila, ale

vnitní souvislost vrstev nesíslnými rozsediinami a pesmyky, te hlavn v uhelních lo-

iištícb Anglie, Belgie, severních Nmec, severních ech a Slezska pozorované, perušila.

Velká ásf tohoto svraštní stala se pod vodou. Z mohutných rozsedlin vyvalila se z lna
zem polotekulá žhoucí hmota ervených porlyr a melafyr, které nyní v malebných

kupách z ervených pískovc vystupují, jako zvlášt mezi Semilemi a Trutnovem, v okolí

Broumovském a jinde. Byla to první obdoba nynjších sopených výjev, které v po-

zdjším vystoupeni edi a v koneném vytvoeni nynjších sopek v jiných a jiných

spsobech se opakovaly. Pusté rozervané skály byly jen místy pokryty kapradimi stromy

a cykasy, a v ekách a stojatých vodách hemžily se skelnošupinaté ryby.

Poslední len permské soustavy, Vogesský pískovec, usazen byl teprva po

tomto vyzdviženi.

Smrem od jihozápadu k severovýchodu 21° s^Táštla se potom zem a dala pvod
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10. Šoustáte porýnské, která Vogesy a erný les, ped tím souvislé, ve smru
nynjšílio Rýnu roztrhla, tak že píkré úpady tchto hor s obou stran k údoh' Rýnu se

kloní. Tentýž smr svraítní pozoruje se v porýnských starších prvohorách u Giessen

a Hamburku, v nkterých ástech stední Francie, na Orkadských a Shetlandských ostro-

vech, v površích u Christianie a na jiných místech v Norvežsku. S pískovými, pod moe
ponoenými vrstvami pohbeny byly také jednotlivé dosti bujné lesy sosen, kapra-

din a kalamitu.

U paty pevnin a ostrov poal se po tomto vyzdvižení v dlouhé dobé usazovali

útvar triasový se svými temi pásmy : pískovce pestrého (bunler Sandstein) s pohbeným

hojným rostlinstvem a stopami ohromných miok, vápence lasturnatého (Muschelkalk)

s nesíslnými moskými lasturami a s prvními zbytky píšerných moských plaz,

a slinu pestrého CKenper) s hojnými otisky rostlin peslicovilých. Po usazení tchto vr-

stev poalo nové mohutné svrašfováni kry zemské , kterým se dílem suchá již ásf

zem ješt výše vyzdvihla, dílem dosavad ponoená z moe vytlaila. Vyzdvižením

tímto povstala

//. Souslaia durynshá, jejíž naklonné vrstvy od západoseveru k východojihu

40" smují. Tím povstal Diirynský les; Šumava, jsouc již díve ástí ostrova eského,

(Obr. 4.)

Mnva moe jurského.

in;jii{illl|il|ii!i!ii;iiiiiiiyíii[;íi|;iii>ií|{H
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byla vyzdvižena ješt výše; ást stední Francie, liory euité, zvlášt na ostrov Negro-

ponlis a v Attice, povstaly také v té dol). Svraštním timto promnila se pda Evropy

znamenit, veliká íást zem byla vyzdvižena nad hladinu vodní, velká ást zase se ponoila.

V moi, které kolem suché zem se rozlévalo, usazovaly se vrstvy útvaru jurovélio,

v nmž stopy velmi rozmanitého živoíišstva, zvlášt ohromných moských plaz, pochovány

jsou. Behy moe tohoto dají se pro význanost útvaru jurského skoro v celé Evrop

uríit ustanovili a jsou na piložené map dle Elie dc Beaumonta naznaeny (obr. 4.).

Pevnina skandinávská zvtšila se ponkud, a jen menší Jurové usazeniny na jižním

konci Švédska a na dánských ostrovech pipouštjí úsudek, že Jurové moe celou kra-

jinu nynjších severních Nmec, Polska a stední ást Ruska a též nynjší Severní

a Baltické moe vypliíovalo. Velká pevnina prostírá se od Belgie pes stední Nmecko,

echy, Moravu až ke Krakovu, a od Hanovru a Gotling až k Vídni, Curichu a Basileji.

Prliv u Krakova spojoval scverojurské moe s jihojurským, kteréž u ezná a Štrasburku

hluboké zátoky tvoilo. Jiná pevnina na západní stran jurského moe obsahovala nyfijší

Breta a celou západní ást Anglie, Skotska a Irska. V jižní Francii byla žulová vyso-

ina v podob velkého ostrova nad moe vyzdvižena a souvisela s pevnou zemí severních

Pyrenejí. Menší ostrov vystupoval mezi Toulonem a Nizzou, pak uprosted Korsiky z ju-

rového moe. Vidti ž toho, že celé jižní Nmecko, Švýcary a Itálie, pak velká ást

Francie jurským moem pokryly byly, v nmž podél behu jako nyní podél Nového

Hollandu korálové útesy se táhly, které u pehojných skamenlých polyp poznáváme.

Po usazeni jurských vrstev svraštila se zem ve smru od jihozápadu k severo-

východu 40°, ímž povstala

12. Soustava Krušných hor, jejichžto ást však již díve nad moe vyzdvižena

byla. Mimo Krušné hory náležejí Cóle Or v Burgundu, Mont Pilaz, Ceveny a vy-

soina u Larsac v jižní Francii k této soustav, která vyzdvižené jurské vrstvy, ale vo-

dorovné kídové vrstvy obsahuje. Pevnina evropská zmnila tím svraštním zase svou

tvárnost, jak piložená mapa naznauje (obraz 5.) Ti velké ostrovy, které jurským

moem obstoupeny byly, splynuly nyní v jeden rozsáhlý ostrov v podob mohutného

oblouku. Vyjmoucc ást jihovýchodní Anglie jest celý britský ostrov na suchu, taktéž

Breta, velká ást jižní Francie, Švýcar, jižní a stední Nmecko, echy, Sasy, velký

díl Moravy až ke Krakovu ; do ech táhla se klikatá zátoka, ponoením ásti eskosaské

pevniny povstalá a nyní vrstvami kvádrového pískovce a opuky naznaena. Dlouhý, úzký

ostrov prostíral se tam, kde pozdji Alpy do ohromné výšky vystouply, od Solnohradu

až k Brian(;onu. Menší ostrovy vystupovaly z more severovýchodn za Krakovem, mezi

Toulonem a Nizzou, v jižních Pyrenejích a na Korsice. Kídové moe dlilo se ledy

jako jurské v severní a jižní ást: onano pokrývala jihovýchodní Anglii, severní Francii,

Belgii, Holland, severní Nmecko, dánské ostrovy, Polsko a dil Ruska ; tato zase Itálii,

Korutany, Krajinu, díl Uher, pak Švýcarsko, jižní Francii a severní Španlsko. Behy tohoto

moe skládaly se nejvíce z vyzdvižených vrstev jurských. V moi tom usazovaly se roz-

sáhlé vrstvy útvaru kídového, v nmž se nyní zpodni pásmo (Neokomské), stední (Gall),

a svrchní (Turonské) rozeznává. Ješt ped usazením posledních vrstev svrchního pásma,

ped usazením bílé kídy, povstala novým svraštním

i3. Soustava hory Monte Viso, smující od severo -severo- západu k jiho- jiho-

východu. Stopy tohoto svraštní pozorují se zvlášt ve francouzských Alpách u Monte

Viso, ve Vendée až k Valencii ve Španlích, pak ješt v nkterých ástech Francie, hor
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Pyrenejských, Alp, Karpat, Krimu, na pohoí Pindus a v severním jeho prodloužení

v Albánii a Macedonii, kdežto všude na naklonných vrstvách zpodních pásem kídového

útvaru vrstvy bílé kídy a nummulitových vápenc v odchylném uložení spoívají. V mo-

ích evropských, které již z velké ásti nynjší své meze mly, usazovaly se nejsvrch-

njší pásma útvaru kídového a zpodní pásma útvaru Ietihorního, zvlášt vrstvy num-

nmlitové, které nyní v ohromné délce od beh moe Atlanského po obou stranách moe
Stedozemního až do Indie stopovali se dají.

(Obr. 5.)

Mapa more kídového.

Po usazení vrslev tchto povstala mohutným s>Taštním

14. Soustava Lor Pyrenejshjch, smující od severozápadu k jihovýchodu 18". Sem

náležejí hory Pyrenejské, u jejichž paly na naklonných vrstvách bílé bídy a nummuli-

tových vápenc starší tietihorní pásma vodorovn leží, a které se od mysu Ortegal

v Galicii až k mysu Creuss v Katalonii co uzavený celek táhnou, pak moské Alpy

u Col di Tenda a hlavní etz Apenin, ást savojských a švýcarských Alp, zvlášt pak

celé pohoí Krasu v Krajin, Kapelu, Velebit, hory Dynarské v Dalmácii a Bosn a hory

Kecké obsahují. V též dob povstala znamenitá rozsedlina ujižní paty Krkonoš, která se

od Hobensteinu v Saších až do Hradecka v echách prostírá a ono presmyknuti vrstev
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itlielných a v&cch nu nich spoiviijicicli páKcni pennských a kídových spsol)ila, kteréž

jsem již v 1. roníku Živy pH popisu útvaru kainenouhcinúho v uchách uvedl. Taktéž

seio náleží rozsediiiia, podle níž Jsou zdvl/.eny kídové vrstvy u severovýchodní paty

llarcu a v Karpatech mezi Halící a Ihry. Vyzdvižením soustavy létu byla, jak jsem jíž

podotkl, vtší iásí nynjší evropské pevniny nad hladinou morskuii vyzdvižena, aCkolív

nynjší Alpy ješt vytvoeny nebyly. Piložená mapa dle Elie Beaumonta (obr. 6.) uka-

zi^je rozmr tehdejší pevné zem v Evrop. Jen dv velké zátoky, v nichž se poslední

ptema spodního tretíhorníhu útvaru usadila, jedno u Bordeaux v jihovýchodní Francii

a druhé v severozájiadní Francii a jihovýchodní Anglii v okolí Paíže a Londýna, z nichž

ostrovy WealdsJtých pásem jurského útvaru vynikaly, zasahovaly do nynjší pevniny.

Severní íásl stední Evropy, novjšími útvary pokryta, nepipouští ustanovení mezí starých

Ielihorních pásem.

Po usazení slarýcli tetihorních pásem a ješt pi'ed usazením stedních, jaké jsou

v Cechách, v Morav, v Rakousích a Uhích vrstvy Imduuhelné, povstala novým vyzdvižením

(Obr. 6 )

Mapa starSfho moe Ietíhomího.

i5. Souslava Lor Korsickyck a Sardinských ve smru od severu k jihu. Vyzdviže-

ním tím povstaly ony skaliny, z nichž se mohutné spousty edie u Clermontu ve Fraacii.
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v Hessích a jinde vyvalily. Tímtéž svrašlním vyzdvižena byla Jura a hory Sa-

vojské, kde novjší Ietihorní pískovec v údolích uložen jesl, pak ást alpských hor

mezi Montblankem a Monte Visem, ást Itálie a ecka, zvlášt ostrovy Sardinie a Kor-

ika, kdežto všude u paty hor stední Ietihorní vrstvy vodorovné uloženy jsou. V celku

povstalo tím ale jen malé zvýšeni pdy evropské, vtší ást se zase pod vodu ponoila,

jmenovit ona ást, kde novjší tietihorní vrstvy (molassa), u paty tchto hor vodorovn

usazené, leží. Velký díl severní ásti stední Evropy, Švýcarsko, díl Itálie ponoeny

byly pod vodu. Na nkterých místech, jako u Londýna, Paíže a Bordeaux byly starší

tetihorní vrstvy nad hladinu vodní vyzdviženy.

Po usazení Ietihorních pískových vrstev molassy v Alpách a severní Evrop vy-

zdvižena byla

16. Sousíam hor Taterskýcli, ostrova Wight, Rilo Daghu a Haemusu, jejichž smr

jde od západu k východu 4*50', au jejichž paly novjší tetihorní vrstvy Uher vyzdviženy

jsou. V Turecku sem náleží Rilo Dagh a Haeraus, v ecku rozsedliny achajské, jimiž

tietihorní slepence až do výšky 5400' vyzdviženy byly, kdežto u paly jejich podapeninské

vrstvy vodorovn leží. Na dalmafském pobeží náležejí sem ostrovy Mlit, Krola, Hvar

(Lesina) a Vis (Lissa), v Stedomoí ostrovy Elba a Monie Christo. V Alpách Rakouského

mocnáství vyzdvihla se prahorni osa mezi Brennerem a Štýrským Hradcem, mohutný Velký

Zvon a Gross-Venediger povstaly v té dob, taktéž v údolí Dravý mezi Blákem a Ma-

riborem, údolí Bystncké mezi Brunneky a Lienzem, hoejší údolí Adiže mezi Glurnsem

a Meranem, hoejší údolí Salzy v Solnohradsku, díl Veltlínu, údolí Aostské atd. Taktéž

dolomity v idolí Fassa v Tyrolsku, u Tagiiamenta a severn za Innsbrukem byly v té

dob zdviženy. Také díl jurského pohoí u Lomontu, u Ženevského jezera a v sever-

ních Švýcaích, ást hor Pyrenejských, ostrov Wight, ást severních Nmec, Pruska

a Polska, a ono nadmutí pdy ruské Cvysoiny Volchonské), které sice není znané, ale

pedce rozhraní vodstva iní, povstalo v té dob, totiž ped usazením zpodních vrstev

•svrchního Ietihornílu) útvaru. Svraštním tím poala rada onch ohromných pevrat,

jejichž poslední výsledek bylo vytvoen: Alp. U paty hor tehdejších usazovalo se dílem

na dn moském, dílem v jezerech a moálech sladkovodnich, v nichž pohbeno rostlin-

stvo hndouhelné, k nynjšímu již podobné, pásmo zpodních vrstev hoejšího útvaru

tetihorního. Vyzdvižením novým povstala po té dob

i7. Souslai-a Sancerruisu ve Francii a Erymanlha v ecku ve smru od severo-

východu k jihozápadu 26", zrovna po usazení sladkovodního vápence u Paíže a snad

po usazení hndouhelných vrstev eských , z nichž ediové hory v tomtéž smru

z ohromné skuliny byly vytlaeny. echy, kde hlavní horopisné obrysy již ustáleny

byly a údolí ek vyryta, byly tím vyzdvižením na severní stran mohutnou hrází opa-

teny, ped niž se vodstvo Labe a Vltavy v rozsáhlém jezeru rozlilo a nánosy a va-

louny daleko rozneslo. Teprva pozdji byla nesmírným tlakem vody tato hráz mezi

Litomicemi a Dínem prolomena a nynjší podoba ech dokonána.

V krajinách, kde nyní Alpy do nebelyné výšky se vyzdvihují, byly mezi tím do-

savad mén patrné hory, u jejichž paly ze širokého zálivu moského novjší tetihorní

pískové vrstvy (molassa) se srážely. Alpy nepovstaly však jediným svraštním ili vy-

zdvižením pdy zemské, nýbrž nkolika soustavami svraštní, kteréž jsme dílem již

díve uvedli. NeJN^šší Alpy, obstupující Montblank, Monte Rosa a Finsteraarhorn, po-

fstaly kížením dvou novjších soustav, které se pod úhlem 45—50" seí. Následkem
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toho jest smr Alp u Montbianka znan zahnat, východní Alpy z Rakous až do Wal-

lu smrují od severovýchodu k jihozápadu pod úhlem i 6*, západní Alpy pod úhlem

26*. Ob soustavy sahají do sebe mnohonásobn a spsobují pamtihodnou nepravidel-

nost ve smru, tak že brzo jeden, brzo druhý pevládá.

18. Soustava lápadních Alp povstala vyzdvižením, které svou mocí všechny pe-
dešlé soustavy daleko pevýšilo. Po obou stranách jejich jsou všechny vrstvy zdviženy,

skrouceny, ba pevráceny, od nejzpodnjšich prahornich vrstev až do vrstev nummulito-

vých. Novjší vrstvy chybí v stedu Alp docela, z ehož vyplývá, že již ped tím nad

hladinou vodní vyzdviženy býti musily. U paty však shledáme novjší tetihorní vrstvy

ve vodorovném uloženi, což jest dkazem, že se vyzdvižení Alp západních ped jejich usa-

zením uskutenilo. Souasn vystoupla pda ješt na mnohých místech v jižní Evrop,

podél západního behu španlského, v Kalabrii, Sicílii, v Maroku a Tunisu. Sem nále-

žejí též vrchy, které lemují Dardanelly, hory na Krimu, na ostrov Rhodus, Cantal

a Mont Doe ve Francii, hory skandinávské, akoliv tylo již díve nad moe zdviženy

byly. Evropa byla po vyzdvižení západních Alp velikou pevninou, která jen v nkolika

zálivech moem pokryta byla, jako v rovin podapenínské, v ásti Sicílie, v Suffolku

a Essexu v Anglii. Uprosted v pevnin usazovaly se sladkovodní vrstvy v údolích

tehdejších ek a jezer, které u paty hor asi tak rozdleny byly, jako nynjší jezera ve

Svýcaích, Lombardsku a Rakousích. Evropa byla zarostlá hustými lesy, ve kterých již

ssavci (slonové, nosorožci, buvolové, losové atd.) žili, pokolení lidské spoívalo však

ješté v rukou Pán.

Po dob této, která bezpochyby dlouho trvala, povstala novým vyzdvižením

19. Soustava východních Alp, jejichž vytvoením i poslední tetihorní vrstvy pod-

apenínské vyzdviženy byly. Hory ve východním Švýcarsku a v Tyrolsku, a velký díl

jižní Evropy byl tímto svraštním nesmírnou mocí zbrázdn a obdržel nynjší svou po-

dobu. ára, dle které se svraštní to stalo, dá se stopovali z Auvergni až do Uher,

známky jeho nalézají se ve Francii, ve Svýcaích, v Tyrolsku, Korutanech, Štyrsku, Uhích,

taktéž dle áry od konce Cornwallisu až ku Klajped (Memlu), ve Španlích, jižní Itálii

a Sicílii. V též dob vyvalila se z ohromné skuliny plutonská hmota, která skládá ne-

betyné homole Kavkazu ; do smru toho padá též jižní pata hor Himalájských. Po

tomto nejmohutnjším svraštni zemské kry nastal v dob nesítaných vk zponenáhla

nynjší pomr poasí. Evropa nabyla rázu nynjšího, husté lesy, mohutné eky a mo-

ály, jezera pokrývaly povrch její, tur a medvd panovali mezi zvíaty, a slon pásl se

ješt v tuných nížinách.

Mnohé úkazy v Alpách dosvdují, že již tehdáž tenoena jejich se pokryla ledo-

vým pláštm, ba dle hromad kamení, u kraje tchto bývalých ledovc nahromadných,

dá se soudili, že ára ledová a snhová mnohem níže sahala nežli nyní, a že i krajiny

jižní Skandinávie svá ledovišt mly. Balvany, u paty Alp a v seyerní Evrop roztrou-

šené, jsou památkami této doby. (Viz Živu r. 1853. O ledu.)

Poslední mohutné vystoupení stalo se snad již na poátku historické doby vytvoením

20. Soustavy sopek jUioeiropských, Aetny a Vesucu, pak Tenara na jiiiiim konci

Morey, ve smru od severozápadu k jihovýchodu 20*. V soustav této jsou dosavad

sopky Aetna, Stromboli, Volcano, Yesuv živé a bží dle áry, která pes Majellu

v Abbruzách až k vyhaslým sopkám v Cechách u Chebu (Komorní a Železná Hrka)

prodloužiti se dá. Jiná zarovná ára spojuje vyhaslé sopky v Auvergni ; jiná, spojující
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vyhaslé sopky u Olotu ve Španlích a bží pes Irsko a Skotsko na ostrovy Faróerské

a Island; jiná zase spojuje vyhaslé sopky porýnskó (Laachské jezero) se sopeným

ostrovem Jan Mayen severovýchodn za Islandem.

Zárove s vytvoením této sopené soustavy, když již dávno Ivorfií moc zplozením

rostlinných a zvíecích tvor se byla osvdila a od jednoduššího vždy k složitjšímu,

od hmotnjšího vždy k duševnjšímu pokraovala, byl stvoen lovk, soujem všeho

tvorstva na zemi, podoba božská. Ani pásmo, ani zem není známa, kde lovk ponej-

prve svtlo spatil, sám sebou ale namítá se domysl, že kolébka jeho stála pod oblohou

jasnou ve stínu rostlin nejpvabnjších. Blahodárné palmy, banány, bromelie poskyto-

valy zeravládci sladké a sytné ovoce své co první potravu, až v pepychu a neodola-

telné touze podrobuje tvorstvo vkol svým choutkám, sám s sebou a s pírodou v roz-

broj se pustil a tím poátek djinám lidským položil.

Úkazy, které musily provázeti všechno loto rozmanité vyzdvihováuí, byly bezpo-

chyby z ásti lak ohromné, že pro posouzení jich ani míry neznáme. Mnohé vyzdvi-

ženi musilo se ale díti zponenáhla, an by jinak vyzdvižené vrstvy v divokém nepoádku

byly rozmetány býti musily, ehož se nepozoruje. Máme v historické ba i v dnešní

dob píklady, které s tímto výkladem se shodují, nebof rovnováha mezi pevninou a hla-

dinou moskou není dosaváde ustálena.

Mén na váhu padá zde vystoupeni pdy kolem sopek a vystoupení neb propad-

nuti vtších prostor pi zemtesení, což vždy více mén jest výsledkem pouze místní

sopení innosti. Sem náleží pede vším vystoupení ostrvk u Santorinu v ecku,

vytvoeni sopky Jorullo r. 1759 v Me.xiku, ponoeni a optné vystoupení zícenin chrámu

Serapisa u Neapole a vyzdvižení celého behu chilského r. 1822. Dležitjší jest zpone-

náhlé vystupování jednch a ponoováni jiných moských beh bhem sto- ba tisíciletí,

kteréž se dle starých pobežných kraj, lasturami na suchu pozstalými, velmi patrn

naznauje a na všeobecnou píinu, totiž na svrašfování kry zemské dosud trva-

jící, ukazuje.

Takové staré pobežn áry pozorují se v Sicílii, v Sardinii, na západních bezích

Francie a Velké Britanie v nkolika nad sebou stojících pásmech, nejlépe jsou však vy-

skoumány na poloostrov skandinávském. Od sta let poutá na sebe Skandinávie pozor-

nost pírodoskumc, ponvadž se tam vyzdvižení suché zem a moské pdy takka

ped oima pozorovatel dje. Úkaz ten byl nejdíve pozorován v Bothenském zálivu

a v Baltickém moi. Pozdji bylo shledáno, že také behy Severního moe podél Nor-

vežska a v Kattegatu nad svj prvotní stav vyzdviženy jsou. Slavný švédský astronom

Celsius vyslovil r. 1743 domnnku, že hladina Baltického moe padá, a ustanovil dle

nkolika jemu známých údaj velikost úpad na švédském pobeží na 45 palc za jedno

století. Jakožto dkazy uvádl útesy, díve pod more ponoené a zponenáhLi nad hla-

dinu moskou vystouplé, ustoupeni moské hladiny od mlkých beh, vysušení bývalých

pístav, které nyní daleko od moe leží, staré známky stavu vodního nyní znan vy-

výšené, a konen zkušenost všech rybá a plavc, kteí na bezích a v hloubce Bal-

tického moe zponenáhlou promnu pozorovaly. Celsius vykládal si ten úkaz skuteným

padáním hladiny moské, a výklad ten pijali nejenom Dalm, djepisec švédský, nýbrž

i Linné a mnozí pozdjší pírodoskumci. Roku 1802 vyslovil však Playfair ve své knize

:

„Ulustration of the Huttonian theory of the earth" domnnku, že tyto promny v stavu

hladiny moské spíše se mohou piítati pohybu pevné zem nežli skutenému padání
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moe, ponvadž hladina jeho z hydrostatických díjvod na jednom niíst padati a na

druhém setrvati nemže a ponvadž domnnka la s thuorii Huttonovou o žhoucím stavu

úlrob zemských dobe spojiti se dá. Roku 1807 vyslovil Leopold von Buoh, akoliv

pro tehdejší osamotnní evropské pevniny o Playfairov myšlénce nevdl, na základ

svých vlastních pozorování a creoloafických dvodfl, vdeckými cestami po Norvežsku

a Švédsku nabytých, tutéž donmnku a tvrdil, že celá krajina od Fredcrikshallu až

k Abo, ba snad až k Petrohradu, od dávných vk až k nynjšímu dnu zponenáhla se

vyzdvihuje. Od té doby obrátila se pozornost na totu pamtihodné pohybování mosk
hladiny, a na mnohých bezích a ostrovech byly známky do skal vlesány, aby se podle

nich úkaz ten zevrubnji pozorovati mohl. Všechny tyto známky byly r. 1820—1821

od Brunkrony pomocí námoskýcli úedník skoumány a výsledek toho ve zprávách

Švédské akademie uveejnn, z ehož vysvítá, že moská hladina podél celého behu

Bothenského zálivu padá, akoliv ne stejnou mrou na všech místech,

i. Navzdor tomuto potvrzení odhodlal se slovutný anglický zemzpytec Lyell

r. 1834, aby úkaz len znovu a zevrubn vyskoumal, ponvadž vyzdvižení celé rozsáhlé

zem pedce neslýchané býti se mu zdálo. Než vrstvy s lasturami zvíat v moi dosa-

vad žijících, místy až na nkolik set stevíc nad hladinu moskou vyzdvižených, dkazy,

jakéž mu poskytovaly známky u behu moského pozorované, souhlasná svdectví oby-

vatel pímoských pesvdily jej dostaten o pravdivosti tohoto velkolepého výjevu.

Dle výpotu Lyella obnáší vyzdvižení za jedno století asi 3 st., což s výpoty Brun-

krony a Halsstróma dobe souhlasí. Ostatn vysvitá z pozorování jeho u Sodertelje,

kde pi kopání prlivu ve hloubce 64' pod hladinou moskou zbytky devné chýše,

vrstvami moskými pokryté, nalezeny byly, že východní behy švédské od té doby, co

lidmi obývány jsou, nejmén o 64' ponoeny býti musily , nežli nynjší vyzdvihování

nastalo, k emuž by aspoii 2000 let potebí bylo, kdyby se pevná pda vždy stejn

o 3' za Jedno století vyzdvihovala. Tentýž výjev byl pozorován na pobeží norvežském.

Již v pedešlém století pozorovali Linné a jiní moské vrstvy vysoko nad hladinou Se-

verního moe, taktéž Buch na poátku nynjšího století; r. 1836 proskoumal Keilhau

celé pobeží znova a pišel k výsledku, že sice není dkaz pro vyzdvihováni dosud

Irvajíci, ale že po celém behu až k Mysu severnímu množství památek pírodních na

lo ukazuje, že pevná zem zde až k 600' vyzdvižena býti musila. Mezi etnými dkazy
jesl zvlášt dležitý výjev v Altenfjordu ve Finnmarkách, kde se dva staré pobežn
kraje pozorují, které nebží zárove, nýbrž ve vnitním záhybu fjordu více od sebe

vzdáleny jsou nežli u vchodu Jeho, což jen optovaným vyzdvižením vysvtlili se dá.

V severním Rusku byly podobné úkazy pozorovány. Murchison a Keyscrling na-

lezli staré moské behy až na 250 versi od Ledového moe. U vtoku Váhy do Dviny

vidli 150' nad moem vTStvy písku a jílu s lasturami dosud žijících druh. Vbec
byla celá severní Sibi u dolejšího bhu Obu, Jeniscjc a Leny teprva po oné dob nad

hladinu moskou zdvižena, když slonové, nosorožci a zubi dále k jihu žili. — Forch-

hammer ukázal, že v novjší dob i severní Dánsko nad moe vystupuje.

Na jiných místech níží se zase pevná zem zponenáhla pod vodu, akoliv výjevy

sem náležející mén známé jsou, nežli ty, které se na vyzdvihování vztahují, ana zem,
pod moem ukrytá pozorovati se nedá. Lesy v moi utonulé jsou na nkterých bezích

dosti obyejné a podávají dkaz, že se v tch krajinách zem v dob dosti nové sm-
žiti musila. Jmenovit jsou lakové lesy známé na mnohých bezích Anglie a severní

2*
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Francie. Vyskytují se v Cornwallu, Devonshiru a Somersetshiru, a všechny stromy jejich

souhlasí se stromy dosavad tam rostoucími. U Basin-Bridge byli 12' pod hladinou mo-
skou nalezeny nádoby hlinné, a nedaleko odtamtud 6' pod hladinou zbytky ímské

silnice, tak že snížem' zem teprva po dobytí Britanie od íman státi se mohlo.

Vyzdvihování švédského východního pobeží není všude stejné, jak jsem již po-

dotknul ; u Kalmaru obnáší jenom jeden stevíc za století, více k jihu jest ješt menší,

a jižní cíp Švédska ponouje se dokonce pod moe; v mst Malmo, které nyní pi

velikém píboji moem se zatápí, bylo pod nynjším dláždním nalezeno starší až 4—8'

hloubky. Velký díl Gronie, od 60" ažkGO", snižuje se též neustále, a zíceniny mnohých

stavení stojí nyní již docela v moi. Také behy Dalmácie a Istrie snižují se neustále.

Nejznamenitjší dkaz podávají v tom ohledu korálové ostrovy v Tichém oceánu.

V širokém pásmu táhnou se po obou stranách rovníku z Indického moe až ku behm
americkým nesíslné nízké ostrovy, pouze z vápenných kmen korálových složené. Polypi,

jejichž dílo tyto korálové skály jsou, nemohou ale ani nad hladinou vody, ani ve vtší

hloubce nežli 120 st. žíti. Nicmén sahají korálové skály asto do hloubky nkolika

set stevíc nebo vystupují znan nad hladinu vody. Lyell a po nm Darvin, který ko-

rálové ostrovy s obzvláštní bedlivostí prohledal a v znamenitém díle svém : „The structure

aud distribution of Coral-Reefs, London 1846" popsal, vykládá výjev ten tím , že celé

pásmo dna moského, kde v Tichém oceánu polypi koráloví žijí, zponenáhla se dílem

snižuje, dílem zvyšuje. Kde se pda níží, staví polypi poád výše až blízko k hladin;

kde vystupuje, tam zahynou polypi nad vodu' zdviženi, a koraly jejich jsou pak

pdou ostrov.

Z rozmanitých tchto píklad, které každým cestopisem v krajinách pímoských

se rozmnožují a ve všech dílech zem pozorují, vysvítá samo sebou, že nynjší pomr
pevniny k hladin moské není poslední, že dosaváde se mní, ovšem v míe pemaló

v porovnání s ohromnými pevraty dávnovkosti. Však co jest doba historická v po-

rovnání s dobami geologickými? Sto ba tisíc let jest jako mžik v pochodu sil pírodních,

jejichž poátek a konec rozumem lidským dostihnouti se nedá. Kdo ví, kolik tisíciletí

k jednomu z tch popsaných výstup bylo zapotebí, an mnohé okolnosti na to ukazují,

že svrašfování vždy se dlo zponenáhla. Toutéž silou jako v pravku svrasfuje se zem
dosavad, až konen snad dosáhne onoho sestední, kde žádné stažení více možné nebude.

Mimovoln pudí nás obraznost v doby, které nastanou po úplném ustálení pevniny

zemské. Bude snad potom pomr moe a pevniny na vky stálý, nastane snad potom

vný poklid jak v pírod tak i mezi lidstvem? Nic, co asu a prostoru jest podrobeno,

netrvá vn ; vše co hmotného kolotá se v stálém perodu. Ješt jiné, nežli geologické

síly ustanovují na píští dobu rovnováhu mezi moem a pevninou. Dle výpot hvz-

dáských jesti k víe podobno, že kolotací síla zem následkem neustálého tení moe

o pevnou zem pi odboji a píboji, pi proudu Golfovém zponenáhla se umenšuje, nyní

ovšem mírou skoro nekonen malou, ve velikých dobách ale pedce lak, že den a noc

poád budou delšími, až konen kolotáni kolem osy docela pestane a zem jako luna,

co kámen v praku otáený, kolem slunce poletí. Zdá se, že i luna ped vky kolem osy

své se otáela a teprva pozdji nynjší svj pohyb obdržela.

Sila od^žná na kouli takové, která k tlesu pitahujícímu neustále tutéž stranu

obracuje, musí úinkovati jenom na stran od tohoto tlesa nejvzdálenjší. Vmyslíme-li

se tedy v onu dobu , až pomr ten nastane , uhne se všechna voda ba snad i vtši ást
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vzduchu na stranu od slunce odvrácenou; jedna polovina zem bude tedy docela suchá

a na druhé stran bude voda všech nynjších moí nahromadna.

V tom leží snad píina, že i na stran luny k nám obrácené ani vody, ani

vzduchu pozorovali nem'.

Doliá-li se pokolení lidské ohromného tohoto pevratu, bude svdkem výjev,

jež ani nejbujnjší fantasie vyobraziti si nemže. Tím nastane konec nynjší pírody na

povrchu zemském , a pijde doba nová , kteráž v pevratu jiném , jenž zemi co samo-

statnému tlesu snad konec uiní, dovršeni svého najde.

Skot domácí.

Skot domácí má tolik zvláštností tlesných, více ale ješt v chování svém, že

domnnka, jakoby pocházel od zubra, onoho nezkrotitelného obyvatele Bialoveského lesa

v Litevsku, který druhdy i ve hvozdech eských obýval, docela jest nedvodná. P-
vodní plemeno skota domácího dá se snad odvésti od onoho pravkého tura, jehož

kosti v posledních ped objevením lidského pokolení usazených vrstvách po celé Evrop

nalézáme. Neustálým tisíciletým chováním zvrhlo se bezpochyby plemeno docela, a jen

v býcích, které velikostí, ohromnou silou, barvou a hmotností svého tla nkdy od

celého stáda nápadn se liší, zachoval se pvodní ráz jeho. Jmenovit se chovají ve

dveích španlských pro zlopovstné štvanice býkové, kteí velikostí a bujností i divo-

kému zubru se vyrovnávají. Kráva, miláek a dobroditelka selského stavu, zvlášt ho-

rala, nese na sob mnohem více známek dlouhého pstování a zjemování. Jako mezi

psem a vlkem, panuje i mezi zubrem a domácím býkem nesmiitelné nepátelství, což

bezpochyby na nestejný pvod ukazuje. Taktéž se nesrovnává skot domácí ani s dlou-

hosrstnatým pížmovým turem v zemi Eskimák, ani s velkým buvolem africkým, jehož

tlusté rohy nad elem srstají, ani s americkým bisonem, který v stádech 10—20,000

kus poítajících mezi Hudsonovým zálivem a Severním moem až k Arkansasským kra-

jinám se pase, ani s indickým Zebu, které svým lojovým hrbem na velblouda upomíná,

tak že jak pro tyto, tak i pro nj zvláštní pvodní praotce pijmouti musíme.

Skot domácí objevuje se již v nejstarších djepisných podáních co zvíe domácí,

pstováním pak rozvrhl se v tolikero plemen, že by vypotení a vylíení jich mohlo

býti pedmtem nemalé mono^afie. Než tím nechceme se zde obírati ; obrátíme zetel

ku psychickým vlastnostem, kleié, a málo zanimavosti a rozmanitosti v sob míti

se zdají, pedce zvláštní stránku zvíecího života nám ukazují.

Skot obsahuje lyry velmi rozliná zvíata : tele, krávu, vola a býka, kteráž se

nikterak v jeden celek sejmouti nedají a dále od sebe se rozcházejí, nežli co stái

a pohlaví u kteréhokoli jiného vyššího zvíete spsobuje. Tele narodí se co nejhloupjší

ssavec, hrubý svrchní pysk a skoro úplné chybni brady naznaují již tlesn tento

nízký duševní stav. Žádné híb, žádné kzle nestojí tak pitom, jako nov narozené

tele. Nicmén jeví se již rozdíl mezi nastávající jalovikou a bulíkem, an tento jest

pedce ilejší a veselejší. Po nkolika dnech užívá tele hlavy a nohou již obratnji, ale

ani jiskiky vyššího vzletu se neobjeví ; svt jest mu docela jednostejný, stáj a louka

jest mu jedno, nikdy se neohlíží, nýbrž bží a dívá se jen ku pedu. Jedin matku zná

a tulí se k ní, nkdy, a málokdy, vyskoí sob, a však ku podivu nemotorn, vždy
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ke stran a vždy jen zadníma nohama. Radost jeho není nic než skok na okamžení,

nebof hned na to jest zase pitomé jako drive. Odevzdá-li se ezníku, který je psem

k porážce štve, béži poád ku pedu, zcela bez vle, hnáno zuivým, štkavým, krve-

laným psem, který neustálými oblouky cestu mu zamezuje. Kousne-li je, beí a ztratí

dokonce špetku svého rozumu, nebof patrn stává se tím ješt hloupjší. Jen nkdy
zpomene si mladý bulíek na zbra mu udlenou a postaví se hlavou proti psu neb

trkne ho, ale bez rady poskakuje pak po cest, když uleknutý pes odbhl, a stane se

brzo zase jeho koistí. Na porážce netuší blízkou smrt a ume takka nevdomky.

Vychovávají-Ii se telata, rozstoupnou se již po prvním roce povahy jejich dle

pohlaví znamenit. Docela jiným tvorem jest kráva, jiným býk. Avšak má zde vycho-

vání v stáji neb na svobodné pastv znamenitých následk.

Postava krávy jest mnohem pknjší nežli u telete, avšak pohyby její zstanou

predce vždy klikaté, nikdy nejdou v obloucích, jako u ušlechtilého kon. Také radostné

chvíle její jsou jen okamžité výblesky, bujn vyhodí zadníma nohama, bží, vyzdvihne

ohon, avšak za chvilku zstane státi a pase se dále.

V as snubní, kterýž rostliny i zvírala pivádí k rozkvtu, zvýši se i v kráv

cil více nežli kdykoliv jindy. Zvlášt psobí v kráv láska mateská, ona tší se z te-

lete, lízá je, hledá je a buí bolestn, vezme-li se jí. Avšak po šesti, osmi nedlích

uhasne ten cit docela, ona nezná již své dít, a kdyby i ped oima jejíma zabito bylo,

nepohne jí to. Jediný vyšší cit, který u krávy stálosti má, jest cit spoleenský. Jedna

ke druhé pivykne a jen tenkráte daí se jim dobe, když pospolu žijí. Mezi jednot-

livými vyvine se zvláštní náklonnost, která však pamtihodným spsobem asto od ze-

vnitních okolností závisí : ervená se tulí k ervené, plavá k plavé, straka k strace.

Tento cit spoleenský jest bezpochyby píinou krotnutí skotu vbec. Jako v divokém

stavu sládo poslouchá jediného býka, tak shledává i krotké stádo v lovku svého

ochranitele a pána a poslouchá jej. Býk, odkázán sám na svou sílu, nezkrotne nikdy

tak jako kráva ; taktéž jsou samotáská zvíata vždy divoejší nežli spoleenská.

Kráva dosplá dá se již také k všeliemu vycviit, nikdy však tele. Dá se za-

páhnouti do pluhu, do vozu, nauí se i kolo v studnici šlapati a jeví smysl pro as
a krok. Pi tom jest povolná, iní co mže, tak že skoro vždy sila její jest menši

nežli vle. Hlava krávy není nelepá, elo má ale plochu píliš velkou a rovnou. Oko

jest velké a píjemné, a celé vzezení dobe vykrmené krávy jest dosti pkné.

Ale mnohem znamenitjší nežli nejpknjší kráva jest býk. V celém jeho tle jest více

síly, smysly jeho jsou bystejší, obraty jeho ilejší, okrouhlejší; vdom své sily stoji od-

vážlivji a dívá se neohrožen do svta. Rozumn ohlíží se a prochází kolem stáda, jež

ochraíuje. S neodolatelnou silou bží vstíc nepíteli : medvdu, vlku, lovku, s hlavou

sníženou, s buením hrozebným, a mrštn vyhodí jej pes hlavu. Cizího býka netrpí

u svého stáda, nýbrž bojuje s ním o život a smrt. Má tedy již smysl pro majitek,

jakýmž jest mu stádo a pastvišt. Hrd kráí okolo nho a tlue mohutným svým

ohonem, jímž by lovka zabiti mohl, na své boky. Nezlomná jest jeho vle ; usmy-

sli-li sob nechtít, nepopustí a kdyby i na kusy roztrhán byl. Kráva, která se v ochranu

jeho spoléhá, miluje píci a pokoj mnohem více nežli býk, který uprosted nejtunjší

louky se prochází, neochulnávaje ani traviky. V ohledu tom jest docela jako kohout,

a kráva jako slepice. Hlava jeho jest pknjší nežli hlava krávy, pvabná ;ile není ani

jedna ani druhá.
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Jak snížen jest ale býk ve volu ! Jak pokojn, pozvolna, bez odvahy, pádné

a nemotorné koná svou službu. Oheá života jeho jest vyhaslý, on již v mládi stal

se starcem, polotvorem, nepirozeným obojelnfkem. Jediný býk jest slrašlivjší, nežli

celé stádo krav a vol. Z celého jeho duševního jmni zstala volu skoro jen zv-

davost, ve všem ostatním zstává i za kravou. Kráva jest flegma se sanguinismem,

býk cholerismus s flegmem, vl pouhé flegma.

V stáí vyhasne u skota zponenáhla duševní život, a tlesný pokoj stane se mu

nejmilejším. Málokdy, ba u nás snad nikdy nedosáhne pirozeného stáí. V nemocech

J3st skot trplivý. Vede-li se k porážce, nejeví zpoátku žádný nepokoj ; vždyf musil již

tsto byt svj zmniti. Nkteí, zvlášt býkové, projevují úzkostné tušeni, spatí-li krev

mbo mrtvolu, kterýžto pocit tím jest živjší, íím vyšší jest zvíe. Udeení do hlavy

onámí jeho smysly, ono klesne. Nkterý kus nedorazen tlue jen hlavou, jiný zas stane

se zuivým, vytrhne se a utee, porážeje na cest vše, co se mu vstíc staví j chycen

nedice nazpt k porážce, neb poznal, co jej tam oekává. Býk padá dstojnji nežli

kráia ; z hluboké rány v krku tee krev tiše a pokojn, tžká mlha pokrývá vždy

husji a hustji jeho duši, až ji docela udusí.

Skol v stáji vychovaný nejeví skoro žádného duševného hnutí, jest takka jen

žvýka-ým a dojným strojem. ile a rozmanit vyvine však celý objem duševních svých

vloh n svobod, zvlášt v horách. V Alpách rakouských a švýcarských náleží skol

v tom ihledu k nejpknjší stafaii.

(dyž z jara v máji v údolích alpských zavzní zvony, kteréž pi vyhánní kravám

na krk e zavšuji, shromažuje se stádo ihned s veselým buením a skákáním na návsi

a oekáVt radostnou výpravu na horská pastvišt. Když pak stádo v skutku k horám se

zdvihne ; nejkrásnjší kráv nejvtší zvonec na pestré služce na krk se zavsí a rohy

její jarnín kvítím ozdobí , když na soumaského kon kotel na sýr a zásoby se naloží,

nízké stolíky k dojeni kravám mezi rohy se zaváží, pastýi své starodávní zpvy zpí-

vají a výskt jejich o skály se odráží
;
jaké to podívání na radostný rozmar, s jakým

se skot v bvádivé rozpustilosti v adu sestupuje a buiv k horám kráí. Ovšem jest

pi pkném oasi rozkošný byt pro krávu vysoko v horách. Alpské bylinky poskytují

pasoucímu si skotu nejsytjší a nejlahodnjší potravu; slunce tak nepálí jako v údoU,

bzikavky neríí polední spánek, dobré erstvé povtí také lépe chutná nežli smrdutý

puch stáj, nestálé pohybování, pirozená míra, podle které žere, svobodné obcování

s rohatými dr^tami, to vše pispívá k tomu, že se dobytek erstvý a veselý zachová,

kdežto v stáji rmený pemnohým nemocem podléhá.

Jako pasucí se dobytek vbec chytejší jest nežli v stájích kjrmený, tak zase

horský dobytek edi skot údolní. Pirozenjší život v horách vyvine zvíecí rozum

mnohem dokonali. Zvíe, které skoro docela samo o sebe starati se musí, jest po-

zornjší, opalrnj a má lepši pamt, nežli zvíe vždy krmené. Alpská kráva zná každý

ke, každou loužicí dobe o lepších pastvištích, zná as dojení, zná hlas pastýe již

zdaleka a bhží se nmu dvrn; ví, kdy dostane lízati sl, kdy se musí vrátit

k chýši a kdy jest^as k napájení. Též tuší nastávající boui, rozeznává zevrubné byliny,

které jí nesvdí, atruje své mlád a vyhýbá se pozorn nebezpeným místm. Když

nékdy pedce v nebipeenstvi pichází, chová se ku podivu rozumn. Chtíc dostihnouti

trávník na ncschdn^ místé kráí k nmu po kamenišli na stráni, avšak nepevná pda
povolí a kráva váhoisvou sváži se dol. Pozoruje-li, že si sama více pomoci nemže,
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položí se na bicho, zave oi a odevzdá se svému osudu, klouzajíc se pomalu dol, až do

propasti spadne nebo o paez njaký se zadrží, u nhož pokojn pomoc pastý oekává.

Velmi vyvinuta jest u alpského dobytka ona ctižádost, která se zakládá na právu

pstném. Pední kráva, která velký zvonec nese, jest nejenom nejkrásnjší, nýbrž také

nejsilnjší v celém stádu a kráí pi každém pochodu na prvním míst, anaf žádná jiná

kráva se neopováží ji pedbhnouti. Po ní následují ostatní silnjší krávy, takka

bonorace stáda, a pak teprva ostatní krávy. Pidá-li pastý novou krávu ke stádu, musí

si lato své místo leprva vybojovati
, pi emž se bojující nkdy zle poraní. Pední

kráva, v plném vdomí své pednosti, vede pasoucí stádo a kráí naped k chýši,

a asto bylo již pozorováno, že po ztrát svého dstojenství, byl-li ji odejmut zvonec,

hluboce truchlila, ano i onemocnla.

Jakkoliv stádo k pastýi svému lne a každá kráva na jméno, jímž se volá, p»-

slouchá, vyskytnou se pedce v každém let doby strašlivé, v nichž všechen poádek

se peruší a divoká vava nastane. Jsou to hodiny noní bouky, která ve vysok'ch

horách s úžasnou silou burácí. Ješt leží stádo okolo chýše a pastýi dímají, U)n-

dáni denním vedrem a lopocením. Tu se rozplamení daleký obzor, a blízké snlové

strán stojí na minuty jako žhoucí lávou polité. ernji zavsí se tžká mran; na

temena hor, a od západu pižene se divoká sms žlutavých oblak, z nichž blesk" vy-

stehují. V daleké hloubce spoívá erná zem v smrtelném tichu. Krávy se ppbudí

a slanou se nepokojnými, teplé vtry smetají sníh mezi eeny skalními a šustí v aerech

rhododendr a nízké klee. Vody ledovce oživnou, ve vzdálí rachotí temné imní,

hoejší vtry bojují, vždy živji a ohnivji vyšlehují plameny nad nejvyššími .emeny.

Krávy vstanou a shromáždí se ; hlubokým buením dá pední kráva znamení a všechny

spchají blíže k chýši.

Ješt spoívá nad vysoinou tsné vedro; jednotlivé tžké krpje padfí kosmo

na stechu chýše, pod níž pastýi pokojné ješt chrápají. Tu vyšlehne z ejbližšího

svtlého oblaku jako ohnivý had sírožlutý blesk, štípaje jako jed v oích, siiý dlový

výbuch následuje v záptí, oblaka rozplamení se dokola , rána za ranou se slída , trámy

chýše praskají a ledovci se tesou, v jasných pruzích pak šumí husté kjpobití nad

pastvinou. Úzkostn zave nyní ustrašené stádo a s vyzdviženými ohony í zavenýma

oima rozbhne se dle smru bouky. Nyní vyskoí polonazí pastýi, s obrác^ými dížkami

na hlavách, mezi zplašené stádo, volajíce a matku boží o pomoc prosíce. /Ale zdsily

dobytek neslyší a nevidí nieho více. S píšerným buením, polostenavý^ polovavým,

pádí zrovna ku pedu. Tof jest doba úžasu a neštstí. Pastýi nevdí / rady; brzo

erná noc, brzo oslepující plamen ; krupobití bubnuje do dížky a štípe níé páže a nohy

ostrými šlehy, kdežto všecky živly v divokém zápasu se nalézají.

Konen jest díl stáda schytán ; vtry zahnaly nebezpené obla^ za hory, po

krupobití následuje hustý déš(; krávy stojí až po kolena v blát, vPdových kusech

a vod okolo chýše, a od skály ke skále odráží se zvuk vzdalujícího f hmní ; avšak

jedna nebo dv z nejkrásnjších krav leží rozstíštny dole v propasti, ffíepijde-li boue

tak náhle, pospíchají si pastýi, aby stádo shromáždili. S vyboulenýmioima a s visutou

hlavou stojí tesoucí se dobytek pohromad; pastýi jej obcházejí,4onilouvají, chválí

a lichotí, a nyní nechf se blýská a hmí, krupobití nechf sebe lití na stádo naráží,

ani jedna kráva nehne se z místa. Zdá se, jakoby ubohá, dobromysB zvíata v ochran

pastý úpln dvovala, jen když hlasy jejich slyší.
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Jiný spsob nepoádku povstává v stádu z podivné píiny. Padne-Ii kráva nebo

zabije-Ii se a vysype-Ii se pak polozažitá píce v žaludku a obsah stev na zem, stane

se toto místo brzo všeobecným bojištm. Po krátké dob objeví se zde zajisté kráva,

která snad ped tím daleko se pásla, se všemi známkami nejvtšího rozjitení, a bhá

hrabajíc a buíc okolo toho místa, asto jako zbsilá pdu rohama rozrývajío. To jest

znamení, na néjž se celé stádo pobouí. S temným buením pospíchá sem dobytek, a nyní

pone mezi nimi boj rohama, jehož urputnost nesnadno jest si pedstaviti a který se pi

všem namáhání pastý tžkým poranním nebo smrtí nkteré krávy koní. I tenkráte,

když se útroby ist odmetou nebo do zem zahrabou, blíží se každá kráva jen s nej-

vtším nepokojem k tomuto místu. Jsou to výjevy, které se s nejvtší pravidelností

opakují, ale, jak samo sebou se rozumí, co nejopatrnji zamezují.

U každého vtšího stáda nachází se býk, pravý pater patriae. Žárlivost jeho

a nesnášelivost jest tak urputná, že není ani skotákovi radno, ped oima jeho b-
havou krávu z pastvy odstraniti. Navšlíví-Ii cizinec, jmenovit se psem, pastvinu, pozo-

ruje ho býk již zdaleka a pichází mu, temn bue, vstíc. Piblíživ se pohlíží na lo-

vlia nedvrn a se všemi známkami nelibosti, a dráždí-ii ho nco, co na nm spa-

tuje, ervený šátek nebo hl, rozbhne se na nj s hlavou sklonnou a s vyzdviže-

ným ohonem, metaje rohama hlínu ze zem do výšky.

Nyní nastává nejvtší poteba, uschovati se za chýši, za strom nebo za ze,

neb rozdráždné hovado pronásleduje domnlého nepítele s neústupnou vášnivoslí a

hh'dá místo, kde se pronásledovaný schoval, asto nkolik hodin. Bránní bylo by v této

pípadnosli marné, ba nanejvýš nebezpené. Tluením a strkáním nepoídí se nic a zvíe

dá se spíše na kusy rozsekati, nežli by dobrovoln od boje upustilo. I mezi pastýi

jest jenom málo muž, kteí by se takovému nábhu vstíc postaviti mohli
;

jen nkdy
vyskytne se odhodlaný jonák, který s podivuhodnou chladností býka pravou rukou za

roh uchopí, druhou ruku do tlamy strí, jazyk popadne a rychle zkroutí, lak že býk

bolestn na zem se vrhne. Zvíe tak skrocené neodváží se pak již nikdy na lovka.

Také nkteré krávy jsou trkavé a nemohou zvlášt cizí psy snésti, proež se nkdy
úprkem na n ženou, naež pes s ohonem mezi nohy vtaženým kuiv s vánkem

le poradí.

O mléku krav v Alpách budiž zde jen mimochodem nco podotknuto. Chuf mléka

závisí vždy od povahy pastvišt ; kde mnoho esnekovilých bylin roste, jež krávy rády

žerou, dostane mléko a máslo chuf po esneku. Po rostlinách vstavaovitých jest mléko

rudožluté jako šafrán, má chuf po cibuli a nehodí se k dlání ani másla ani sýra. Po

vstavai erném (Salyrium nigrm) zmodrá mléko a sýr, a máslo dostane zápach vanilový.

Krávy dosahují stáí 25—40 let; v stáji ale objeví se již záhy nepoádek v roz-

plemeování, naež se kráva ezmliovi prodá.

O rozumném léeni krav není z vtšího dílu ješt ani památky. Rozstoná-li se

kus, léí jej pastý svými povrenými léky, a ješt aslji odevzdá jej co nejdíve

na porážku.

Tof bh života skotu domácího, v nmž ve píznivých okolnostech, navzdor pe-
vládajících u nho nízkých zábyv zvíecích, pedce stopy onoho duševního probuzení

poznáváme, které v celém ssavcctvu více neb mén zjevné se pozoruje.
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Potrava lidská'.

Od J. Baldy.

„Chléb náš vezdejší dejž nám dnes !" S límto vzdechem probudí se denn li-

šíce lidi, jimž nouze ani pokojného spaní nepopeje; mnohý z nich snad ani nemá

kde by hlavu skryl a ím by nahotu zahalil — a pedce neprosí ani o odv, ani o byt ale

o chléb vezdejii. Odvu jest jen v studených krajinách potebí, v pásmu horkém za-

haluje lovk tlo jen ze studu, a la postaí šat z peí neb listi stromových. V tep-

lých zemích lovk i byt lehko oželí ; již v Neapoli nacházíme na tisíce lidi bez pí-

bytku, kteí se za dne žebrav potulují a noc pod šírým nebem pespávají. V Indii a v-

Africe hledá lovk jen stín ped sluncem palivým a jednoduchý pístešek pro as
dešfový ; mimo to poskytuje mu lamjší bujná píroda ve svých arokrásných zahra-

dách píbytek nejskvostnjší. Ano i v studených krajinách naších nacházejí se lidé

otužení, kteí i v zim bez teplé svtnice býti mohou
;
jsou to — Cikáni.

Není ale krajiny na zemi, kde by lovk potravy nepoteboval. Tu potebuje

eniý obyvatel horké Afriky lak dobe, jako Lapon ve snhové skrýši. Potravu musí

lovk denn míti, ona jest cílem veškeré práce jeho.

V em se ale zakládá tato nevyhnutelná poteba potravy?

Nahlídneme-li v ústrojí lovka, seznáme, že nejsou ástky tla jeho nezrušitelné,

nýbrž že se vykonáváním svých zábyv práv tak otrou a spotebují, jako každý nástroj,

kterého se stále pí práci užívá. Svaly, játra, mozek, kosti, zkrátka všecko v tle se

neustále otírá a opotebuje, a musí býti rychle opraveno a obnoveno. Toto obnovování

jednotlivých ástek píisobí krev, která látky k tomu potebné z potravy zažité bére.

lovk musí tedy asto jísti, aby ml stále zásobu zdravé krve k obnovení ástek

spotebovaných.

A mže každá potrava bez rozdílu zdi-avou krev utvoiti ? Pozorujme pede

vším, jak potrava v krev pechází, a pak, z eho se zdravá krev skládá. Potrava se

v ústech (je-li pevná) rozkouše a nasliní, pak vejde do žaludku, kdež se šfávou žalu-

deni se smíchá a ješt více zidne. Ze žaludku vbhne potrava co ídká kaše do stev,

kde se míchá ješt se žluí a jinými látkami, naež se z ástky v tekutinu k mléku po-

dobnou promní. Na vnitní blán stev nachází se mnohu tenounkých konek, které

z potravy v mléní šfávu promnné veškeré záživné ástky do sebe ssají. Co se

z potravy tekutým státi nemže a tedy se vssáti nedá, vyvrhne se koncem steva ven.

Tyto koneky na vnitrní blán steva chovají uvnit malounké rourky, které se v okruži

u vtší rourku spojují ; tyto vtší rourky vtékají konen všecky do jediné, as jako brk

tlusté roury (mízovod), která vtší díl zažité šfá*^ potravní do krve pivádí.

Z toho vysvítá, že jen taková potrava do krve pechází, která bud tekutá jest,

aneb se (v žaludku neb ve stevech) tekutoo státi mže ; devnaté ástky rostlin ne-

mohou tedy býti potravou lovka
,

ponvadž se devovina pi trávení nerozpouští

a tedy nestrávena stevem vychází.

Z toho ale ješt nenásleduje, že by bez rozdílu každá potrava, která se pi trá-

vení rozpouští, již zdravou krev utvoiti mohla ; k tomu jest potebí, aby potrava práv

lakové ástky obsahovala, z jakých se krev skládá, a to asi v tom pomru, v jakém se

v krvi nacházejí. Nežli tedy o vhodnosti potravy njaké rozhodneme, musíme se {uede

vším ohlédnouti, jaké látky a v jakém pomérii se ve zdravé krvi vyskytují.

Zrostlý a zdravý lovk má v prmru as 20 liber krve; dáme-li tuto krev do
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takového horka, v klerém by se voda vaila, tu z ní zmizí všecka vlhkost, a pozistalé

ástky pevné obnášejí pak jen V/.^ libry; tedy jest ve 20 librách erstvé krve pes

patnáct liber vody. Ale ty 4
'/a

libry krve usušené se op6t z rozliných látek skládají;

nejhlavnéjši z nich jsou rldknina (ponvadž tvoi vlákna svalfl), bilkocina (bílku ve vejci

podobná), luk a nco cukru, pak soli nerostní. — rátráme-li po prvcích tchto jednot-

livých látek, shledáme, že se skládá vláknina, bílkovina a lálky jim podobné ze ty
prvk, toliž z uhlíku, vodíku, kyslíku a dusíku. Tuk a cukr jsou jen z uhlíku, vodíku

a kyslíku složeny; dusíku nemají a šlovou proto bex,dasii'né, ony pak dusinalé. Co do

množství jsou lálky lylo v krvi lidské as takto rozdleny

:

Lálky dusinalé (vláknina, bílkovina'ald.) 4 libry.

Lálky bezdusiné (tuk, cukr) .... -/g „

Soli nerostní '/, „

Dohromady 4'/,, lib. krve.

Jaký jest ale úel tchto rozliných látek krevních ? Lálky dusinalé a soli ne-

rostní slouží hlavn k lomu, aby (jak již nahoe povdino) obnovovaly spotebované

áslky lla, toliž svaly, ki^ži, kosli a j.

Látky bezdusifné slouží dílem ovšem také k obnovování nkterých ástek (k. p.

tuku) v tle, jejich hlavní úel jest ale docela jiný. Známo jesl toliž, že má lélo lidské

za živa své zvláštní teplo, bez kterého by obstáli nemohlo ; tlo mrtvé jest studené.

Odkud pochází teplo tolo v tle živém ? Ono má podobnou píinu s teplem v našich

kamnech. V kamnech pálíme díví, které patí též mezi látky bezdusiné ; díví to se

pi pálení spojuje s kyslíkem vzduchu, promujíc se v páru vodní a kyselinu uhli-

natou ; tímto luebním spojováním povstává pak horko, které vzduch v kamnech a spolu

i kamna zahívá. Podobné se dje i v tle našem : bezdusiné látky krve tvoí palivo,

ku kterému vzduch dýcháním neustále pichází. Vzduch ten se spojuje s látkami bez-

dusinými v páru vodní a kyselinu uhliitou, ímž leplo tlesné povstává. Z toho vy-

svítá, že vlastn jen lálky dusinalé tvoí tyiivoraci ást krve, kdežto látky bezdusiné

se Jen v tle spalují, a pak co pára vodní a kyselina uhliitá opt vydychují.

Nyní již mžeme uriti
,

jaká potrava v&bec zdravou krev utvoiti mže : jen

taková, v které se lálky dusinalé, lálky bezdusiné a k tomu i soli nerostní nacházejí,

a lo co nejvíce v tom pomru, jak jsme to u krve vidli. Píroda sama odkázala lo-

vka na takovou potravu v první dob jeho, toliž na mléko lidské. Každé mléko sklá-

dá se z tvarohu, másla a syrovátky ; syrovátka ale není nic jiného nežli voda, v které

jest rozpuštn cukr mléný (proto i sladce chutná) a nkolikero solí neroslních. Tedy

tnáme v mléce ty samé látky jako v krvi, totiž rodu, látku dusinalou (tvaroh), lálky

betdusiné (máslo a cukr mléní) a soli nerostní.

Ponvadž se ale lovku mlékem stále živiti nelze, musí se po takové potrav

Ohlížeti, která by se ve svém složeni mléku nejvíce podobala. Nedostává-li se ale

potravy takové , musí lovk jídla svá lak míchati, aby se z látek jejich zdravá krev

utvoiti mohla.

Jaké následky by lo mlo asi pro lovka, kdyhy se jen jedním druhem látek

potravních živil, a o jejich potebný pomr se nikterak nestaral? To lze snadno poznati

Z pedešlého. Kdyby se živil lovk samými látkami dusinalými (k. p. libovým masem),

tu by mla krev jeho dosti ástek vyživovacích, ale nebylo by látek zahívajících ; z,toho

však ješt nenásleduje, že by lovk lakový obstáli nemohl, neb z látky dusinalé si
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tlesné psobí; a proto se lovk i samými dusinatými látkami pod jistou výmínkou

dobe uživí. Jinak by to ale vyhlíželo, kdyby se chtl lovk jen pouhými bezdusi-

nými látkami (k. p. škrobem neb cukrem) odbývati ; tlo jeho by mlo dosti tepla, ale

krev by nemla ím by obnovila ástky spotebované ; a ponvadž z látky bezdusiné

v tle nikterak látka dusinalá povstati nemže, musel by lovk takový brzo zahy-

nouti. Špatn by v tom byl i lovk len, jenž by se chtl výhradné živiti potravou, která

jen málo látek dusinatých obsahuje (k. p. brambory) ; u lovka takového by se ástky

tlesné rychleji spotebovaly, než by je krev z malé zásoby vyživovacích ástek obno-

viti mohla, lovk takový by slábl a chadnul.

O nedostatku solí nerostních v potrav neteba mluviti, ponvadž se jich v každé

potrav více mén nachází ; kdyby se však lovk jen látkami bez takových solí živiti

ml (neb kdyby se z nich úmysln odstranily), tu by trply zvlášt ony ástky tla

jeho, v kterých se nejvíce solí nerostných nachází
;
pede vším by musely kosti jeho

zmknouti.

A což kdyby lovk pražádné potravy nepožíval ?

Tu by se strávily dýcháním nejdíve bezdusiné ástky tla jeho (totiž sádlo),

a když by tch nebylo, musely by pak dusinaté látky k dýchání sloužiti, které by se

takto dvojím spsobem zniovaly, totiž pohybováním tla a dýcháním ; tím by síla tle-

sná tratila a pak by i tepla v tle ubývalo, až by lovk konen žili pestal.

Povážíme-li, že obnáší veškerá krev v lovku zrostlém po odražení vody jen

4'/3 libry, musíme se diviti, na jak malounké zásob látek vyživovacích život lovka

visí; A pedce jak dlouho drží se život v tle hladem mroucím, a již síly jeho zmi-

zely! lovk nezeme díve hladem, až když -/a své váhy*) a V3 svého tepla ztratí.

Poznavše nyní pomry látek tlo živících pozorujme, jakou vhodnost nkteré po-

travy obyejné do sebe mají, a kterak k vyživení tla pispívají.

1. Chléb.

„Chléb náš vezdejší dejž nám dnes!" V slovech tchto znamená „chléb" veškerou

potravu lidskou a z toho již vysvítá, jak dležitý chléb pro lovka býti musí. Ovšem

nejsou všecky druhy chleba úpln stejné, a protož dlužno podotknouti, že zde promlu-

víme nejprve o chlebu z mouky pšeniné.

Když se zrna pšeniná mezi kameny mlýnskými rozmelou a petoí, rozlouí se

na dv ástky, totiž mouku a otruby. Otruby povstávají z tvrdého zákrovu zevnitního,

který se tak snadno rozemleti nedá, a když se pedce rozemele, mouku ernou iní.

Když se mouka s vodou ádn smíchá, povstane tsto pružné ; když se ale toto tsto pak

na sít tak dlouho vodou proplakuje, pokud bílá voda odchází, tu z nho zstane konen
hmota bílá, lepkavá, kterou pro tuto lepkavost lepem (Kleber) nazvali. Voda, která pi

tom z tsta odtekla, není také istá ; ostane- li njaký as státi, usadí se v ní na dn
prášek bílý, který není nic jiného, nežli škrob pšeniný. Mimo to jest v zrnu pšeniném

nco vody a solí nerostních : tyto zstanou v popeli, když se zrno spálí. Z toho všeho

palmo, že nacházíme v zrnech pšeniných tytéž látky jako v krvi , totiž vodu, soli

nerostní, pak látky dusinaté (totiž lep) a látky bezdusiné (škrob). Slupka hoejší

*) Obyejná váha lovéka zrostleko cení se na 154 )ihr)'; kdyby ale tlo jeho vyschlo tak, že by v ném

Žádné vody nebylo, vážilo by jen 33'/, libry.
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kaidého zrna obsahuje látky devnalé, které (jak jsme se již díve zmínili) za potravu

sloužiti nemohou, a proto by se také istými otrubami nikdo uživiti nemohl.

Kterak jsou ale látky tyto v zrnu rozdleny?

Hned pod slupkou hoejší se nachází nejvíce lepu, uprosted zrna však mén
lepu a více škrobu. Proto se musí pi mletí hledti k tomu, aby se práv jen slupka

ze zrna smekla, a aby veškeren lep co živící látka v mouce ostal ; to se ale u našich

mlýn tak snadno nepodaí, a proto mívají naše otruby více lepu, a tudy více živících

látek v sob nežli mouka; na tak zvaných mlýnech amerických se mnohem lépe slupka

od zrna odlouí. Z toho všeho jest i patrno, že jest mouka erná mnohem výživnjší

nežli bílá, ponvadž se u mouky bílé veškeré otruby s velikou ástí lepu nazmar odlou-

ily. Chléb z mouky erné má jen tu vadu, že jest málo kyprý a tudy pro strávení

drobet tžký, proež se pro slabý žaludek dobe nehodí.

Pi zadlávání na chléb mouka mnoho vody pohltí, tak sice, že se ve 100 li-

brách chleba peeného as 45 liber vody nachází : a proto nám mže chléb náš vezdejší

sloužiti co pokrm i co nápoj. Nkdy se i více vody do tsta pidá, aneb se chléb

málo vypéci nechá, aby v nm více vody ostalo ; a to z té píiny, aby byl chléb

vélši a aby více vážil; to jest ale vc velmi nerozumná, neb tím se stává chléb mén
chutným a na látkách vyživovacích pranic nezíská, ponvadž nemá voda v chleb žádné

vtši ceny, nežli mimo chléb. Nechá-li peka v chleb mnoho vody, aby více vážil, tu

patrn lid okrádá, neb vody mže míti každý zadarmo dosti.

Z mouky péeniiné se pee obyejn jen chléb malý, který se v krátkém ase

spotebuje, ponvadž chléb pšeniný brzy vyschne a ztvrdne. Protož se péká chléb

vtší (bochník) obyejn jen z mouky ii/né, ponvadž chléb žitný mnohem déle vydrží;

mouka žitná jest ovšem mén bílá nežli pšeniná, skládá se ale z tch samých lálek

jako tato.

Chléb z ofta by ml ješt více vyživovacích ástek, nežli chléb žitný a pšeniný,

ponvadž má zrno ovsové více lepu nežli každé jiné obilí; tento lep ovsový má ale

zvláštní vlastnost, pro kterou se z ovsa kyprý a lehko záživný chléb péci nedá.

Chléb z turecké pšenice (kukuice) jest také tžký a nechutný. Zrno kukuiné
skládá se ale z podobných látek jako pšenice, a proto jest mouka kukuiná velmi

dobrá, jen že se nehodí na chléb v bochníkách, ale na tenké koláe.

Z toho všeho vysvítá, že by se lovk z nouze pouhým dobrým chlebem uživil,

jelikož se v nm veškeré látky, z kterých se krev skládá, v dostateném pomru na-

lézají. Proto se nesmíme ale domýšleti, že by nebylo na svt potravy pro lovka
vydatnjší. Maso má mnohem více vyživujících látek nežli chléb, ale odkud nabrati

masa k vyživení veškerého lidstva ? Kdyby se každý lovk jen masem živiti chtl,

luby ani tvero zemských koulí nepostailo k vyživení potebných zvíat. A práv pro

lento nedostatek masa jest nám chléb potravou nejdležitjší, a proto , chléb náš vezdejší

dejž nám dnes!"

2. M a s Ot

Dáme-li maso hovzi v míse nad horkou vodu, tu vyschne a tak se smrští, že

ze 4 liber jen 1 libra ostane ; z toho následuje, že byly ve tyech librách erstvého

masa hovzího 3 libry vody, které se horkem vytratily. Máchá-li se kus libového masa

hovzího dlouho v isté vod, zmizí poznenáhla barva jeho ervenavá, všecka krev se



30

z nho vyplákne a konen ostane jen hmota bílá, vláknitá ; dá-li se tato bílá vláknina

do lihu, tu se z ní ješt tuk rozpustí, a vláknina se stane sušší a hutnjší ; z toho lze

vidli , že se skládá libové maso z vody, vlákniny a tuku. Tuk jest látka bezdusifná,

vláknina ale dusinatá. Porovnáme-li libové maso v pomru látek dusinatých a bez-

dusiných s chlebem, obdržíme následující pehled

:

iOO liber libového masa má 100 liber pšeniného chleba má

78 liber vody, 45 liber vody,

19 liber vlákniny, 6 liber lepu,

3 libry tuku 1 libru tuku,

48 liber škrobu a cukru

100 liber. 100 liber.

Z toho jest palmo, že má maso mnohem více vody nežli chléb ; ale že má

i tikrát tolik látky dusinaté (vlákniny), jako chléb lepu, a proto jest 1 libra libového

masa hovzího v tomto ohledu pro výživu práv tak vydatná, jako 3 libry chleba pše-

niného. Za to není ale v mase pražádného škrobu a jen nco luku, kdežto u chleba

látky bezdusiné (škrob, cukr a luk)*) skoro poloviku celé tíže tvoí.

Maso dÍTokých zvíat (zv) jest ve svém složení velmi podobné k] libovému masu

hovzímu ; neb zvr mívá obyejn jen málo tuku. Naproti tomu mívají zvíata domácí,

zvlášt krmená, obyejn velmi mnoho mastnoty, která se bud co sádlo neb lj na ur-

itých místech v tle ukazuje, anebo se mezi vlákna masa míchá, ímž pochází napotom

oblíbené maso tukem prorostlé. Obyejné maso hovzí a skopové, které se v krámích

prodává, mívá nkdy až '4 své váhy loje ; a veznienie-li, že by líij jen tvrtý díl váhy

obnášel, tedy by bylo ve vysušeném tuném mase hovzím 63 ástek vlákniny, 30 ástek

loje a 7 ástek solí nerostnich a pimíchané krve; tuk masa lakového nahrazuje ponkud

škrob, který se v potravách rostlinných tak hojn nachází, ale jak v lánku o škrobu

poznáme, teprv rozliným promnám podlehnouti musí, aby se strávili mohl.

Drbež mívá mén sádla nežli jiné maso, a se mže k. p. kapoun potravou ole-

jovilou tak vykrmiti, že jest maso jeho tuné, jako hovzí nebo skopové.

Maso telecí mívá mén luku nežli hovzí, ale maso vepové zas mnohem více.

Mimo to má maso nkterých zvíat zvláštní zápach, klerý bývá nkdy (jako u ovcí

z krajin hornatých) píjemný, nkdy ale (jako u koz a u ovcí nizozemských) velmi ne-

píjemný a pro mnohé lidi nesnesitelný.

Ryby mají v prmru mén tuku nežli jiná zvíata , a však se i mezi rybami

tuné maso nachází. Sto liber masa úpln vysušeného obsahuje

u slede 92 libry vlákniny a 8 liber luku,

u lososa 78 liber vlákniny a 22 libry tuku, a

u ovhoe 44 libry vlákniny a 56 liber luku.

Sled jest ledy ryba hubená ; losos ale ryba tuná, jelikož se množstvím tuku

tlustému masu hovzímu vyrovná ; ze všech nejtunjší jest ale ouho, který má mnohem

více luku nežli vlákniny. Proto se pee ouho a losos ve svém vlastním tuku, kdežto

se hubená blice na másle smaží.

") Tuk jest v potravách rostlinných zvlášt oo olej dosti rozšíen; mezi obilím má zrno ktikiiriné nej-

více tuku.
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Vaením a petiním tratí maso ponkud na své líži, a sice peCením více nežli

vaením, ponvadž se pi peení více vody z masa vykouí a více tuku rozpustí.

Stlaí-li se erstvé maso siln, tu z nho kape tekutina ervená — vlastní látka

masní (kreatin) a voda krví zbarvená, ve ktertS se nco rozpuštných snií nachází
; po

úplném vymakání této tekutiny jest maso bez cliuti. Oá-li se voda z masa takto vy-

makaná vail, zakalí se a zhoustne, pi emž se v ní blavú chomáky objevují, které

jsou k svaenému bílku podobny, a v skutku to není nic jiného nežli bílek, který byl

ve vod masové rozpuštn ; mimo to ale u vysychání oné šfávy kreatin v hraních vyráží.

Nyní každý porozumí promnám, kterým maso v horku (pi peení a vaení)

podrobeno jest.

Tfi peení se nejprv nco vody z masa vyžene; tím se vlákna stáhnou a ástku

vnitní šfávy vytlaí; stažením vláken se ale otvory kolem uzavrou, tak že šfáva ostatní

z masa vytéci nemže. Dalším psobením horka srazí se bílek v šfávé masové, ímž
se otvory úpln zacpou, a tudy veškeré chutné ástky v mase ostanou; ím prudeji se

maso pee, tím mén šfávy se z nho vytratí a tím chutnjší bývá.

Ale i vaené maso mže býti chutné : hodíme-li totiž maso erstvé do vaící vody,

tu se zevnitek jeho horkem smrští, otvory se zavrou, bílek na povrchu sražený je ješt

více ucpe, a z vnitní šfávy masa se pak nic neztratí. Maso takto vaícné jest pak velmi

chutné, ale polívka z nho ovšem za nic nestojí, ponvadž jest to holá voda. Danie-

li ale maso do vody studené, která se poznenáhla zahívá, tu ostanou otvory jeho ne-

zavené, a šfáva vnitní se tém úpln vytratí ; maso takové jest pak suché, tvrdé a

nechutné, za to se ale všecky chutné ástky v polívce nacházejí.

3. Vejce a mléko.

Masu podobá se v ohledu vyživovacím i vejce ; ze všech vajec se vejce slepií

nejastji potebují. Vejce se skládá ze skoápky, bílku a žloutku. Skoápka jest zákrov

vápniitý, který po celém objemu malými otvory opaten jest. Tmito otvory vniká do

vejce pod kvonou ležícího pulcbný vzduch, který ale jinak bývá píinou, že za-

smrádne. Z toho vysvitá, že se vejce dlouho chovati nechá, když se otvory na sko-

epce ním (k. p. sádlem) zamažou, aneb když se vejce do njaké tekutiny neškodné

(k. p. do vody vápenné) vloží. Obyejné vejce slepií váží as 750 grán (SVe lotu),

a co do množství jsou v nm látky jeho takto rozdleny :

450 grán bitku,

225 grán žloulka, a

75 grán vápna ve skoápce.

Bílek proto tak sluje, ponvadž se srazí teplem ve hmotu pevnou, bílou, která se

ve vod nerozpoušlí a žádné tém chuti nemá. A se bílek vláknin masové a lepu

rostlinnému na oko nepodobá, skládá se predce z tch samých látek, a slouží pi vyži-

vování co látka dusinatá k stejnému úelu. A proto jest to pro lovka jednostejné,

zdali krev jeho látky dusinaté z vlákniny masové, nebo z lepu rostlinného, aneb
konen z bílku obdržela.

Žloutek jest barvy žluté a drží podobnou látku jako bílek; proto se také v horké
vod jako bílek sráží, a o nco mén. Když se ale tvrdý, suchý žloutek rozmaká
a v lihu rozmíchá, ztratí svou barvu ; za to jest ale v líhu žlutý olej rozpuštn. Žloutek
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se tedy skládá z látky k bílku podobné a z oleje žlutého, proež se porowiati dá s ma-

sem tuným, které též z vlákniny a tuku se skládá.

V bílku a žloulku nachází se i mnoho vody, tak sice, že když se bílek i žloutek na

dobro vysuší, % jejich váhy zmizí. Chceme-li v bílku a žloutku vyschlém množství látek

dusinatých (bílkoviny) a bezdusiných (oleje) porovnati, nalezneme ve 100 lotech ná-

sledující pomry:
54'/3 lotu bílkoviny,

40 lotu oleje,

5'/, popele (solí nerostních).

Z toho lze poznati, že jest vejce mastnjší nežli nejtunjší maso hovzí, a že

se mu v tom ohledu jen maso vepové a ouho vyrovná. Poznalo se ale, že není tato

mastnota na vejci zbytená, ponvadž bílek mnoho mastnoty] potebuje, má-li se bez

obtíže stráviti, jinak by snadno zácpu spsobil; ano zdá se, jakoby bylo této mastnoty

ve vejci v pomru k bílkovin ješt málo, a proto se jedí vejce na másle, aby se

snadnji strávily.

Jiný druh vydatné potravy pro lovka jest mléko. V mléku jest ovšem více

vody nežli v mase a ve vejci, ale nikoli více nežli v íp. Z mléka lze získati máslo

a tvaroh. Tvaroh jest látka dusinalá, ve svém složení k bílkovin, vláknin a lepu

velmi podobná ; k bílkovin se podobá tvaroh i v tom obledu, že snadno zácpu psobí,

a proto jen s máslem smíchán príjenmou potravu poskytuje. Když se máslo i tvaroh

z mléka odlouí, ostane jen syrovátka ; dá-li se syrovátka ale do takového horka, až se

z ní všecka voda vykouí, ostane) látka vyhranná sladká, bezbarvá, která se mléným

cukrem nazývá. Ostatn jest v mléku i nco solí nerostních, o emž se lze pesvditi,

když se mléko v horku vody zbavené na vzduchu spálí ; popel pozstalý obsahuje nko-

likero solí nerostních. Co do množství nacházíme ve i 00 lotech usušeného mlé-

ka kravského

34% lotu tvarohu (ili sýroviny)

23% lota másla,

37 lotu cukru, a

4'/„ lotu popele.

Dle toho tvoí tedy mléko prostední potravu mezi masem a chlebem, jelikož

má mnoho látky dusinaté (tvarohu), ale i mnoho látek bezdusiných (másla a cukru).

Mléko loví jest mléku kravskému velmi podobné, a okazuje za erstva jen

následující rozdíly:

Mléko loví: Mléko kravské:

88,,, vody, 87 vody,

3,gj sýroviny, 4,j sýroviny,

2,2, másla, 3 másla,

4,;j, cukru a 4,,, cukru a

0„4 popele 0,jj popele

100. 100.

Hlavní rozdíl leží ledy v solích nerostních (v popeli), jichž má mléko kravské ti-

krát více nežli loví. Ostatn má mléko žen mladých více solí, nežli mléko starých.

V nkterých nemocech ubývá v mléce cukru, v jiných zase sýroviny; solí nerostních ale

obyejn v každé nemoci pibývá.



33

Je-Ií tvaroh pfí mírném teple po njaký as na vzduchu, dostane nepíjemný

zápach a poíná kysati; tvaroh takový jmenujeme klihovatý. Tvaroh klihovatý má tu

zvláštní vlastnost, že mže i v jiných látkách, s kterými se smíchá, podobné kysáni p-
sobiti, as tak jako starý kvas v obyejném tsté. Sníme-li po jídle kousek starého sýra,

tedy smíchá se v žaludku s ostatní potravou a podobné na ni psobí, tak že potrava

tímto starým sýrem se mnohem díve tekutou stane, nežli bez nho, a proto se ji

nkdy po stole kus sýra pro lepši tráveni. Sýr ersttý nemá ale takového ouinku a roz-

množuje jen obsah peplnného žaludku.

Vbec rozeznáváme sýr dvojí : sýr tuný z mléka dobrého, nesbíraného— a sýr

hubený z mléka sbíraného. Ponvadž se pi dlání sýra všecka syrovátka vylouí, ledy

se nachází v každém sýru jen sýrovina, máslo a soli nerostní, ale žádný cukr. Sýr

tuný z mléka nesbíraného má velmi mnoho mastnoty, tak že se jen s chlebem jisti

mže. Sýr z mléka sbíraného má v pomru k sýrovin velmi málo mastnoty,

a mohl by snadno zácpu spsobit; protož se jídá obyejn jen k chlebu má-

slem namazanému.

4. Brambory a rýže.

O hladu spchá dlník z rána po své práci, hmoždi se a lopotí, a pcdce nepo-

stauje skrovný výdlek jeho k zaopatení masa a chleba ; odkázán na stravu lacinjší

obrací se pak k bramborm a koalce. A což jsou brambory v skutku lacinou potra-

vou? Porovnáme-li maso, chléb a brambory dle látek dusinatých a bezdusiných, na-

lezneme pi 100 librách

:

V hovzím mase: V chlebe: V bramborách:

vody 78 liber, 45 liber, 75 liber,

látek dusinatých 19 liber 6 „ 2 libry,

látek bezdusiných 3 libry, 49 „ 23 libry.

Z toho jest patrno, jak malé množství látek dusinatých (od kterých pedce vy-

iirení tla hlavn závisí) v bramborách se nachází, tak sice, že dá 10 liber brambor

jen tolik výživy, jako 1 libra masa. Pro vyživení tla jest ledy jedno , sní-li lovk
1 libru masa neb 3 libry chleba, aneb 10 liber brambor; pro pouhé nacpání žaludku

se 10 liber brambor ovšem lépe hodí, nežli libra masa. Z toho vidíme, že nejsou

brambory tak lacinou potravou, jak se býti zdají.

Jiná otázka jest ale , zdali by se lovk pouhými brambory vyživiti mohl ?

Živi-H se lovk chlebem, tu pijde s každou librou látky dusinaté (lepu) do žaludku

8 liber látek bezdusiných; živí-li se lovk ale brambory, tu pijde do žaludku s každou

librou lepu skoro 12 liber ástek bezdusiných. Na 8 liber škrobu 1 libra lepu jest

práv jen lulik, co býti musí, aby tlo obstálo ; ale na 12 liber škrobu jedna libra lepu,

to jest mnohem mén, nežli je nevyhnuteln potebí ; a kdyby se lovk jakkoliv bram-

bory nacpal, pedce pomr tento nikdy nevyrovná. ástky tla lidského se mnohem
rychleji otírají a spotebují, nežli je krev z potravy bramborové obnovili mže. Živí-li

se tedy lovk výhradné jen brambory, musí tlo jeho slábnouti a chadnouti.

Což ale teprv lovk tžce pracující? U toho se ástky tla silným pohybo-

váním velmi rychle opotebuji, a lovk takový by se ml práv co nejvíce onou po-

travou živiti, která mnoho látek dusinatých obsahuje ; živí-li se ale výhradn jen bram-

bory, tu musí tlo jeho velmi rychle seslábnouti, a stane se ku každé tžké práci ne-

schopným. Kdyby chtl ale nkdo tolik brambor jísti, aby množstvím jejich nedostatek

živi ism. 3
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ilusinalých látek dosiiilíl, miisil by se náramným OMiožstyin^ škrobu sjtoro. ut^usi^i. Veliké

množství škrobu v bramborecli pekáží v trávení, kyslík vzduchu, nemže všecky tyto

látky bczdusiné promoci, a proto se k jejich okysliení a vydýchání i nco kysjíka

z dusinalých ástek tla spotebuje. Tím krev jeji zvolna tlem probíhá, svaly dostá-

vají málo vlákniny a mozek málo mastnoty kostinaté
; proto i veškeré oudy slábnou a duch

brzy zakrní. Píklady vidíme v Irsku a v krajinách našich hor, zvlášf ale v horách

Krušných, kde se vtší ást obyvatel pouze brambory živí. V Irsku jsou holé bram-

bory u Vs obyvatelstva jedinou potravou, a šasten, komu se dostalo jednou za as

sled co potravy posilující ;
je-Ii ale rodina veliká, tu nestaí sled pro všecky, a proto

se uváže na nit ke stropu nad stolem, a každý si ote na nm svj brambor, aby

alespo drobet po sledi chutnal : nikdy není ale rodina v stavu, ani tohoto jediného

sled si koupili, a tu okazuje každý bramborem oloupaným na lo místo, kde nkdy sled

vyšíval a hledí se sám laklo ošiditi ; tomu íkají v Irsku „polatoes and point* (bram-

bory s okazováním). V našich horách Krušných lo není mnohem lépe; u mnohých

rodin jest mísa brambor jedinou potravou po celý rok, a šasten, kdo je nejí stále

jen s „mundúrem," nýbrž mže si k nim popáti kousek másla neb sádla ; ale bram-

bory maštnó jsou ješt horší pro výživu, nežli bez másla, ponvadž jest máslo i sádlo

látka bezdusiná, a látek bezdusiných mají brambory beztoho nazbyt.

Proto nacházíme v Irsku, v horách Krušných a všude, kde bramíioy jyinoii

potravu tvoí, lidi slabé, brzy stárnoucí, kteí nikdy vysokého vku nedosáhnou. FÍróií

neopustí obyvatel hor Krušných svou neúrodnou krajinu? Píina toho nevzí jén

v lásce k domovu, neb hlad jest mocnjší nežli tato láska — ale jemu schází odváž-

livosti a síly duševní, a proto vzí stále v traplivé bíd, a nikterak se nesnaží, vyrvati

se ukrutným poutám jejím-

Brambory pocházejí ze studenjších krajin jižní Ameriky, á patí k malému potu

rostlin, které Amerika Evrop poskytla. Po pineseni brambor do Evropy nadlalo se

mnoho hluku, že jest vynalezen nový „chléb" pro chudé, a jakkoliv se již v pedešlém

století nkolik rozumných hlas proti bramborm co výhradné potrav ozvalo, platily

pedce dlouho brambory za výbornou potravu pro chudý lid. Ano i v našich dobách

se omyl tento ješt udržel, tak že se mnozí domnívají, že nemže chudému nic jiného

scházeti, nežli brambory.

Brambory pomohly mnohým krajinám evropským nejednou od smrti hladu. Za

to ale spsobily u tch, kteí se jimi výhradn živí, smutné následky a mnohoii nemoc

(k. p. krtice), tak že se jimi pokazilo v mnohých krajinách jádro rázu lidského. Bram-

bory spsobily v Evrop také náramné rozmnožení chudoby a nouze, a vzdlané lov-

enstvo evropské stojí nad ní nyní jako onen arodjnický uedník , který uml zlé

duchy pivolat, ale zapomnl slovo, kterým by je zahnal.

Mnohý lituje, že se veliké množství brambor — tohoto chleba chudých — na

pálení koalky spotebuje, a že se tím chudému chléb ubírá. Koalka není ale nejvtší

neštstí které brambory lovenstvu pinesly. Ovšem vedlo nadužívání koalky mno-

hého v úplnou zkázu, ale nadužívání jest pi každé vci škodlivé. Pro se nehubuje na

víno které má pedce podobný ouinek jako koalka ? Pro lovka zletilého, a o špatné

potrav tžce pracujícího jest mirné pití koalky pravým dobrodiním, což pozdji v po-

jednání o koalce dokážeme.

Proto ale nejsou brambory co potrava k zavrženi; kdo mnoho potravy dusinaté'
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(masa) po£ÍTÍ, pro toho jsou brambory výborným pídavkem, ponvadž se jimi malé

množAtví bczdusi(^ných látek v mase vyrovná. Kdo z vtíího dílu na brambory jest (id-

kázán, af k nim ji tvaroh aneb pije podmáslí ; neb tvaroh a podmáslí mají mnoho látek

dusinatých, které se s brambory dobe snesou \ máslo a sádlu by se nemlo tam, kde

se mnoho brambor jí, nikdy k bramboriim jísti. Nkdo se míchají brambory i do

mouky, a z télo smichaniny se pee chléb ; pravili jsme> ale již u chleba, že má jen

tolik látek dusinatých, co jest k výživ nevyhnuteln potebí; pidá-li se k nmu bram-

bor, tu se v nm pomr látek dusinatých zmenší, chléb takový stane se mén vý-

živným, a nehodí se tedy nikterak za potravu výhradní.

Z toho všeho vysvítá, že neleží píina zlých následk z potravy bramborov

v bramborech samých, nýbrž jen ve spíisobu. kterak se jich užívá. A protož nejsou

brambory co potrava k zavržení, jest jen páti, aby se v menší míe zárove s jinými

vydatnjšími látkami požívaly.

Rýže má ješt mén látek dusinatých (lepu) nežli brambory, a dává proto také

ješt mén výživy. Proto jest nejlepší, rýži s pokrmy masitými požívati. V zemích,

kde se mnoho rýže požívá (v in, ve východní Indii), nacházejí se obyejn lidé bi-

chatí, ponvadž jest žaludek jejich velikým množstvím rýže, které najednou do nho
vecpou, velmi roztažen. Rýží samotnou by se pro nedostatek dusinatých látek epu)
žádný lovk po delší as uživili nemohl. Mimo to má rýže v sob velmi málo mast-

noty, a proto se mastí, aby byla mén krutá.

5. Luáliny a zeleniny.

K luštinám poítáme hrách, oku a fazole. Všecky luštiny se vyznamenávají

lim, že mají velmi mnoho látek dusinatých (lepu), a tedy jsou velmi výživné. Ve 100

librách hrachu nacházíme 24 liber lepu, jsou tedy luštiny mnohem výživnjší nežli chléb

pšeniný; mimo to jsou ve 100 librách bráchu 2 libry látky olejovité, a proto slouží

hrách výborn ku krmení drbeže. Škoda jen, že se z mouky hrachové (jakož i o-
kové a fazolové) dobrý chléb péci nedá ; nebof lep v luštinách obsažený podobá se

velmi lepu ovesnému, a dal by chléb tžký, málo kyprý a nechutný. Za to poskytují

ale luštiny ve vod vaené výborný pokrm, který velmi mnoho dusinalých látek obsa-

huje, a tedy dobe s brambory se spojili dá. Slupka hrachová jest velmi tžká k strá-

vení, a proto jest rádno, aby se hrách vaený ze slupek vymakal, aby tyto žaludek

daremn neobtžovaly. Kdo tžce pracuje, ml by vbec z nedostatku masa hodn lušlin

(zvlášt hrachové a okové polívky) jísti, neb pokrm tento mže tlo i pi nejvtším

namáhání v plné síle udrželi.

K luštinám patí sice také vikev a boby, které ale pro nepíjemnou píchuf oby-

ejn jen dobytku za pokrm slouží. Každému jest známo, že jest vikev pro kon (zvlášt

když mnoho pracují) výbornou pící, a že jim i to dobe slouží, když se jim do ovsa

trochu bob pimíchá.

K zeleninám poítáme dílem koeny, dílem listy rozliných rostlin; nejhlavnjší

z nich jsou epa, mrkev, cibule a zelí. Zeleniny koenaté mívají obyejn velmi mnoho

vody; tak se nacházejí ve 100 librách mrkve 83 libry vody, a ve 100 librách epy až

90 liber. Z toho lze vidti, že má epa tolik vody jako mléko. Jsou pak zeleniny, ve

kterých se ješt více vody nachází; tak jest ve IQO librách melounu 94 libry a \e 100

librách okurek až 97 liber >ody; a proto mže lu>k nkolikaliberní meloun snadno

3«
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po obd snísti. — Když se epa a mrkev úpln vysuší, tu jest pozstalá hmota jejich

as lak výživná, jako mouka pšeniíná, a proto se k lomu hledlo, jak by se z vysušené

epy dobrá mouka pipravili dala ; v mouce takové je citit ale vždycky nepíjemnou chut

koenovou, proež se k peení chutného chleba nikterak nehodí. Ostatn jest v ep
velmi málo mastnoty, a proto by se mla obyejn s drobet mastnými pokrmy požívati.

Cibule se u nás potebuje jen co písada k pokrmm, ve Španlích a v Portu-

galsku jest ale obyejnou potravou. Mimo svou zvlášfní chut má cibule i mnoho látek

vyživovacích, neb ve 100 lotech cibule vysušené nacházíme až 30 lotu lepu, a proto se

cibule svou silou vyživovací hrachu vyrovná. Proto jí cestující Španl cibuli k suchému

chlebu, ponvadž ví ze zkušenosti, že takto jednoduchým spsobem síly své úpln zachová.

Zelí jest ješt vydatnjší nežli cibule, neb ve 100 lotech suchých lisl zelných

nalézá se až 35 lotu lepu. Zeli má ovšem za syrová nepíjemnou píchu, která se ale

vaením vytratí beze ztráty lepu vyživujícího. Kdo mnoho zelí požívá, mže po ném

snadno zácpu dostati, jako po každé potrav mnoho lepu bez tuku obsahující ; a proto

jest rádno, aby se zelí s pokrmy mastnými požívalo.

Ješt výživnjší nežli zelí jsou houby, zvlášt hiby, u kterých se ve 100 lotech

až 56 lol lepu nalézá; a pak karfiol, který ve 100 lotech až 64 loty lepu obsahuje.

I tyto rostliny mají podle velikého množství lepu málo luku, a proto jest dobe^' když

se s mastnotou — na másle — požívají. •

''

Vbec nacházíme v listech každé rostliny mnoho lepu, ale u mnohých mimo'''ltt

ješt rozliné látky nepíjemné a dílem škodlivé, proež se každé listí lovku za po-

travu nehodí. Náš dobytek se živí vbec jen listím (totiž travou, senem), a dobe se

mu pi tom daí, ponvadž se v tráv též mnoho lepu výživného nalézá. Chastí zelné

dobytku zvlášt dobe svdí, ponvadž pati — jak jsme se již nahoe zmínili— 'Ti;

rostlinám nejvydatnjším.

6'. Gaj. Káva. okoláda.

Po celé zemi, u národ vzdlaných i nevzdlaných, nachází se obyej, že hledí

rozlinými prostedky duševní innost svou zvýšiti. Tatar pije svj hutnis z mléka

koského, obyvatelé severní Sibie jedí muchomrky, jižní Asiat kouí opium, severní

i jižní Afrian požívá šfávy konopní (hašiš) , a peruánský muletore kouše listí koky,

které v nm bez opojení jen píjemnou bezcitnost spsobí. U národ vzdlanjších po-

tebují se v tom ohledu rozliné nápoje, které bud spaením listí neb rozemletých

zrn rostlinných se pipravují a za tepla pijí, bud kysámm v látky líhovité pecTiázeji

a za studena požívati se mohou. K tmto poítáme víno
,

pivo a koalku — k onm
zvlášt aj, kávu a okoládu.

Na poátku sedmnáctého století poslalo se z Ruska nkolik pekráMiých kožešin

sobolových do íny darem, a vyslancové ruští obdrželi za to pozorn zadlané suché

zelené listí, které se jim, a je ani vzíti nechtli, konen pedce vnutilo. Když pišli

ale nazpt do Moskv7 a listí toto dle daného pedpisu pipravili, tu se jim nápoj z nho
pipravený, totiž aj, velmi zalíbil. Tenkráte myslila i anglicko-indická spolenost, že

uiní králi Anglickému znamenitý dar, když mu pošle 2 libry ínského aje. Od té

doby se ale požívání aje velmi rozšíilo, tak že se ho nyní ron na celé zemi až

2000 milion liber spotebuje.

Listí ajové pochází z rostliny , která se velmi podobá k našim kameliím.

O povstání aje vypravuje se v ín takto. Nábožný poustevník, který pi své modlitb
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.1 sliji spamm pekonán býval, uízl si ve své svaté horlivosti klapky u oCí a hodil je

íia zem. Ale Bh nCinil, že z nich vyrostl ajovník, jehož listí se posaváde klapce a-
.simi obrostlé podobá a spaní zahání.

erstvé listí fajové se dvojím spsobcm pipravuje. Nkdy se hned po otrhání

praží, stoí a rychle usuší ; takto povstává .aj zelený. Nékdy se ale nechá listi otrhané

njaký as na vzduchu leželi, pak se teprv praží a za vlhka opt na nkolik hodin na

vzduch vystaví, nežli se usuší ; takto povstává íaj erný.

V ín se listí ajové na misce horkou vodou spaí, a nálev ten se beze vší

písady zrovna z té misky pije ; u nás se míchá aj s cukrem a smetanou, což lépe

chutná a v ouincích jeho nic nemní.

aj dlá vbec veselou mysl, zahání spaní a zvyšuje innost mozku; proto jest

dobrý pro toho, kdo bdíti musí a mnoho duchem pracuje. Naproti tomu mírní a uti-

šuje rozjilcnost soustavy krevní, a proto jest dobrým prostedkem proti bolení hlavy

a nemocem zápalivým.

aj se skládá luebn z nkolikera látek, mezi nimiž jsou nejhlavnjší silice (olej

tkavý), t/iein, iHslovina a lep.

Ve stu librách aje jest jedna libra silice, která v listí erstvém pvodn nebyla,

nýbrž teprv pražením a sušením v nm povstala.; od této silice pochází píjemná

vn aje.

Thein jest látka bezbarvá, chuti drobet pihoklé, beze všeho zápachu. Dá-li se

suché a rozemleté listí ajové na sklo od hodinek, na to papírový kornoutek, a oboje

na horkou plotnu, vystupuje za chvilku z aje bílá pára, která se v malounkých kry-

stalech na vnitrní ploše kornoutku usadí ; krystaly tylo jsou l/iein. Ve 100 librách aje

nachází se as 2 libry theinu. Tento thein jest látka dusinatá, velmi mnoho dusíka

obsahující, a má tu zvláštní vlastnost, že zmenšuje znamenit opotebení ástek tles-

ných. Otené a opotebované ástky vycházejí z tla hlavn s moem ; dokázalo se ale,

že se z lovka aj pijícího mnohem mén látek otených z tla vylouí, než kdyby

byl pi stejných okolnostech (pi stejné potrav a stejné práci) žádného aje nepožíval.

ajem lze tedy potebné potravy uspoiti. Pro lidi staré jest ale aj svým theinem

zvlášt dležitým ; neb v stái nemže již žaludek vždy tolik potravy stráviti, co by jí

bylo k obnovení otených ástek tla zapotebí, a proto ubývá tlu starému stále ob-

1
jemu a tíže, a život v nm poznenáhla hyne. Pitím aje se ale toto rychlé otírání

i ástek tlesných velmi zmenšuje, a slabý žaludek mže pak pedce postait tolik potravy

strávili, co se jí pi tomto menším otírání k obnovení tla potebuje. Proto jest aj

I pro starce pravým lékem, a pro chudého dobrým prosledkcm k uspoení potravy.

[

Mnoho theinu najednou ale tlu škodí, tak že nikdo více než lot aje za den

bez zlých následk spolebovati nemže. Kdo pije aj bez míry, dostává silné klepání

srdce, pak chvní oud a ustaviné nucení na mo. Vtším množstvím aje se i obra-

;
zolvornost rozjaí, myšlénky tkají, je vidt podivné výjevy,, zkrátka jest to zvláštní

1 opilství, které se silným spaním koní.

Nalejeme-li velé vody na listí ajové, a smícháme pak naliv ten s roztokem

I
skalice zelené, povstane erný inkoust, a to jest znamením, že se v aji i tislocina

I

nachází, a sice ve 100 librách aje asi 15 liber. Od této pochází svíravá chuf aje.

Snad jest i Iíslovina píinou, že se ze stejného listí zelený i erný aj pi-
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praviti dá ; neb mnohé tíslovíny mají tu vlaslnost, že na vzduchu zernají, a aj erný
dlá se pravé tak, že se lislí ped pražením i ped sušením po njaký as na vzduchu

leželi nechá. Úinky tíslovíny v tle nejsou posaváde ješt úpln známé.

Silice, thein a tíslovina nacházejí se v každém nálevu ajovém; mimo to má ale

listí ajové ješt mnoho lepu (ve 100 librách až 25 liber), který se ale horkou vodou

z listí nevytáhne, a tedy s listím spaeným vyhodí. Na pomoí jihoamerickém jest ten

obyej, že se spaené listí ajové na stíbrném talíi v spolenosti rozdává a takto po-

žívá; tím se veškeré látky aje úpln spotebují. U nás radili mnozí, aby se do vody

k spaení aje uchystané dal štipec sody, ponvadž voda taková pak pedce nco lepu

z listí vytáhne a aj výživnjším iní.

Mimo aj ínský potebuje se ješt mnoho druh aje k podobnému ouelu, mezi

nimiž jest nejdležitjší ma!é v jižní Americe. Strom, z kterého malé pochází, roste jen

divoce v lesích, a listi jeho nazývá se lam Yerba (to jest herba = rostlina); jméno

„mate" obdržel aj ten od nádoby, z které se pije.

Ostatn se i listí kávové a mnohých jiných rostlin podobn potebuje, a jest ta

vc podivu hodná, že si lovk v rozliných koninách zem pouhým pirozeným pudem

práv lislí z takových rostlin k spaeni vyvolil, které se luebn z podobných látek

skládají a tedy i podobné ouinky míti musí.

U Evrop se spotebuje nejvíce aje v Ruších, v HoUandsku a v Anglianech;

ve Španlích a ve Vlaších se pije více okolády, a ve Francouzích, v Nmcích, ve Švéd-

sku a Turecku nejvíce kávy.

Pití kávy bylo v Abyssinii od pradávných as v obyeji, lak že se neví, od koho

by tento nápad pocházel. V devátém století potebovala se již káva v Persii a v pat-

náctém v Arábii; v -polovici šestnáclého století pišla konen do Caihradu, kde u

knzi mohamedánských na veliký odpor vrazila. Nkteí z nich pravili, že bude obliej

tch, kteí kávu pijí, v soudný den lak erný, jako usazenina z kávy ; ženy turecké si

ale nejspíše myslily, že dle koránu beztoho do nebe nepijdou, a nedaly se lim od-

strašiti. Roku 1554 doléhalo vyšší duchovenstvo na sultána, aby ve své zemi kávu píli

nedovolil. Sullan hledl všem stranám vyhovti, a uložil kavárnám veliké clo; tím upo-

kojil knze i kavárníky, a rozmnožil své píjmy. Z Caihradu rozšíila se káva rychle

po ostatní Evrop.

Káva rozeznává se od aje již tím, že nepovstává spaením listí, nýbrž pražených

a rozemletých zrnek. Úinky kávy jsou úinkm aje podobny ; káva rozveseluje, za-

hání spaní a ponkud i hlad, poskytuje zemdlenému nové síly a spsobuje vbec pocit

pohodlnosti a pokoje. Tyto úinky pocházejí hlavn od tí látek, které se (mimo jiné)

v káv nacházejí. Jest to zase silice, iislovina a thein, který se ale u kávy kafeinem nazývá.

V erstvých zrnkách kávových se žádná silice býti nezdá, a teprv pražením zrnek

se vyvinuje. Vbec má ale káva mnohem mén této silice nežli aj , tak že se jí ve

100 librách pražené kávy zídka více nežli '/^ kvintle nachází; a pedoe závisí od tohoto

malounkého podílu celé aroma a tudy i obyejná cena kávy. Kdyby se mohla silice

laková koupili a s kávou smíchali, daly by se nejsprostjší druhy kávy v nejlepší pro-

mnil; dle nynjší ceny dobré kávy by pišel lot takové silice na 500 zl. stíbra. Jest

to zvláštní výjev, že se i v dlouho ležících zrnkách sebe sprostší kávy asem nco
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takové silice vyvine, lak f.e se faslo káva taková výborným druhm vyrovná. Silice'

káy«vá pfisobi na (^lovka podobn jako thcin; když so jí ale pes míru uíívá (totiž

denn víc nežli ve 4 lotech kávy obsaženo jest), tu se objeví silný pot, lovk nemže

spáti a krev se pobuuje.

Mimo lo se nachází v zrnkách k;ivo\ýcli i nco tisloviny, a sice ve 100 librách

asi 5 liber, tedy opM maní* nežli \ listí ajovém. Tislovina kávová není ani s Iislo-

vinou ajovou stejná : roztok skalice zelené, který nálevem ajovým zernal, nálevem

kávovým zezelená. Tislovina kávová se pi pražení zrnek z ásti promní, a proto

káva jen málo svírav chutná a nikdy velkou zácpu spsobili nemže, kdežto aj svou

Irislovinou stevo stahuje a takto drobet zacpává.

Tetí dležitá látka kávy jest l.nfein (thcin) , kterého se ve 100 librách kávy

v prmru jen asi libra nachází. aj má tedy ješt jednou tolik Iheinu jako káva; po-

nvadž se ale dlá nálev kávový obyejn mnohem silnjší nežli naliv ajový, tedy se

zdá; že je v misce kávy asi práv tolik thcinu, jako v misce aje. Úinek kafeinu

v kávé jest ten samý, jako theinu v aji.

Konen jest ale v káv ješt lep, a sice ve 100 librách zrnek kávových asi 13 liber;

lep se z kávy vodou také vytáhnouti nedá, a proto se s usazeninou kávovou vyhodí.

Nkteí národové východní pijí kávu i se vši usazeninou, a takto i veškeren vyživující

lep její do žaludku pi-ivádjí.

""
' Srovnáme-li kávu s ajem co do složení luebného, nalezneme
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ských, kde se velmi mnoho kávy požívá, se prý kámen a dna velmi zídka nacházejí.

Vypravuje se též o lovku, který od svého ptadvadcátého roku až do padesátého tak

siln na dnu trpl, že se mu až v kloubech kamínky vápenné usazovaly; ten prý se

požíváním kávy úpln uzdravil. Není známo, která látka v káv by tento léivý

úinek mla.

Místo kávy se v rozliných zemích i jiné rostliny potebuji, které ale nikdy kávu

nahraditi nemohou. Sem patí k. p. pražené žaludy, obilí, oechy a rozliné koeny,

zvlášt ale koen cikorie (ekanky obecné). Tato cikorie se vytahá díve nežli kvte,

koen její se pak oistí, rozkrájí a osuší, potom s písadou vepového sádla (2 libry

sádla na 100 liber cikorie) na hndo upraží a rozemele. Cikorie nemá libého zápachu

jako káva, jest chuti sladké i zárove zahoklé, a již ve studené vod se rozpouští.

Mnozí se domnívají, že se chuf kávy písadou cikorie zlepší, což ale jen na zvyku

záleží. Míchání kávy s cikorií povstalo vlastn v kavárnách, a sice pro uspoení kávy;

neb cikorie jest mnohem lacinjší než káva, a drobet cikorie spsobí ve vod tolik

erné barvy a hoké chuti, jako mnoho kávy. asem lidé na tuto písadu zvykli, a

mnohým pátelm hoké kávy stala se docela píjemnou. A takto se požívání cikorie

poznenáhla rozšíilo, že se jí nyní v Anglicku ron as 5 milion liber, ve Francouzích

až 12 milion liber spotebuje; v krajinách našich se ale na cikorii ješt více drží, tak

že se na mnoha místech místo kávy pouhá cikorie zavauje.

Nejhlavnjší látkou v cikorii jest jakýsi tkavý olej, který teprv pražením po-

vstává a ve svém psobení se ponkud silici kávové podobným býti zdá. Pak se na-

chází v cikorii zvláštní látka hoká, která v malé míe tlu sice neškodí, pi vtším

množství ale nedobe psobí; proto dostávají ti, kteí mnoho cikorie požívají, asem pá-

lení v krku, žaludení ke, nechuf k jídlu, tesení úd, brzy zácpu, brzy prjem atd.

Chceme-li poznati, zdali se v káv rozemleté cikorie nachází, dejme ji do stu-

dené vody
;

jestli se jí voda zaerní, tedy jest jist káva s cikorií smíchaná, a tím

více, ím více voda studená zerná.

Pravilo se již, že se ve Vlaších a ve Španlsku v pomru k jiným zemím mén
kávy spotebuje, za to ale více okolády. Když pišli Španlové do Mexika, bylo již

pití okolády po celém Mexiku velmi obyejné; roku 1520 pinesli Španlové okoládu

i do Evropy, a od té doby se stala u mnohých oblíbeným nápojem. okoláda dlá se

z jader kakaovníku (Theobroma Cacao), stromu nevelikého v Americe rostoucího, jehož

ovoce podobá se k melounu a má uvnit v látce houbovité jádra pkn seadná. Jádra

ta se z ovoce zralého vyberou, oisti a usuší, a pak rozlin pipravují ; bud se jádro

upraží a celé i se slupkou v horkém moždíi roztlue ; aneb se slupka z jádra sloupne,

a toto pak teprv rozemele, ímž mnohem istjší kakao povstává. Má-li se ale dlat o-
koláda, tu se jádro oloupá, mezi válci železnými rozmaká, a s cukrem, vanilkou a roz-<

liným koením smíchá.

Co do látek luebných podobá se okoláda zásti káv neb aji, ona se totiž jako

tyto skládá ze zvláštní silice, která teprv pražením povstává a lib voní, pak z látky

iheinu podobné, která se ale ješt vtším množstvím dusika od theinu liší a theobroni-

nem slov, a konen z lepu a látek škrobovitých. Mimo to jest ale v okolád velmi

mnoho mastnoty, která se vbec máslem kakaovým nazývá, a proto lidé žaludku slabého

nkdy okolády snésti nemohou. Co do množství tchto rozliných látek, nacházíme

v oloupaných jádrech kakaových následující pomr; >



41

Miifi.', " ' * ástek vody,

22 istek Škrobu a látek podobných,

17 ástek lepu a

56 ástek mastnoty a theobrominu. i '

"lOO '

"

Množství theobrominu v jádrech kakaových není ješt úplné vyskoumáno; též se

nezná ani množství silice, která pražením v jádrech povstává ; tolik ale víme , že se jí

tam velmi málo nachází.

Z tohoto porovnáni vysvítá, že jest kakao potrava velmi mastná, as jako semena

a oechy olejovit, a že se ve svém složení ponkud i mléku podobá, jen že má kakao

více mastnoty, mléko za to více látky dusinaté (totiž sýroviny), a proto se okoláda

s mlékem pipravuje, aby se mastnota její se sýrovinou mléka vyrovnala. Zkrátka musíme

Hci, že psobí okoláda svým theobrominem jako káva, svými ostatními látkami ale skoro

jako mléko.

7. Pivo. Víno. KocUka.

Dáme-li kus cukru do vody a k tomu drobet kvasnic, pone roztok tento ky-

sati, cukr poznenáhla zmizí a tekutina pak nechutná sladce, nýbrž líhovit. Pravili jsme,

žo se nachází v zrnu obilním škrob a lep. Pi klíeni zrna promní se škrob jeho

v cnkr, a proto lze klíením, které se v pravý as horkem petrhne, škrob zrn v cukr,

a tudy obilí ve slad promnili. Varí-li se slad tento rozemlely ve vod , cukr jeho se

do vody vtáhne a mimo to i ástka lepu rozpustí ; taková svaenina nazývá se pivem

sladkým. K pivu sladkému pidá se chmel a po vychladnutí kvasnice, které cukr piva

sladkého rozloží, a sice v líh, vodu a kyselinu uhliitou; kyselina tato se pak co plyn

vtáím dílem z piva vytratí. Sládek musí ale kysání piva tak uspoádati , aby pi vší

své hoké chuti pedce ješt zasladlé bylo, totiž aby se v nm ástka cukru nerozložena

udržela.

Abiožstvi líhu není ve všech druzích piva stejné ; v piv našem obyejném bývá

jen asi V,jo líhu, kdežto se ho v silných pivech anglických až V,a nachází. Líh dává

pivu sílu opojující.

Dá-li se 100 liber piva do horka, až se z nho všecka voda vykouí, tu ostane

ze všeho jen asi 4 až 8 liber pevných látek , které se obyejn výtahem sladovým

(Malzextrakt) nazývají. Tento pevný ostatek skládá se z cukru nerozloženého , z lepu

v piv rozpuštného , z chmeloviny a nkolikera solí nerostních. Silná piva anglicka

mají, jak již povdíno, mnoho líhu, ale málo látek pevných, ponvadž se nejvtší ást

cukru jejich v líh promnila; obyejné pivo sladké má nejvíce pevných ástek. Pon-
vadž se látky tyto pevné podobají k látkám v mouné potrav naší obsaženým, tedy jest

patrno, že není pro nás pivo pouhým nápojem, nýbrž i potravou. Ovšem není pivo tak

výživné jako mléko, ponvadž má mén látek pevných a mezi nimi mén látek dusina-

tých; míchá -li se ale pivo s potravou dusinatou (k. p. s masem), tedy se pomr látek

dusinatých a bezdusiných vyrovná. Proto jest i maso, pivo a chléb v Anglicku po-"

travou nejvíce oblíbenou, a pátrání vdecké musí loto spojení potravy velmi chváliti.

Chmel má v piv Irojí úinek. Pedn mu dodává píjemné zahoklé chuti; za-

druhé rozmnožuje úinek líhu, totiž opíjí, a proto se mže pi silném chmelení mén
sladu dáti; a zateli istí pivo a nenechá je tak brzy zkysat, proež nebylo by ležáku,

kdyby nebylo chmele. Nejhlavnjší látky ve chmelí jsou jakási silice, pak pryskyice



aromatická a njaká látka hoká. Úinek jednotlivých ástek chmele není ješt dobe
proskoumán. Uspávající sila jeho zdá se od silice v nm obsažené pocházeti.

V jižní Americe se dlá od pradávných as pivo z kukuice (Chika). Zrna ku-

kuiná se namoí a nechají na vzduchu, aby klíila; když z nich slad povstane, pak se

klíeni horkem slunením pietrhne. Tento slad se rozmaká, zavaí a nechá kysat.

V údolích Sierry se ale chika jinak pipravuje. Kolem velikánské mísy tykvové sedí celá

rodina a kouše zrna kukuiná; zrna rozkousána pouštjí se do mísy, a když jest tato

dosti naplnná, pidá se horké vody, naež se tekutina do džbánu sleje, aby kysala.

Tento spsob dlání piva nezdá se nám býti tuze po chuti, ostatn ale jest velmi prak-

tický, nebo sliny naše škrob v cukr mnohem rychleji promují, nežli se to klíenim

státi mže. Chika kousáním pipravená slova chika mascada (chika kousaná), a obyvatel

'

oudolin Sierrských myslí, že hosta svého nejlépe poctí, když mu podá tWkU, kterou

vlastními zuby rozkousal. '

V okolí Himalájském pipravuje se pivo z jáhel, a v mnohých krajinách -

'

ských z mouky žitné
;
pivo z mouky žitné slov kvas a pivo jahelné murca. V kraji-

nách východních se dlá pivo i z mléka. Pravilo se jíž, že jest v mléku zvláštní druh

cukru — cukr mléuý, který ve spojeni se sýrovinou a máslovinou té/ kysati mže a

v líh a kyselinu uhliitou se rozkládá. Pivo z mléka pipravené nazývá se kumis. P-j-

nvadž jest v mléku koíiském více cukru nežli v kravském, bére se obyejn na kumis

mléko koské. Toto se vodou drobet rozedí, pak pikryje a na 24 hodin do tepla po-

staví. Na to se všecko ádn rozmíchá, aby se tvaroh se syrovátkou dobe smísil,

a ostane opt 24 hodin státi. Konen se sleje všecko do veliké nádoby, v které se

mléko kysající nyní tak dlouho míchá, až povstane tekutina úpln stejnotvarná. Kumis

chutná píjemn nakysle, a nechá se dobe uzaven ve studenu kolik msíc udržeti.

Pied pílím se jím pokaždé zamíchá. Ponvadž jest v kumisi máslo i sýr, tedy zároveil

vyživuje a opíjí, nemá ale nepi-íjemných úink, jakých jiné lihové nápoje psobí.

Na nkterých ostrovech v moi jižním dlají nápoj z koene pepe dlouhého

(macropiper methysticum), který ava slov. Koen ten se za erstva rozkouše, s vodou

studenou smíchá a njaký as státi nechá
;

pak se voda odleje a nápoj jest hotov. Pro

cizince nemá nápoj tento žádné píjemné chuti a upomíná prý na hokou sl a rhebar-

boru. Ava podobá se ve svých úincích více k opiji, nežli k nápojm lihovým.

Vino se ode všech druh piva rozeznává zvlášt lim, že nemá výživných látek

pevných, a proto nesylí jako pivo; pak nemá víno žádných látek hokých (které s chme-

lem do piva picházejí), a kyše samo od sebe, bez písady kvasniné.

Víno se pipravuje bud ze šfávy jablkové a hruškové, anebo z hrozn révy vinné.

Vino jablkové (mest — Cider) má as Vio "hu, a tedy se svou silou opíjející nejsilnj-

šímu pivu anglickému vyrovná. Víno lakové ale velmi brzy v ocet pechází a proto se

dlouho držeti nedá.

Mnohem znamenitjší jest víno z révy vinné. Víno toto má velmi mnoho druh,

ano z rév stejných pochází rozliným psobením povtí a pdy víno rozliné. Ve všech

druzích nacházíme ale líh, cukr nerozložený, nco kyseliny a konené i silici libého zá-

pachu Množství líhu jest v rozliných druzích vína nestejné; tak má víno portugalské

'•"•'/leo'
víno burgundské ale jen '/,„„ líhu. Vína, mnoho cukru nerozloženého obsahující,

nazýváme sladká; u kterých se ale málo neb žádný cukr nenalézá, šlovou trpká. Vlna;

burdegallská, burgundská a rýnská nemají cukru, kdežto, jiná vina (zvlášt z krajin jií"

;
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nich) až '\o cukru obsahuji. K nkterým vínm (jako k Šampaskému) pidává se

proto nco cukru. '

1

Vina méné cukru mající mívají za to více .silice voavé (Oenalhiíther) ; tato silice

|iovstává ve vín Icprv kysáním, dá se z vína pro sebe vylouili, a jevi tak silný zá-

|iitch vinný, že až opiji Ve vin starém nacházivá se obyejn více lakové silice nežli

\ mladém; jakkoliv se pak ve mnohých druzích vína jen velmi málo léto silice nalézá,

pi^edce žádnému neschází; jen ve vinC jablkovém ji není, a proto jesl tato silice voavá

zvláštní vlastností \ína z révy. Mimo tuto všeobecnou silici nachází se v každém druhu

vína ješlé všelijaká jiná silice, která pak zvláštní zápach (Bouquet) každého vína tvoi.

Ze šfávy palmové dlá se víno palmové éili loddi/ (Palmwein) ; víno z datli na-

zývá se lagmú a Muhamedáni arabští opíjejí se jím, íkajíce, že zapovdl prorok jen

vino, nikoliv ale lagmi.

Když se nápoje lihové pekapuji, vychází z nich skoro veškeren líh , který se

v nádobách chladných siiolu s vodou opt co tekutina srazí. Tato sraženina má v kaž-

dém pípadu jinou pichuf a ledy i rozliná jména, Z vina dobyta slov koak, z cukru

tekutého rum, z piva whisk-ij. ze žita neb z bramborí ale koalka.

Veškeré druhy tchto pepalovaných lihovin nejsou nic jiného nežli lih, vodou

ponkud rozedný a spojený s pemalým množstvím tkavého oleje, jehož psobeni na

tlo není ješl proskoumáno. Lihoviny tyto nemají tedy ovšem takové síly vyživovací

jako pivo, pou^adž nemají v sobe pražádných látek pevných; nicmén má lihovina

v tle asi takový úinek vyživující, jako sádlo neb cukr, ponvadž se lih s kyslíkem

vzduchu též v páru vodní a kyselinu uhliitou promniti mže ; a proto tvoi kus masa

s mírkou koalky as takovou sms, jakou v našem chleb nalézáme.

Mimo to jest ale dokázáno, že lihoviny práv jako aj a káva opoti-ebeni látek

tlesných zmenšují, a proto lze íci, že jistá ást potravy s mírkou koalky tlo déle

pi síle udrží nežli bez koalky, a tudy pispívají lihoviny mírn požívané k uspoení

potravy. Zvlášt pro lidi zletilé jsou lihoviny v mírném množství vcí dobrou; žaludek

jejich bývá již slabší a nemže tolik potravy zažiti (byt ji i ml), co by ji bylo k obno-

vení opotebovaných áslek tla potiebí; lihovina ale toto opotebeni zmenšuje a tudy

tento nedostatek vyrovná. Proto jmenuji básníci víno mlékem starc, ponvadž v mírné míe
lidem starým v skutku život prodlužuje. Zletilý lovk chudý nemá ale vina, a obrací

se tedy k nápoji lacinjšímu — ke koalce: asto musi ješt ve svém stáí tžce pra-

covati, a tlo jeho hubí se dvojím spsobem, totiž špatným trávením a tžkou prací,

protož — pejme mu té trošky koalky ! O piti pílišném zde nemluvíme, to snižuje

lovka pod zvíe a nedá se ospravedlniti.

O zempisném rozdlení rozliných druh potravy lidské promluvíme nkdy jindy.

O Škrobu.

Od Julia Saxa.

Bílá tato látka , která se v kuchyni a pi rozliných živnostech potebuje , jest

každému známa: v obchodu rozeznávají se dva druhy její, totiž škrob zemat a škrob

pšeniný. Z vdeckého stanovišt náleží sem ješt celá ada jiných látek , které pro

STOU podobnost ke škrobu obecnému totéž jméno miti musí, akoli v obchodu rozmani-

tou podobu a všelijaké názvy máji. Tak nazvaný Arrow-root co lék užívaný jest pouhý
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škrob indických rostlin (Marantha , Curcuma) , taktéž ságo , které se v Indii z jistých

palem a u nás z bramboru dobývá. Potravn byliny obsahuji v sob vesms více mén
škrobu; ba není takka ani jedné rostlinné buky, v níž bychom pod drobnohledem škrob

nepozorovaly. Národové nejsevernjší Evropy živí se v as nouze rozemletou korou

strom, v níž se na podzim škrob nasadí, nebo lišejníky, které tam sobm co hlavní

pice slouží a v nicliž též škrob nahromadn jest. Podivná lahdka národ východoasiat-

ských, totiž hnízda lašoví, záležejí hlavn ze slepené moské chaluhy, v níž škrob co

podstatná ástka obsažen jest.

Akoliv škrob v rozmanité podob, k. p. co slíz nebo co stna bunk ve výtrus-

nich vacích lišejník, objeviti se mže, nalézá se pedce obyejn v podob malých zrnek.

Dáme-li bramborový škrob pod siln zvtšovací drobnohled, shledáme, že se skládá z ne-

síslného množství podlouhle vejitých zrnek, z nichžto nejvtší velikosti Vio árky do-

sahuji ; škrob pšeniný má pod drobnohledem podobu malých kotouk , v niciiž pak

obracením na všecky strany tvar okový poznáme. Velikost zrnek jest velmi roz-

liná, vtší nedosahují ale ani velikosti bramborových zrnek. Škrobová zrnka brambor

náležejí vbec k nejvtším , obilná a hrachová neb oková k prostedním ; z tch,

které slouží k potrav, patí zrnka z lebedovité rostliny (Chenopodium O"inoa), na Kor-

dilerech peruánských pstované, k nejmenším. Ne menší rozmanitost panuje v podob

(Obr. 1.)

Výltr. 1. Sastka bunného tkaniva bramborn 140krát zvtšená;

c vrstva korková; P buky parcnchymové, škrobem naplnné. Výkr.

2. a .y. jednotlivá Škrobová zrnka silné zvtšíne'.

jejich, tak že Fritsche, který

tento pomr nejprve zevrub-

nji skoumal , tvrditi mohl,

že by se podle podoby škro-

bových zrnek i druhy rostlin

rozeznati daly. Dle zevnitrka

podobají se škrobová zrnka

hrachu a fasolí zrnkm z

brambor, jsou totiž vejitá,

ale pravidelnjší a menší. Anis,

který skoro výhradn ze

škrobu se skládá, má zrnka

nmohohranná , taktéž kuku-

ice, v níž jsou však okrou-

hlejší; v tulipánu jsou skoro

trojhranné, u jiných liliovi-

tých rostlin mají podobu jhie-

mejždovitou ; východoindický

Arrow-root skládá se z ten-

kých, hladkých a podlouhlých

kotouk ; nejpamátnjší jsou

u kosatc (Iris), u nichž mají

podobu nepravidelných po-

hárk , a u pryšc (Eu-

phorbia), u nichž ve šfáv

lýkových cév se vyskytují,

podobajíce se bud ku krátkým

tyinkám, bud docela nepra-
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vídelnou 'podobu majíce. V píkladech uvedených leží škrobová zrnka porznu v bu-
kách, ve mnohých rostlinách vyskytují se však ve skupcnínách. Západoindický Arrow-

root obsahuje skupeniny z 2, 3, 4 zrnek škrobových složené, taktéž posed (Bryonia),

IK..-

1

(Obr. 3.)(Obr. 2.) (Obr. 4.)

Bnníné tkanivo délož- ŠkroboVá znilía kosatce

(Obr. 5.)

Škrobová zrnka
SkupcDÍ škrobových zrnek z oddenku áronu Ariira

tnaculattun.

kra koenu sassaparillského a hlízy ocúnu (Colchicum). Také pohárkovitá zrnka spo-

jují se u nkterých rostlin (Anathcrum Iwaraucusae) v malé skupeniny: v oddenku áronu

(aram maculalum) vyskytují se vtší ledvinilé skupeniny. Ságo ságových palem

(Sagus Riimphii) skládá se ze skupenin, v nichž ve vtším zrnku vždy nkolik menších

sedí. U vélšího dílu rostlin jsou zrnka menši nežli u jmenovaných a podoba jejích jest

pak i jednodušší, obyejn okrouhlá s jasnjší skvrnou uprosted. Nkteí považují tuto

skvrnu za jádro, jiní za tekutinu , s ímž se podoba vtších zrnek srovnává. V ohledu

tom jest škrob bramborový a obilní nejlépe proskoumán. Pi SOOnásobním zvtšení ob-

jevují se na škrobovém zrnku soustední vrstvy asi lak jako na cibuli , s\Tchní vTstva

jest hladká a tuhá, vnitní jsou mkí a nejvnitrnjší zdají se býti sliznaté. Vrstvy tyto

spatují se v podob erných soustedních ar: v menších zrnech leží jadérko zrovna

uprosted, u vtších jest ale výstední a vrstviky jsou pak u jednoho konce více sm-
stnané nežli u druhého. Že jadérko obsahuje tekutinu, vysvitá t toho , že u vyschlých

vtších zrn vnitní vrstva jest rozpukána, zevnitní vrstvy ale celé,, což jen tenkráte státi

se mže, když vnitní tekutá vrstva vyschla a zevnitní jíž díve suchá byla. Pevnost

škrobu pochází od jeho tuhé zevnitní vrstvy ; roztlaí-li se mezi dvmi sklennými de-

skami, vystoupí vnitní vrstvy ven a vssají do sebe vodu. Totéž se stane, dá-li se škrob

do studené vody, v níž se nerozpouští , když se ale rozele , v sliz se rozplyne, který

se zedním a pecczením od tuhých obal oddliti dá.

PfíCína vrslevnatosli nebo což totéž jest, píina zrstu spsobiia u botanili dlouhé
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hádky a není dosud ustanovena. Mezi škrobovými zrnky nalézají se vždy vtší a menší,

a sice tak, že v mladých rostlinách menší zrnka pevládají , Jakoby z nich |ioznenáhla

vtší povstávala. Jedni tvrdí , že zvtšováni to dje se od vnitku k zevnitku ; druzí

pak, že se to dje naopak ; onino podporuji svou domnnku tím, že vnitní vrstvy jsou

nejvlhfí — tito namítají naproti tomu, že by pi tom zrnka poznenáhla sto-, ba i tisíc-

kráte zvtšiti se musila, což by bud mechanicky roztažením zevnitní blvinky, bud sku-

teným zrstem, totiž pibíráním nové látky díli se mohlo, ale v obojím pípadu ne-

snadno pochopiti se dalo. K dotvrzení domnnky, podle níž zrnka od zevnitku se

zvtšují, uvádjí, že se nkdy nalézají zrnka se dvma jadérky, zrovna tak, jakoby ze

srstu dvou malých zrnek byla povstala. Proti tomu dá se namítali, že by dv jadérka

i vnitním vyvinutím povstali mohla, a mimo to, že by pi usazování od zevnitku tuhé

povrchní blánky starších vrstev také uvnit nalézati se musily; musilo by se ale roz-

hodnouti, zdali blánky ty svou tuhost teprva pozdji neobdržují. Poznáváme z toho, že

otázka o zrslu škrobu ješt mnohým nesnázem podléhá. Jedni považují škrob za t-

lesa ústrojná, jiní za výrobky mechanické. Má-li první mínní se potvrditi, musilo by

se vyzpytovati, zdali tekutý obsah škrobu dusiné látky obsahuje, nebof ty jsou u všech

rostoucích pírodnin nevyhnutelné. Dosavadním skoumáním nebyly však ve škrobu na-

lezeny. K dovršení nejistoty vyškytají se škrobová zrnka bez vrstevnalosti, kteráž

u rozliných rostlin vbec jest více nebo mén patrná; taktéž jest poloha a podoba

stední skvrny velmi rozmanitá.

Jakkoliv zrst škrobu nedokonale znám zstal, byly luebné jeho pomry co

nejzevrubnji vyskoumány, ponvadž mnohonásobné upotebení jeho již dlouho pozornost

luebník k sob vábilo.

Již v staré dob bylo dobývání škrobu známo, a již Dioskorides uvádí jej pod

jménem „amylon" totiž nemletý, an již sám sebou moukou jest. Však teprva po zna-

menitém zvelebení pírodovdy v našem století bylo postaveni škrobu v ad jiných

rosllimiých lálek vyskoumáno. Shledalo se, že škrobová zrnka v rozliných rostlinách

nejenom z též látky se skládají, nýbrž i s jinými rostlinnými látkami, ve fysikálnim

ohledu rozdílnými, dokonale se srovnávají. Látky tyto shodují se ostatn i v jiném

ohledu jakož vbec v úslrojných sloueninách mnohonásobná píbuznost panuje. Proež

poznáme i škrob v luebném ohledu dokonaleji, povšimneme-li si slouenin s ním

píbuzných.

Škrob jest slouenina tií prvk, loliž uhlíku, vodíku a kyslíku, kteréž vedle dusíku

podstatou všech ústrojenc jsou a již ve vzduchu, jejž dýcháme, se nalézají. Spso-

bem, jakým tyto prvky se sluuji, povsiává nesmírná rozmanitost úslrojné látky. Pam-

lihodno ji'st, že se ve škrobu vodiU a kyslík zrovna v témž pomru nalézají, v jakém

vodu skládají, akoliv zde ve spojení suhlíki.m škrob tvuí, který ani sušením vodu ne-

ztrácí. Ve 100 librách obsahuje škrob 4444 liber uhlíku, 617 liber vodíku a 4939 liber

kyslíku. Dle vdeckého poznamenáni má škrob znak C,j H,o 0,„, pi emž C (Car-

bon) uhlík, H (Hydrogen) vodík, O (Oxygen) kyslík znamená; pipojená ísla znaí

pomr váhy, podle nhož prvky tylo v škrobu se sluují.

Klovatina ili gummi a Ilinový cukr obsahují tytéž prvky v tomtéž pomru,

a mají ledy docela stejný luebný znak; takléž. nachází se v mléce a v nkterých rost-

linných ástkách mlékový cukr téhož slouení, nemén jest bukovina (Cellulosa), z níž

se obyejn stny bunk skládají, a tedy vtší díl deva, papíru, bavlny atd., téhož slou-
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,£ení: také cukr Qvocný má podubiié ;^q^$ef)i,,;a4ko|iy,obsahuje více vodíku a kyslíku,

jfl,
í^^""'' i^**" j^*' P'« "'« ^>r Miiil. /J í: wI. . -

n

Ponvadž všechny tyto látky, vojdík.a.dusík y ,
tém^j pomri). obsahují, v jakém

vodu skláfiají, jmenují se vesms hydráty uhlíku (dle eckého slova áwp = voda.) Všechny

náležejí k lútkúm obojetným, totiž k takovým, které ani kyselé ani žíravé nejsou. Bu-
kovina, višová klovatina a škrob nerozpoušljí se ve vod, cukr ttinový, mlékový

a, ovocný nalézá se ale v rostlinách rozpuštný, tak že teprva odpaením šfávy rostlinné

dobyti se dá, a sice ttinový a mlékový cukr v pkn vyhranných tvarech, ovocný cukr

ale v nedohranných kusech. Dexlrin a arabské gummi jsou v buiíkách rostlinných

též rozpuštny, vystoupnou-li ale na povrch, stuhnou v pevnou hmotu.

Všechny tyto látky mají jako škrob tu vlastnost, že se pi jistých výminkách

jedna v druhou promniti dají nebo aspo po jisté ad promn jeden poslední výrobek

dávají, totiž ovocný cukr; jen gummi iní zde výminku a zdá se býlí samo posledním

výrobkem, jako u pr. pi kvašení se šfávy z cukrové ípy.

Dá-li se škrob do vody a oheje-li se pak až k 72", povstane známý škrobový

lep, který stydnutím povahu rosolu obdrží. To však jest pouze podoba promny, nikoli

ale promna luebná, an zrnka teplou vodu do sebe vssají, až puknou a obsah jejich ve

vod se rozdlí. Jodem zmodrá škrob, škrobový lep taktéž. Vaení brambor , aby se

staly jedlými , promuje pevná škrobová zrnka v mkký lep. Dáme-li malý kousek

vaeného bramboru pod zvtšovací sklo a ruztlaíme-li jej, rozpadnou se buky a místo

škrobo\7ch zrnek pozoruje se v nich škrobový lep
,

jímž jsou zcela vyplnny. Kapkou

jodu zmodrá tento lep a stáhne se, ímž se od stny bunné rozeznati dá. Oheje- li

se škrobový lep až k 160— 180°, ztratí vlastnost zmodrati jodem a promní se v dextrin,

který sice totéž slouení má jako škrob, ale fysikalními vlastnostmi více ke klovalín se

podobá, proež i pi jistých továrnických pracích místo gummi se užívá. Také suchý

škrob mní se lc|)Iem 160" a více v dextrin, pi emž mounatou povahu svou podrží

a jen bílou barvu v žlutavou promní, a pi lom jak v studené, tak v teplé vod se roz-

pouští. Dalším ohíváním pejde dextrin v hroznový nedohranný cukr
,

pi emž ješt

nco kyslíku a vodíku pibere, a sice v tom pomru , v jakém vodu tvoí. Hroznový

cukr jest bílá, ze slitých zrnek složená látka, mén sladká nežli cukr ttinový , a pote-

buje k rozpuštní více vody C^ Vjkrále s\uu váhu) nežli tento. Hroznový cukr jest je-

diný uhlíkový hydrát
,

jehož roztok bezprostedn v lihové kvašení pechází , neb také

ttinový cukr musí se díve v lu-oznový promniti , nežli v líh a kyselinu uhlinatou se

rozpadne. Kvašení samo spsobuje se pítomnosti takových látek v cukrovém roztoku,

kleró mimo uhlík, vodík a kyslík také dusík a jiné prvky obsiihiiji a v luebné innosti

se nacházejí, totiž se rozluují. Látky takové unzývají se lermenl , kterýmž jménem

v luéb každá látka se znaí, která jinou látku rozkládá, ale povstávající výrobky do sebe

nepijímá. Nejsilnjší ferment hroznového cukru jsou kvasnice, které vlastn nic jiného

nejsou, nežli jednoduché plísní buky
,

ježto svým zrstem cukr v roztoku v líh a ky-

selinu uhlinatou promujL Také bílek nebo jiné látky se rušící nebo hnijící mohou

kvašení spsobiti. Též pro škrob stává zvláštní látky, ježto sice se nerozloži , ale pro-

mní ; látka ta jest tak nazvaná diastasa a vyvine se v klíícím se jemenu. Diastasou

promní se škrob pi zvýšené teplot nejdíve v dextrin a pak v nedohranný cukr, který

konen kvašením v líh a kyselinu uhlinatou se promní. Podobn úinkují zvíecí kiiže

a tekutiny na škrob, promujíce jej v cukr a kyselinu mlénou. Jak snadno se škrob
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luebn mní, není-li chránn tuhým obalem suchých zrnek, dosvduje lo, že škrobový

lep na povtí zponenáhla sám v cukr a kyselinu mlékovou pechází. Ve všech tchto

pípadech pechází díve v dexlrin a pak teprv v hroznový cukr.

Dextrin, jak již svrchu praveno, jest látka podobná ke klovalin arabské (gumrai

arabicum), rozeznává se ale jak od ní, tak i od nerozpustného bassorinu (klovatina vi-

šová, tragant) tím, že se v cukr promniti dá, což se u tchto nestává. Mimo dextrin

a ttinový cukr jest ješl jeden hydrát uhlíkový, který bezprostedn v hroznový cukr

se mní, totiž inulin, lálka obsažená v spoluložnýcli rostlinách (lnula, Helianthus, Dahlia)

místo škrobu. Látka ta nezmodrá jodem , nýbrž zažloutne; od dextrinu rozeznává se

nápadn svým chováním k polarisovanému svtlu , kteréž v dextrinu na pravou stranu

se uchyluje (z ehož práv jméno dextrin), v inulinu však na levo.

Podobným promnám jako škrob podléhá také devové vlákno ili bukovina, která

rostlinám pevnost dává , obalujíc buky jejich nerozpustným obalem. V jednoduchých

vodních rostlinách jest lálka ta skoro tekutá nebo slíznatá , u obyejných zelin více

pružná, v lýí palem, lnu a konopi velmi tuhá. Kde se istá vyskytuje, jest bílá a bez-

barvá, ve dev a na povrchu kmenu jest všelijak zbarvena , což u deva od poatého

rušení bukoviny pochází, jehož poslední výsledek jest trouch, vyplující dulé kmeny starých

strom ; v ke pak od pibírání jiných i dusiných slouenin, jimiž vtší pevnosti nabývá.

Pouhá bukovina rozpouští se v sehnané kyselin sirkové, v zedné promní se

ale tak, že jodem jako škrob zmodrá ; promnou tou nepovstane sice škrob, ale slou-

enina ke škrobu velmi podobná, tak že se delším moením v kyselin sirkové v nedo-

hranný cukr promní.

Poznáváme z toho, že všechny uhlíkové hydráty, vyjmouce gummi, v jistých okol-

nostech do nedohranfiného cukru promniti se musí; zpátený pochod promn nebyl ale

pozorován, akoliv mnozí myslí, že dextrin ve šfáv rostlin rozpuštný ke tvoení bu-

nných stn se potebuje. Jest ovšem jisto, že škrob co stavivo rostlinám slouží, ku

kterémuž úelu v šfáv se rozpustiti musí a snad v dextrin se promuje, ale jak se to

dje, zdali k lomu zvláštních luebných pochodu potebí není, jesl neznámo. Spíše zdá

se, že jak škrob, tak bukovina a ttinový cukr bezprostedn životni innosti bunk,

totiž luebnoslí, povstávají, která se dusinými látkami v šfáv bunk vzbuzuje. Rostliny

erpají ze vzduchu kyselinu uhlinalou, kterouž rozkládají a v úslrojné sloueniny pro-

mují; vodu k lomu potebnuu berou dílem ze zem, dílem ze vzduchu, a z obou

tchto látek pipravují bezpochyby liydraly uhlíku. Mžeme si tento pochod takto ped-

staviti. Z dusiných ili proteinových lalok v šfáv bunk vylouí se hydráty uhlíku :

škrob bukovina, ttinový cukr, a jsou takka trpnou stavební látkou, kdežto proteinové

sloueniny innou úlohu ni^'í. Povstalý hydrát uhlíku srazí se bud v bukové šfáv

v podob malých zrnek, které se vrstevnal zvtšují, bu se vypolí z bukové stny

a usadí se na povrchu jejím. Mezi tím, co tylo dv látky pevné skupenství v uritém

Ivaru pijímají, zstane ttinový cukr v šfáv bunk rozpuštný. U nkterých rostlin,

n. p. u eichovilých (olejka, kapusta, elkev) nachází se škrob jen v nezralých plodech,

po uzrání promní se v olej. Také cukr podléhá bezpochyby této promn, nebof jest

známo, že v ttin cukrové tím více cukru se nalézá, ím mén oleje obsahuje, a naopak.

Taktéž obsahují semena spoluložných rosllin (slunenice atd.) mnoho oleje, který bez-

pochyby z inulinu povstal.

Vysvitá z toho tsná souvislost hydrát uhlíkových, zvlášl škrobu, s tunými



49

oleji. To však ješt není poslední výsledek jejich , nýbrž probehšc promCnu v cu-

krovou a sliznou kyselinu (Schlcimsiiure), pejdou konené v kyselinu sfovíkovou a sou-

visí ledy i s elnou tídou kyselin. Také pryskyice mají zde základ svého pvodu. Tím ale

vystoupí tyto látky z oboru rostlinné ústrojnosti a podléhají pak jiným silám, nemajíce

již významu v Ivarozpylném ohledu rostlin. Sem náleží také vosk na plodech palem a

sliv, pryskyice sosen a klovatina mimos a vi.šní.

Vylouíí-li se tyto látky již za živobytí rostliny co strusky, pijde koneínú doba,

v které se ústrojnost sama zruší. Pi zrání plodu sestedí se poslední výrobky prom-

nných hydrát uhlíkových, maso ovocné naplní se kyselinami a cukrem, vyvine se

pektin, látka, z níž se ovocný rosol pipravuje, a koneín rozpadnou se i tylo slouíe-

niny psobením vzduchu a pejdou v huminové lálky, jimiž se pda k novému životu

pipravuje.

Pochodem lim došel však jen jeden dil rostliny svého konce; v semenech, v hlí-

zách koennich, v pupenech víceletých rostlin zachovaly se malé, ale velmi sesiedéné

ástky života schopných látek, které jen potebných klimatických pomr oekávají, aby

promování a vymování, sluování a rozluování znova zapoaly. Jesli zajímavé spatili,

v jakém množství se v tkaninu fasolí a hrachu, v bílku obili promnlivé (škrob) a pro-

mující (protein) látky nahromadily co jiskry, z nichž se co z popele sctlelých rostlin nový

život rozežže. Ne pouze tvar semena jest vno, je^k budoucímu tomu životu obdrží,

nýbrž škrobová zrnka, krpje oleje a seschlá dusinalá šfáva bunk, kteréž z vní
podníceny nový obh ústrojný otevrou. Co nazýváme rostlinou, jest pouze caput mor-

tuum pochodu rostlinného, výjev v prostoru neustálé inné perody. Pi tom slouží

hydráty uhlíkové, škrob a cukr, nebo jejich náhrada, olej v semenech, co první látka,

která psobením dusiných slouenin v nové tvary se peleje.

O spsobu léto perody víme jen málo, jest ale povšimnutí hodno, že diastasa,

kterouž se v pivováích škrob jemene v dexlrin a cukr pevádí, aby se tenio pak ve

kvašení uvésti mohl, v jemenu mladý klíek objímá. Mžeme z toho uzavírati, že také

v jeném semenu, když se v pli klíí, škrob v dextrin a cukr se promuje, také když

se pupeny brambor vyvinují, nalézá se vedle nich diaslase a smíšenina bílkových látek

iDebn se promujících. Dle Sclileidena promují se škrobová zrnka obilí zvláštním

spsobem od povrchu k vnitku, pi emž podobu uzlovitých tyinek dostávají; u bram-

bor dje se totéž, tak že po tech msících v nich ani stopy škrobu není, akoliv ze-

vnitní podoba se nezmnila. Nechf jsou tedy pomry neznámé, jakým škrob pi klíeni

a zrstu rostlin podléhá, jest pedce jisto, že škrob pi zrslu rostliny velmi, dležitý

úkol má a se všemi látkami, jaké v rostlin nalézáme, perodem souvisí, jelikož i lálky,

které slrojným spsobem ze škrobu vyvádíme, s látkami zrstcm povstaljmi souhlasí.

Teplu, kyseliny a dusiné látky promují hydráty uhlíkové, nalézající se mimo

rostliny; takovétéž výminky spftsobují v píznivých okolnostech promnu tchto hydrát

V rostlinách. V tomto promování podobn slouených látek pouhým pijímáním a vy-

luováním vodních ástek (kyslíku a vodíku) neb kyslíku zakládá se podstata rostlinné

výmny látkové, Ivoeni a petvoení prvotních ústroj, tedy i podstata rostlinn('ho života.

Hydráty uhlíku a pede vším škrob mají jesle vtšího významu pro ústrojný život;

nebof poskytují zvíatm a lovku dílem prostedn, dílem bezprostedn všechnu po-

travu. Žádné zvíe nemže se živiti látkou z íše bczústrojné, rostliny ale erpají po-

travu jen z této íše ; dílem ze vzduchu, dílem ze zem. Všechna zvíata jsou pak buJ

iin líM. 4
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býložravá a používají tedy rosllin co bezprostední potravy — bud masožravá, jimž býlo-

žravcl za koist slouží a kteí používají tedy vlastn také rostlin co potravy, akoli ne

bezprostedn. Mezi látkami rostlinnými , které co potrava slouží , zaujímá škrob nej-

pednjší místo vedle látek dusiných. Buiikovina totiž dá se jen z malé ásti stráviti,

de.xtrinu a cukru je v rostlinách v pomru málo, škrob tedy zstane vedle proteinových

látek hlavni krmnou potravou. Rozliné oleje a sloueniny, kleré chut a ich dráždí,

jako narkotické látky, káva, aj, tabák, opium ald. dala nám píroda k tomu co píjemný

pídavek. Jakým zmnám škrob ve zvíecím lislrojí podléhá , není dosavad zevrubn

vyskoumáno ; tolik však jest jisto, že díve njakým spíisobem rozpustiti se musí , nežli

se stráví. Sliny a vylueniny slizných blan jsou pr\'ní rozpustidla, v nichž škrob povahu

svou promniv co dextrin a cukr se rozpustí a stravným se stává. Zkouškami stalo se

k víe podobné, že cukr mléka od škrobu a píbuzných látek závisí a tedy hlavn

z rostlinné potravy pochází, proež i býložravá zvíata : krávy, kozy, kobyly, oslice atd.

mnohem více mléka dávají, nežli masožravá. O pijvodu cukru v krvi masožravou ne-

mže býti pochybnosti, povážíme-li, že jim maso býložravých za potravu slouží. Mimo

to jest k víe podobno, že se nevyhranný cukr i z dusinatých slouenin rosllin a zvíat

vylouiti mže. Jakkoliv škrob pro výživu zvíat dležitý jest, má pedce v ústroji zví-

ecím docela jiný význam nežli v ústroji rostlinném. V rostlinách jsou oba nejobec-

njší hydráty uhlíku, škrob a bukovina, tvoíce látky, z nichž tlo rostliny se skládá,

u zvíat ale skládá se tlo z látek dusiných, a hydráty uhlíku, jež pijímá, slouží pouze

co látka pro chemické promny. Liebig vystavil v tom ohledu svou známou theorii, že

hydráty uhlíku hlavn pi dýchání se spotebují a takka palivem zvíecího tla jsou.

Kyslík dýcháním pijatý slouží prý hlavn k tumu, aby se s uiihkem onch látek spojil,

kleré promnou škrobu a jiných hydrát uhlíkových povstaly a v krvi venosní do plic

bc pivádjí. Theorie tato nalezla ale mnoho odporu. Za to zstal Liebig v jiné hádce,

kterou s Boussingaultem, Dumascm a Payenem o to vedl, že z hydrát uhlíku tuk po-

vstává, vítzem. Dle této theorie promují se hydráty uhlíku v jistých okolnostech od-

kysliením (deso.xydací) v tuk ; což patrn krmením dobytka se dosvduje, který v rost-

linné své potrav málo tuku, ale piemnoho škrobu a cukru stravuje. Pélou.x a Gélis

potvrdili Liebigovu theorii tím, že strojeným spsobem z cukru jistý tuk pipravili, totiž

kyselinu máslovou. Také vely, které se jen cukrem krmí, vyluují vosk.

Z toho, co dosaváde uvedeno bylo, poznáváme, že podstatný zábyv trávení záleží

v promíiování škrobu v dextrin a cukr, ponvadž jen tyto látky rozpustné jsou. Sy-

rová potrava zvíat jest v tom ohledu mnohem nedokonalejší, nežli vaená a pipra-

vená potrava lidí, v nichž již škrob pípravou v dextrin neb cukr promnn jest. Dobrá

kuchyn náleží zajisté k znakm vyšší vzdlanosti, jako zdokonalé obydlí a odv. Aby

se zvíe nasytilo, musí mnohem více syrové potravy požíti a mnohem více asu trávení

vnovali, nežli lovk. ím dokonaleji nezáživné látky slrávilelnými se stávají, lim do-

konalejší a vzdlaných lidí hodnjší jest kuchyn. Obyvatelé teplých krajin mají v tom

ohledu v plodech svých rostlin velkou pednost ped plody našeho rostlinstva. Banány,

plody palem, datle, cukrová ttina, fíky obsahují v sob hydráty uhlíkové již v takové

podob, totiž co cukr, jakou teprva strojeným teplem vyvésli musíme. Naše sladké ovoce

má v porovnání s ovocem jižním vždy jen málo cukru, jak zvlášt na vin poznáváme,

které u nás více pro zvláštní píchuf a vni, nežli pro lahodnost se pstuje. K tomu

jsou rostliny jižních krajin mnohem úrodnj.ší nežli rostliny naše. Banán nese v pr-
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méni 30—40 liber ovoce, a dle Hamboldta na 1000 tvercCných stevících, na nichž

Jen 4()2 liber branibur se vyvede, má banánový sad 4000 liber ovoce, které mimo to

díve dozrnji; nežli brambory. >'a ostrovech Tichého oceánu uživí ti stromy chlebov-

nika (Artocarpus) jednoho ílovka osm msíc. O dležitosti palmového ovoce mluvil

jsem již v pedešlém Jednom pojednání. Ovoce toto má ale tu nedobrou vlastnost, že

je ho k nasycení mnoho potebí, ponvadž v sobe mnoho vody chová. Banán obsahuje

73% vody, proež mají ernoši, kteí se jím živí, tak jako Irové, kteí hlavn brambory

poiivají, velká bicha. Semena našich trav a luštin obsahuji však potravní látku v nej-

prospšnéjšiiii pomru; hydráty uhlíku jsou v nich ale obsaženy hlavn co škrob, v malé

míe co cukr, spíše ješt co olej. Chilská pinie a plod kakaový vyznamenávají se

v tom ohledu obzvlášt. Obílí obsahuje sice také nco oleje, ale dležitjší jest u nho
pomr bílkových ili dusiných slouenin ke škrobu. Dusiné látky jsou v obilí obsa-

ženy co lep (Kleber), v luštinatých semenech co legiimin. Ob látky náležejí k sloue-

ninám proteinovým, o nichž luebníci tvrdí, že slouží hlavn co stavivo k tlm živo-

išným, kdežto škrob dle Liebiga dilem dýcháním, dílem promnou v tuk se spotebuje.

Je-li tato theorie pravá, zaujímají fasole, hrách a oka, jak již v pedešlém lánku

povdíno, mezi rostlinnou potravou první místo, neb vysušené obsahují více nežli ','4 své

váhy látek proteinových, a v prmru 38 ",„ škrobu. Brambory zase mají velmi malou

cenu. Ncbof ve 100 librách jest nejenom 75 liber vody obsaženo, nýbrž v ostatních

25 librách jsou jenom 2 libry látky dusiné a 23 liber škrobu. Mezi obilím má rýže

nejmén proteinu, totiž v 100 librách jen 7 liber lepu, avšak 86 dil škrobu. Nejpi-

menjší jest smíšení obou tchto látek v kukuici, jemenu, žitu, ovsu a pšenici. Tylo

obsahuji totiž 14 (kukuice) až 20 (pšenice) podíl bílkoviny a 38 (oves, jemen) až

Ú5 (kukuice, pšenice) podíl škrobu. Bílkovina obiU, totiž lep, má pro své smíšení

s rostlinným klíhcm vélší souvislost a hodí se proto dobe k peení záživného chleba.

Lep dá se od škrobu oddlili moením tsta v plátném váku, a rostlinný klíh dá se

vytáhnouti vaícím lihem.

Délání chleba zakládá se na vlastnosti škrobu, promnili se s dusinými látkami v dexlrin

a cukr, kterýžto poslední zase kvasnicemi v líh a kyselinu uhliitou se rozkládá. Pon-

vadž tyto promny jen u pítomnosti vody se djí, Jest první úloha, mouku vodou v tsto

zadlati, naež se kvasnice pidají. Tsto lak pipravené nechá se na teplém míst nkolik

hodin stáli, pi emž se díl škrobu v dexlrin a dil v cukr promní, jenž ihned kvas-

nicemi v líh a kyselinu uhliitou se rozloží. Vyvinující se kyselina uhliitá spsobí

v chlebu bublinatý sloh, kterýž se lepkavoslí tsta pedce dosti pevným stává a ubh-

nuti plynu zamezuje. Luebný tento pochod petrhne se peením v peci, ped ímž se

ješt bochnik vodou pote, aby se silné vypaováni zamezilo. Horko 160—250" C v peci

zarazí další promfiováni škrobu a kvašení ; rozhála voda promní škrob dílem v lepkou

hmotu, z niž pak dexlrin povstane; llh kvašením povstalý vypaí se. V Anglianech po-

kasilt se o sbírání vedlejších výrobk pi peení chleba, ale drahé nástroje k tomu

potebné nepipustily všeobecnjšího rozšíení chvalitebných tchto pokus. •

Svrchní vrstva bochniku promní se docela v dexlrin, v nmž se mimo to nco
hndé piboudlé látky vyvine- Peením nevyžene se z tsta všechna voda, nýbrž chléb

obsahuje pak vedle klihovaliny, dexlrinu, nco cukru, lepu a látek z nho povstalých,

ješt stejné množství vody, co tylo pevné látky váži. Zvláštní a dosavad nevysvtlený

úkaz jest stvrdnuti chleba, pí emž se stává drobivým , což ale nikoliv od vyschnuti

4*
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nepochází, jak by se na první pohled zdáti mohlo; nebof ztráta na váze jest píliš ne-

patrná, a pak se mže stvrdlý chléb v nádob tsn zavené zase rozpéci, tak že obdrží

svou pedešlou pružnost.

Záživnost chleba závisí dílem od jeho dirkovitosti, proto se nehodí taková mouka

k dlání chleba, která píliš pevné tsto dává. Pohíchu má jinak velmi sytná mouka

luštinatých semen tuto vlastnost, neb dusiíná látka její není lep, nýbrž legumin, sp-
sob sýroviny. Taktéž se nehodí bramborová mouka k peení chleba, ponvadž jen

dva podíly dusiné látky obsahuje, což ke kvašení nedostaí. Chléb takový jest tedy

tstovilý a nechutný.

Luebník Schlossberger, který se zevrubn skoumáním potravních látek obíral,

navrhuje co užitenou písadu k mouce mláto z pivovár, kteréž se dosavad skoro jen

ke krmení dobytka potebuje. Mláto má v sob mnoho nerozloženého škrobu a jest

mimo to bohaté na dusiné látky, proež se hlavn co písada k mouce na dusiné látky

chudé, jako n. p. k bramborové mouce, hodí. Samo pro sebe nedá se péci.

Jediná vada pi obilní mouce jest ta, že se pi mletí svrchní vrstvy, bohaté na

dusiné látky, co otruby oddlí a bílá mouka tedy mén sytnou se stává, nežli by býti

mohla. Ponvadž však otrubami chléb erným a hrubým se stává, navrhl Milion, aby

se otruby vyvaily a vytlaily a pak ty látky k tstu pidávaly.

K dlání chleba má v mnohém ohledu podobnost ku pipravování piva, nebot také

v pivovárství jest škrob ona látka, která promnou v jiné látky pejíti musí. Nejprvnjší

promna dje se sladováním jemena, kterýž se obyejn k dláni piva bére, akoliv

k tomu úelu též jiné obilí nebo i brambory vzíti se mohou. Sladování má ten úel,

aby se jemen zaal klíiti a tím dusiná jeho látka v diastasi pešla, která pak další

promny spsobuje. Klíeni to, které se ovlažením semena pipraví, petrhne se náhlým

sušením na hvozd. Škrob promnil se diastasi mezi tím dílem v dexlrin a cukr, a jemen

tak promnný slov slad hvozdný. Na to se slad zhruba rozemele a do vody 72" C

vysype, ímž ješt ostatní ncpromnný škrob v dextrin a cukr pejde, který ve vod
se rozpustí. Nerozpuštné ástky, slupky, blánky bunné, sražený bílek a nepromé-

nný škrob padnou ke dnu nádoby co mláto. Roztok slov pak rmul a obsahuje ješt

rostlinný bílek, kterýž se zavaením srazí, ímž také roztok zhustne. Konen se pidá

ješt chmel, vaení se ukoní, mladinka se spustí na stoky a procedí skrze cez.

K isté a tmavé tekutin pidají se pak kvasnice, které spsobí kvašeni. Dje-li se to

pi teplot 12— 19" C, vyvinuje se kyselina uhliitá rychle a kvasnice nahromaují se

na povrchu; dje-li se kvašení ale pi nízké teplot 5—10* C, vyvinuje se kyselina

uhliitá zponenáhla a kvasnice nahromaují se vezpod. ím nižší teplota jest, pi které

se pivo kvasí, tím trvanlivjším se stává, tím dokonaleji rozlouí a usadí se dusiné

látky. Vykvašená tekutina ztoí se do vysmolených sud a uloží se na chladných

místech, kdežto se ješt zponenáhla dokvašuje. Dobré pivo má vždy kyselinu uhliitou

obsahovati, ponvadž mu dává chu oberstvující. Obyejné slabší pivo obsahuje 2—3"/,

lihu, bavorské pivo 3—4 "/„, anglické (porter) 4—7 "/„.

Jako obyvatelm severním škrob obilných a hliznatých rostUn hlavní potravu

a nápoj, chléb a pivo poskytují, mají obyvatelé jižních, západních a východních krajin

jiné, též škrobnalé rostliny co potravu.

Z východní Indie rozšíil se jam obecný (Dioscorea alata) po celém Indickém

oceánu a po ostrovech Tichého moe. Hlízy na koenech, asto na 3 st. dlouhé,
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nahrazuji tamjším obyvatelm všechny naše škrobnaté rostliny; rostlina sama požaduje

ale mnoho péíe a má tovou lodyhu, což jest ncpohodlnó.

Jako jam náleží též aron k jcdnodložným rostlinám, kterú škrob u velkém

množství vyvinují. V aronu však nalézá se škrob v oddenku podzemním nahromadn,

nikoli v koenu, asi tak jako v dablíku (Calla) v hrncích íasto pstovaném. Arony jsou

rostliny balienní ; evropské druhy mají jen malé oddenky, africké a indické mají ale

oddenky veliké, na škrobnatou látku velmi bohaté. Aron egyptský éili kolokasia slouží

v Egypt za obecnou potravu vesnickému lidu. I vodní rostliny, aí mén hojn, po-

skytují škrobnahí islky co pokrm. Z našich domácích rostlin sem náleží kotvice obecná

(Trapa nalans), kteráž ovšem se nepstuje, ale predce tam, kde hojnji roste a svými

bezovilými listy hladiny vodní pokrývá, se sbírá; erné paprskovité oechy její slouží

více za pamlsek nežli za potravu. Na Nilu roste krásný leknín lotos, jehož oddenky

též co potrava slouží a snad i Ulyssovi sloužily, když na své bludné cest do tchto

krajin mezi Lotofagy pišel. Nejenom tedy na suchu, nýbrž i v bahn, ba uprosted

vod vyvinuje rostlinstvo dležitou pro lidi látku, škrob.

Z jednodložných rostlin poznali jsme velký ád Irav, rostliny jamovilé k lilijím

píbuzné, a rostliny aronovité. Z dvojdložných známe pede vším brambory, které s pa-

prikou a rajskými jablky k jednomu ádu , totiž rostlin lilkovitých (Solaneae) palí.

Tato blízká píbuznost brambor s ostrou paprikou, s narkotickým tabákem, ba i s jedo-

vatým rulíkem (Atropa Delladonna) pipomíná nám památnou okolnost, že všechny

rostliny, které škrob v podzemních hlízách nebo oddenkách vyvinují, zárove ostré nar-

kotické lálky v sob chovají. Jeden z nejnápadnjších píklad poskytuje v tom ohledu

inanihot (Jatropha Manihot), v jižní Americe pstovaný, který vedle škrobu nejostejší

jed v sob chová. Rostlina tato, podoby kovilé, jest píbuzná s naším víím mlíím

(Euphorbia) a obsahuje jako toto bílou jedovatou šfávu, která pozena nebo do ran

vpuštna bolestnou smrt spsobuje. Koen však obsahuje mimo tuto štávu mnoho vý-

borného škrobu, který se vypíráním od jedovaté látky oddlí.

Mnozí i mezi vzdlanými spatují v takovém spolení škodných látek s užitenými

jakousi nedokonalost pírody; názor takový pochází ale ze stanovišt obmezeného, jakoby

celá píroda jen k vli lovku stvoena byla a vše cenu jen podle užitku mlo, jaký

lidstvu poskytuje. Úel, k nmuž všechno v pírod smuje, nedá se tak snadno najíti

jako píina výjev, to ale tušiti se dá, že všechno náleží k celku co nejdokonaleji

soumrnému, v nmž každý len své urité místo zaujímá.

Hloubka dol v Hoe Kutné.

Od Arnošta Vysokáho.

Ponvadž starobylým, skoro zcela zatopeným dolm stíbrným v Hoe Kutné optné
vyzdvihnutí pomocí vtšího a zámožnjšího tžístva nastává, nebude od mísla, pronésti

slovo o hloubce tamjších dol '), která vždy zajímala silozpytce, zemznalce a horníky.

Jií Agricola jistí ve svém okolo r. 1529 psaném a r. 1546 v Basileji vydaném

') Dii, velkerost podsemských dl, u p. žtol, šachet, chodník a j., urených k dobjSání rud neb
jiných užitených nerost. Hori/, ban, nékdy to samí co dl, asem nikolib dol dohromady.
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spise eeném Bermanns sire de re metallica dialogus, že šachty ^) Kutnohorské pes

500 láte zhloubí jsou, pravé : „Coltebergi (sic) putei šunt plus quam quingentas orgyas

alti." V pipojeném výiiladu latinských hornických výraz vykládá Agricola slovo orgya

na látro, v pozdjších však vydáních, u p. v Innsbruckém od roku 1654 a v Basilej-

ském od roku 1657, stojí na míst slova orgyas slovo passus, což ale podobn na

látro vyloženo.

Dokládaje se Agricoly tvrdí Albin ve své r. 1590 na svtlo vyšlé Horni kronice

Míšeské zem, že v Hoe Kutné nejhlubší jsou šachty, o kterých jen vdti Izo, jelikož

pes 500 láte shloubeny jsou, a zmiuje se, že za píinou takové dolové hloubky

mezi horníky šprým povstal, že Uhi Kutnohorským vodného (Wassergeld) dávati musí,

jakoby Kutnohorští jim hory jejich sušili.

Novjší spisovatelé, Reichetzer, Scholz, Aubuisson de Voisin, Cotla '-) mluví též

o 500 látrech, opírajíce se pouze na Agricolovu zprávu. Gamauf '') udává hloubku

Kutnohorských hor uritji, než bez podotknutí pramene, na 3056 stevíc ili 509 sáh

Vídenské míi^, ale i to udání nezakládá se v jiném, než ve zpráv Agricoly, 'jehož látra

toliko na Vídenské stevíce uvedena. Mluvilo se i o 900 látrech , jak doleji uhlídáme.

Dotených pt a devt set láler vztahuje se jak ve spisech tak v ústním podáni

vždy k Oselské šacht. Šachta tato, kteráž ást dolu Osla tvoila a pi potoku pod chrá-

mem sv. Barbory zaražena byla , nebyla povrchní *) , nýbrž podzemskou šachtou a

mla koský žentour *) pi hoejším ústí svém , stojíc zde ve spojeni s chodníkem ")

na den ') vycházejícím, kterým se k tažení žentouru potební kon pivádli a z dolu

ven vyvádli. Štoly ^) neml dl Oselský.

Dle nmecké listiny z druhé polovice šestnáctého vku ') , která se v Museu

království eského chová, dají se dosavadní pehnaná udání o hloubce asto jmenované

Šachty Oselské uvésti na svou skutenou hodnotu.

„Hodlám," praví dotená listina, „pedn o couku Oselském '") zprávu uiniti.

') Šachta, kolmá, k studni podobná, nkdy však ležatá jáma rozliné hloubky, asem nkolik set sáh

zhloubí, udlaná obyejn s povrchu zemského do vnitku dolu.

') Reichetzer, Anleitung zur Geognosic. — Scholz, Anfangsgrtinde der Physik. — Aubuisson de

Voisin, Traité de Geognosie. — Cotta, Geognosic.

') Gamanf, Erinnerungcn aus Lichtenbcrg's Vorlesungen uber physische Geographic,

') Šachta povrchnf, šachta s povrchu zem hloubená.

*) Žentour koský, stroj k vyhánní rudy a jalové skály z dolu na povrch zem, tažený komi.

') Chodník (StreckeJ, ze šachty neb jiných dolových dl, málo kdy s povrchu zem udlaný prchod

v dolu, více neb mén vodorovný, rozliiSnébo úelu, u p. k tžení rud, pevážení jich k šacht

neb štole, pivádní erstvých vtra. Pro nmecké slovo Strecke nemá ani eský ani ruský horník

vlastního významu, proež jsme slovo chodník od polského horníka vypjili.

^) Den, povrch zemský nad dolcm.

') Štola, skoro to samé co chodník, s tím však rozdílem, že štola vždy na den vychází a k odvádní

vody z dolu slouží.

•) Listina jest bez datum. Ze vnjší a vnitní povahy její, zvlášt ale z okolnosti, že mezi jiným pi-

pomíná, kterak nalezli ped nkolika lety v Jachimových dolech tak zvané polopovd devo (Sflnd-

fluthholz), kteréž se na Svatobarborské štole r. 1556 zjevilo, lze souditi, že listina ve druhé polovici

šestnáctého století psána.

"') Couk, tolik 00 pramen neb žíla rudy, totiž rozscdlina probíhající horninu (skáhy ve smru roz-

liném od vrstevnatosti horniny, vyplnní mdou.
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ponvadž již za paméti lidské v dílo byl. Od nkterých , Již dosud na žítu Jsou a

v nm pracovali, obdržel jsem z iisli psanó zprávy, které se s ústním podáním nkterých

v tomto dolu pracovavšich osob dosti úpln srovnávají, než s podáním nkterých jiných

nikoliv se nesliodují, nebof udávají nkteí, že Osel 900 láler zhloubí Jest a že zdo

Ješt mnoho rudy zanecháno, emuž ale odporuje psaná zpráva Práska, horního písež-

ného a mi, Jenž Oselský dl s Jeho hasplí ') a chodníky ve ílvrlek po sv. Marliuu

r. 1531 stáhnul-). Tentýž zaznamenal, jak následuje:

„„Rádšacht ^) Jest 80 dumploch^)

zhloubí, podle lijovitosti '); od rádšachtu bží proti poledni 20

dumploch dlouhý chodník. Zde Jest první hašpl jménem Dlouhý 20 „

zhloubí, pod ním druhý hašpl, Prostední zvaný 15 ,

hluboký; pod tím tetí hašpl, Skákal 14 „

zhloubí. Od toho hašple bží k stran polední 4 dumplochy dlouhý

chodník; zde v štolovém vort ") jde dol tvrtý hašpl, Stejskal 17 „

hluboký, pak zase chodník k poledni, 4 dumplochy zdélí. Zde pátý

hašpl, Smejkal Jmenovaný, léž 17 „

zhloubí; pod nim chodník proti poledni, 21 dumploch dlouhý;

zde šestý hašpl, Nový 11 „

hluboký; pod ním chodník k poledni, 14 dumploch dlouhý. Zde

sedmý hašpl, jménem Vidrhol 8'/^ „

hluboký. Vidrhol a všechny pipomenuté hašple a chodníky táhnou

se k hodin Ietí na kompasu. Zde starci') dostihli pramene

a hnali po nm na hodinu jedenáctou chodník, vort Zvon eený
a 14 dumploch dlouhý, k Raušskému zvonu, kterýžto chodník

má 9 dumploch zdélí. Odtud bží na hodinu dvanáctou 51
'/s

dumploch dlouhý chodník. Mladá hruška ; zde Jest osmý hašpl,

Mladá hruška 17 „

hluboký. Odtud jde chodník zpátky na hodinu tvrtou; zde jest

devátý hašpl, Pibík 7 „

hluboký. Odtud bží chodník k poledni, jménem Kivý, a . . . T^^ ,

dlouhý, a od Kivého k hašpli Feflíku též chodník, 15 dumploch

dlouhý. Desátý hašpl, Feflík jest 13 „

hluboký. Jedenáctý hašpl, Pknoušek eený, 7 „

zhloubí. Pod nim jest chodník na poledne, 40 dumploch dlouhý;

') Haipl, jáma ležatá k šachta podobná, nemající však vj-cliodu na poTrch zem a hloubená ve vnitku

dolu s hoejšího chodníku na dolejší. Pi hoejším ústí stojí íasto rimipál ili hašpl, proež stalí

horníci v Kutné hoe takovou jámu hašplem nazývali. Nyní nazývá ji náš horník obtaichcm nebo

zenkem, což též po nmeku.

*) Stálnwuti\ stahovali, kompasem méiti.

') Rádiachi jest šachta s kolem k vytahování rudy a vody.

') Dumploch, míra i loket Pražských dlouhá.

•) Lijoviloxi, sklonem', naklonénost.

•) Vorl, konec štoly nebo chodmlcu, též tolik co chodník.

') Starci, staí horníci, pedkové nynjších.
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zde nadrazili ') starci mocné a bohaté rudy. Dvanáctý hašpl,

Žalud, má hloubku 11 dumploch

pod ním bží chodník k poledni, 8 dumploch dlouhý. Tnnáctý

hašpl, Smutný, jest 13 „

zhloubí. trnáctý hašpl. Havíský, jest 10 ,

hluboký "). Pod ním jest pravá hlubina *), kteráž se dále nedobývala, z píin, pon-

vadž se couk zastínil*) a zjalovp), tak že žádných rud nebylo oekávali."*

„Z toho poznamenání vysvítá, že dl Osel 260 '/j dumploch hluboký jest a nic

více. Bylof zde nkdy ovšem více chodník a hašpl, kteréž se ale zase nahoe za-

ínaly, než zde nieho o tom nepipomenuto. I kdyby se zde všechna voda stáhla, ha-

šple a chodníky spoítaly, nevynáší to všeho všudy více jak 840 Va dumploch, i to dle

lijovitosti a ne podle závaží, proež se ti, jenž z toho 900 láler uinili, velmi zmýlili

a vci nerozumli. Aby se ale tomu, že Osel hlubší není, tím více místa a víry dáli

mohlo, jest ješt ta prba. Jmenovaný Prášek stáhl totiž n.i tom samém couku na

rozkaz pana z Jendorfu v sobotu po sv. Petru r. 1530 I. dl Flašary. V nm jest

18 hašpl a celá hloubka 264 dumploch; ale tato šachta leží o nco výše nežli Osel.

Prášek dokládá dále, že v té samé hloubce, jak v Oselském dolu, zmrsky ") a prameny

konec svj mají, nebof rudy zde zmizely a voda se zjevila. Hloubka Flašar rovná se

hloubce Osla. O dolu Oselském pipomenul jsem z té píiny tolik, ponvadž on v mno-

hých zemích tu povst o sob ml, že byl rozsáhlým dolem, jakž také tomu jest ; že

ale onu hloubku ml, již mu pipisují a pisuzují, nemohu nalézti. " Tak dalece listina.

Dle výše dotené zprávy mie Práska má tedy pro svou domnle ohromnou

hloubku proslulá a dle svdectví Koínkova jen k prvnímu patru') pohloubená Oselská

šachta toliko 80 dumploch zhloubí, a to jen dle lijuvitosti a ne kolmo ili dle závaží.

Dl Oselský, jenž dle udáni Koínkova 10 pater má, jest dle nálezu Prášková spolu se

hloubkou své šachty jenom 260 '4 dumploch hluboký. Ponvadž pak dumploch

4 Pražské lokte obnáší, iní 80 dumploch hloubky Oselské šachty 100 sáh Vídenské

míry, a celá hloubka dolu Osla spolu se hloubkou šachty 326 sáh dle lijovitosti.

Dl a šachta Osel byly po roce 1531, v kterémž je Prášek stáhl, sotva dále po-

hloubeny, jist ale nedoslihly oné neobyejné hloubky , kteráž se jim asto pipisuje,

ponvadž brzo po roce 1531 jich zatopení se udalo.

Již r. 1516 zaal Osel v hlubin tonouti, poštstilo se však vodám odolati, jak

ze zprávy Práškový souditi lze, nebof jinak nebyl by mohl v hlubin stahovati. Roku

1533 vystoupily vody až ku prostedním patrm; ješt více ale zvtšila se vodnatost

') Nadraziti, natrefiti, nalézti.

') Uvedené zde výsledky horním mricm Práškem r. 1.^31 predevzatého vymení Oselskelio dolu

uveejnil již Koínek v svých r. 1675 vytištných Starých Pamtech Kutnohorských, však jen

strun a ne tak úpln, jak pítomná listina. Oba udávají stejnou hloubku Oselské šachty (rád-

šachtn) a hašpl, s tím toliko rozdílem, že Koínek hloubku posledního hašple na 16 místo na 10

dumploch udává, což však snadno chyba tisku býti mže.

') Blubina, tolik co hloubka (Teufe) vbec a též dno dolu (das Tiefste).

*) Zastíniti se, zmizeti, ztratiti se.

") ZJalavéti, v bezrndnou skálu se promniti.

') Zmrsk, tenký, neširoký couk neb pramen.

') Patro, veškeré chodníky se svými hašpli v stejné hloubce. Co u domu poschodí, to v dole patro.
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Oselského dolu, když r. 1541 tu noc po sv. Filipu a Jakubu, práv ve 4 liodiny na

noc, doloví dlníci, jenž v Osle na vorl Hulnífkovu v Muíírn dlali," na vodu dolu

Capochu prorazili, jejíž pítok vzdor všemu namáhání zadržán býti nemohl. A lak,

praví Koínek, Osel vodu pil, až se dokonce opil. Dilt Osel od r. 1541 pomalu tonul,

roku pak 1554 zcela utonul, kteréhožto roku na den sv. Matje lidé ven z nisla b-

želi, aby se na vodu, vrcheui z Osla bžící, podívali. Zatopení Osla stalo se k velkému

zármutku Kulnohoran, nebo slará pedpovídka byla:

Dokud Osel bude váti,

Hora bude v štstí státi.

Nejvtší hloubku má mezi Kutnohorskými šachtami snad Panská šachta v blízkém

msteku Kaku, kteráž dle svdectví Koínkova má 110 duniploch ili 137 sáh Ví-

denské míry zhloubi. Koínek jistí, že se pod tou šachtou „étynnecítma hašpl (to

jest dr, jimiž se vždy hloubji a hloubji lezlo) poílalo a ty nepochybn nkolik dum-

ploch vynesly.''

Zetel mající k hloubce nejmenšího hašple dolu Oselského, dejme tomu pro ji-

stotu potu, že hloubka každého z tch 24 ha.špln v Panském dolu jen 7 duniplochíi ili

8'7 sáh Vídenských vynášela, z ehož následuje, že horníci Panskou šachtou s hašpli

jejími bez pochyby hloubky nejmén 278 dumplocli ili 346 sáhil dosáhli. V této sum
musí se však hloubka šachty, jenž kolmá byla a ne ležatá, dle závaží, hloubka ale

hašphl dle lijovitosti vyrozumti
;
ponvadž ale o úhlu lijovitosti hašpl žádná zpráva se

nezachovala, nemohli jsme kolmou jich hloubku vypoisli. Uvedeme-li ale v poet misto

7 dumploch 13 dumpluch ili 16 sáh, totiž prmrnou hloubku hašpl v Oselském

dolu, obdržíme místo 278 dumploch ili 346 sáh, 419 dumploch ili 521 sáh.

Tedy by se Agricolovo udání zdánliv potvrzovalo a dolová díla v Kutné Hoe,

kteráž se dle domnní hrabte Sternberga za as krále Pemysla Otakara 1., panovav-

šího od roku 1197 až do roku 1230 zarazila, byla by ledy, a jich stái v asíchAgri-

coly ne mnoho pes 300 let vynášelo, po uplynulí léto pomrn krátké doby dosáhla

takové hloubky, kterou ani v dolech nenalézáme, jejichž vznik do as ímau padá a

kleré dosud v díle jsou. Než nesmíme z mysli pustili, že Agricola o šachtách (putei),

nikoliv ale o dolech (.fodina) mluví, a že míní palm hory Kutnohorské, ne však o mnoho

mladší na Kaiiku, kde se dláni dol teprva poádn vyvinulo, když Kutenské doly, yy-

dávavší ze sebe bohatší a lepší rudy, ku pádu picházely, proež díil O.^elský již v druhé

polovici šestnáctého století zapuštný vidíme, anf se Panský dl, dosáhnuvši dozajista

teprva po asich Agricoly své znamenité hloubky a velkého rozdláni, ješl v tidceli-

leté válce piln a snad i pozdji tžil. Dolová eládka záležela v Panském dolu ješl

za krále Matiáše, okolo r. 1612, nejmén z 348 muž. A vezmeme-li na váhu malé

stáí Kutenských hor v asich Agricolových, povážime-li, že tamjší šachty a hašple až

do as Agricoly se hloubily pouze želízkem ') a ke zpodu málo úinlivým sázením

ohn ''), anof stíleni skály v Hoe Kutné teprva v asich Koínkových v druhé polovici

sedmnáctého stoleli v užívání vešlo; uvedeme-li si v pamt, že v Hoe Kutné dolová

voda z prvopoátku bezpochyby takovým nemotorným spsobem na den se zdvihala,

') ŽeKzko, železný klín s násadou.

*) Ohne sázení, spsob dobývám rudy, pri kterémž se skála udélaným v dole ohném rozpálí a tím

puká, naíež se skála s rudou sochorem, nosatcem a želízkem snadno dobnde.
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jako ve Švacu v Tyrolech, kdež ped postavením stroj k tžení vody dennfi 600 dl-
ník zamstknáno bylo, kteí dolovou vodu v kožich ze žumpy*) na štolu jeden dru-

hému podávali, což v Hoe Kutné snad ješt více místa mlo, ponvadž tamjšími štolami

k odvádní vod z dol málo hloubky pro malou hornatost okoli se dosáhlo ; uvážime-li

konen, že i pozdji v Hoe jako v jiných báních pi tehdejším stavu horní mechaniky

držení vod vbec velkých nedostatk mlo a že následovn dlníci pi hloubení šachet

a hašpl pítokem vod a dolovými parami velmi týráni byli: musíme za lo míti, že

Kutnohorské doly, lim mén šachty, v asích Agrlcolových 500 láte zhloubí míti

nemohly.

Karel z Linné.

životopisný nástin.

Sepsal Lad, CeLikovslcý.

Vdy pírodní jsou mezi všemi vdami nejnovjšího poátku. Teprva od první

polovice pede.šlého století dosply rzné ped tím známosti o pírod té výše a spoji-

tosti, že se vdou nazývati smjí. Nebof, neberouce ohled na starobylost eckou, ve

kteréž Aristoteles svým spisem o živoiších samojediný co mudrcký pirodoskumec se

stkví, piznati musíme, že Linné-em teprva pírodopis vdecký a to vlastn botanika a

zoologie poíná; mineralogie ve vdecké form svým pvodem ješt do pozdjší doby

padá. Na severu, ve Švédsku zplodilo pedešlé století nejsystematitjšího ducha všech

posavadnich vkv a nejbystejšího znatele a skoumatele v celém oboru pírody, jejž kdy

potud celkem byla mla, velikého reformátora pírodopisu a zakladatele vdecké jeho

soustavy. Zásluhy jeho o pírodovdu jsou zajisté veliké, uvážíme-li dále, že jím hlavn

rozkísila se láska k ní všeobecná po celé Evrop, že jeho a jeho žákv pírodozpytnými

cestami rozmnožily se známosti o plodech pírodních po celém svt, mezi botaniky samými

vyšší snažení k novým náhledm a nálezkm cestu sob raziti poínalo. Ale jakkoli ne-

obyejné a nesmrtelné jsou jeho zásluhy a stanovišt mezi pírodníky , tak zajímavé a

dležité jsou i bhy jeho života. V následujícím životopisu kladu sob lílohu, vypravovati

tyto takovým spsobem, aby vyvinování se jeho mohutného ducha z prvních vloh a ná-

klonností jeho jasn ped oi se stavlo a práce jeho v pomru ku pírodovd nalezly

hodného ocenní.

/. Linné-ovo mládí, studie akademické, cesty po vlasti. Od r. 1707—1734.

Nils (Mikoláš) Linnaeus, nar. 1674, pocházel ze selských rodiv v krajin Sma-

land, z otce Ingemara Bengtsona a matky Ingridy Ingemarsdotterové. Jako nejedni

z pedkv jeho ze stavu rolnického k studiím theologickým se byli dostali
,
pidavše sob

od veliké dédinné lípy jména Lindelius a Tiliander, tak i Mikoláš od téže lípy Linnaeus

se nazvav, obral sob theologii za pedmt svého studium na universit Lundské, odkudž

po nkolikaletém dosti krušném uení a vyuováni odebral se do svého otcovského okrsku

Wexió ucházet se tam o službu. Stalo se , že ho uinili pomocníkem pastora v Sten-

brohult, Samuela Brodersona, a brzy na to r. 1706 jeho kaplanem, naež Linnaeus, po-

žádav nejstarší dceru jeho Kristinu za manželku, obdržel ji. S chotí svou pak obýval

na kaplanství Rashult, tsn pi vesnici Stenbrohult. Krajina tato byla jedna z nejp-

*) Žumpa, jáma k nadržení vody v dole.
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vábnjších v celém Švédsku : kostel obklidíovala se všech síran pole obilná na daleké ro-

vin mimo stranu západní, odkuds zna(^né jezero Moklen dlouhdU zátokou až ku ko-

stelu jasné proudy kolébalo; na jih se táhla sliíná buková lesina, vysnké hory Taxas vy-

stupovaly na severu, za jezerem na západ jevil se Moklanas ; na východní stran od se-

veru ovnOena byla role bory, od východu a jihu lopotvárnými luíinami a košatým stro-

movím. V tom tak rozkošném miste narodil se obma manželm prvni syn Karel v noci

z 22. na 23. kvten r. 1707, když vyvolávali! kukaku léto, v pravém to msíci kvtíiv a

svžího lupenstva. Nedlouho polom umel pastor Broderson. a zef jeho Linnaeus dosazen

byl na jeho místo v Stcnbrohultu.

Tam vyrstal útlý synek od kolébky mezi kvtinami, nebof otec jeho, kvtin ve-

lice milovný, mající o nich též njaké známosti, již v Rashullu nejvtší míval zalíbeni

v pstováni své zahrádky, aniž pak co pastor opominut zahradu si založiti a nejvybranj-

ším stromovím ji posázeti, nejvzácnjší kvtiny v ni pstovati ; i dovedl toho, že byla nej-

krásnjší a nejspoádanjší v celém okresu. Mže se ici, že Karel takka již s mlékem

mateským lásku ku kvliníim do sebe vssál ; nebylo-li malého kiklouna niím upokojiti,

potebovala mu matka jen bylinu dáti do rukou, naež vždycky ihned se utajil. Sotva

tjri léta stár provázel otce svého v let ke kollaci do Miklanasu, kterýžto, když hosté

na louce odpoívali, ukazoval jim rozliné rostliny tu rostoucí, jmenoval jejich jména a

ledacos podivného a památného o vlastnostech jejich vypravoval. S celou pozornosti

mladistvé duše, nedýchajíc poslouchalo dít jeho pouováni, i nedávalo od té chvíle otci

svému pokoje, vyptávajíc se po jménech rostlin, více než tento umi oznámili. Tím sp-

sobem pamatoval si chlapec znaný poet švédských bylináských jmen, a jak jen rozum

bráti poínal, pomáhal potšenému otci v ošetování milé zahrady. Na tom ale nepestáv

iníval rád malé zábludy po pkném okolí a nasbírané polní kvílí do darovaného od otce

záhonu umisfovul, pi emž nebylo divu, zancsl-li otci mnohý plevel do ádek
,

jehožto

vyplemenní tomuto mnohou lopotnou práci spsobilo. Když dokonce i hnízda s vosami,

otcovy úly hubícími, pod ochranu svou do zahrady vzal, neušel díitce a nevrlému zapo-

vzeni podobných pokusíiv. Nicmén návidl pastor nevinné a ducha cviící vyra-

žení svého syna tím více, že nemohl mu v své osamlostí pidati slušného spoleníka.

Tím sbíráním a potulováním se za rostlinami tužila se náklonnost pirozená k pestrým

chovancm Kvteny, až pak v takovou neodolatelnou náruživosl vzrostla , že se mu její

horlivé ukájení — což zajislé s oteckým páním se neshodovalo — stalo úelem dlou-

hého života.

Otec Linnaeus nenadal se jiné budoucnosti, nežli že nadCjný syn stane se jeho

stateným zástupcem a i nástupcem v liad, a nejinak kojila se marnomyslná matka slad-

kém pomýšlením, že uslyší svého prvorozence s kazatelny lilásati.

Prvni vyuování tedy, kteréž otec sám vedl, v náboženství totiž, latin, zempisu

smovalo k domnlému povolání Karlovu ; v desátém roce svil ho otec veejnému

uení v triviální škole blízkého msta We.xiij. Tím však nebyla chuf k pravidelnému

školskému uení v mysli pacholecí rozmnožena, anobrž tu teprva se jí zmocnila pravá

k nmu ošklivost, ponvadž lam, jak si Sám poznamenal, „suroví uitelové nemén su-

rovou melhodou dtem k vdám dodávali chuti, až tmto vlasy na hlav vzhíiru vstá-

valy." Za to však byl Karel svou první vášeíi pinesl s sebou z otiny, a ím dále ve

tídách školních postupoval, maje volnjší chování a jsa vyproštn dohlídky otcovské, tím

astji se chápal píležitosti, kdykoliv mohl knihám utéci, aby jediné své rozkoši, býti
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mezi kvtinstvem v okol/, nasytiti se mohl; i znal posléze stanovišt každé rostliny na

cest, po níž každoron nkolikráte do otcovského domu se ubírával. Na štstí byl škol-

ský rektor, magister Lanarius, sám pítelem botaniky, proež vidl rád mladíkovu asnou

známost její, shovíval s ním a dobe posuzoval jeho nadáni a píli, když ostatní žáci je^

zamstnavým zahaleem býti myslili. A však mladý Linnaeus patrn se opozdil v pede-

psaných ueních, kterýchž mu ku kazatelskému stavu bylo tak potebí. To se jevilo

více ješt na gymnasium, do nhož r. 1724 vstoupil. Tu býval vždy mezi posledními

žáky, maje poet klásti z pokrok svých ve výmluvnosti, morálce, metafysice, theologii,

etin anebo hebrejštin ; naproti tomu ale mezi nejvýtenjšími v tch hodinách,

v nichž se mathematika a fysika pednášela. Dnem i nocí pak ítal jinoch v nkolika,

a píliš chatrných zásti, a zásti zase píliš uených pro botanických knihách, kte-

rýchž mu bylo možná dopíditi se.

Po dvou letech navštívil Linnaev otec ústav, aby se povyptal na pokroky svého

milého synáka, a musil slyšeti k veliké své lítosti, že navzdor astým dtkám nelze ho

k nižádné ádné pilnosti pímti, a že nejlépe bude, postará-li se mu o njakého pí-

sného mistra, u nhož by syna, dokud ješt píliš mnoho asu zmaeno není, poctivému

emeslu nauiti dal. Jak musela takováto zpráva starostlivého otce ohromiti, jenž pi

svém skromném jmní každý uložený groš na vycviení syna svého byl obtoval ! V této

své žalosti, napolo již odhodlán dáti jej na ševcovství, obrátil se však díve k provin-

ciálnímu lékai, Janu Rolhmannu, chtje za píinou njaké churavosti rady lékaské

užili. Tento muž, jenž na témž gymnasium fysice vyuoval a snaživého i neobyejnými

dary nadaného ducha mladého Linnaea ped jinými seznával, stal se zachranitelem jeho

pro vdu pírodní. Téšilf on sklíeného otce ujištním, že práv mezi všemi Linnaeus

k nejlepším prospchm áku dává, a teba nestal se dobrým knzem, že svým asem za

výborného lékae vyspti mže. Slabá to náhrada pro otce pastora, který však dal

pedce své svolení, když se Rolhmann nezištn nabídnul, vzíti Karla k sob a na svj

náklad jej vydrželi po ten rok, který zbývá, než bude moci na universitu odejíti. Stalo

se, a doktor Rolhmann uil chovance svého po celý ten rok fysiologii soukrom, zkoušev

jej pak shledal, že byl Linnaeus všecko co nejdkladnji pochopil. Vdomí, že nyní

neprostedn jen svým oblíbeným vdám oddati se niá, tužilo jeho pilnost novým du-

ševním veselím. Jmenovit bibliotéky Rothmannovy piln používal, když mu tento ukázal,

že to, emu posud v botanice se uil, niím není, nýbrž že rostliny pede vším podle

kvlv znáti sluší, jak tomu slavný a panující tehdáž mislr v botanice Tournefort uil

;

naež všecko mladíkovo snažení k tomu se neslo, jak by všecky rostliny své v okolí

Wexióském dle Tournefortovy soustavy do své známosti vnesl. Zárove již i sám po-

zoroval nedostatky knh botanických, když mu mnohé rody rostlin, posud od botanikv

nevystavené, pi samoinném proskoumání asté nesnáze psobily.

R. 1727 piblížila se doba, ve kteréž Linnaeus se svými spolužáky na universitu,

a to do Lundu odebrati se ml, kteráž jsouc menší než Upsalská ke skrovnému jmní

rodiv lépe se hodila. Do vysvdení akademického zaznamenal však Nils Krok, rektor

gymnasia, že jedin z toho ohledu mladíka toho k akademii odesýlá, ponvadž ví, že

nkteí stromové, a v štpnicích pi vší péi pláaty zstávají, ale byvše do jiné pdy

pesazeni, asem dobré plody vydávají, ku kterýmžto i tento mladík pirovnán býti muže.

Tímto pochlebným pasem opaten vydal se Linnaeus na cestu, se skrovnými penzi, ale

s duchem veselým a svžím, i pln dvrnosti v pislíbenou mu pomoc njakého pátel-
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skt-ho, magistra Humílra. Ale již na poiitku své dráhy akademické seznal, s jakými

obtížemi nezámožnému studentu jest zápasiti a na jak nejisté nadje nkdy se podpírali.

Pišed do novdiio bydliSté slyšel, že se muž ten, na néjž spoléhal, pravé do hrobu

klade. Nicmén našel brzy písteší v dom'é doktora Kiliána Slobaea, byv tam uveden

od drevnéjšílio svého ufitele ve Wexio, nyní magistra Gabriela líóka, kterýž pozdji

sestru Linnaeovu za manželku pojal. Tento Slobaeus, v pozdjším ase professor a

archiatcr v Lund, muž churavý, jednooký, zchromený na jedné noze, ustavin hypo-

chondrií a bolestmi v kíži týraný, neshledával na mladém Linnaeovi nieho, co by se

mu bylo zvlášt líbilo, krom že jej seznal se vši opravdivoslí odhodlána, oddali se

medicín. Slobaeus byl ostatn nadán znamenitými dary ducha a slynul co léka, ob-

zvlášt mezi šlechtou v Schoncch, kteráž svými vyptávkanii nad míru jeho innost

písaskou zaujímala ; když pak uinil zkoušku pepustit Linnaeovi spisování odpovdí,

nalezena jest jeho ruka píliš nesliná, a s nevrlostí musil pestali na prvním pokuse.

Navzdor tmto nehodám dovolil mu býlí pítomnu jeho soukromým pednáškám o kon-

chách, i bylo Linnaeovi také jinak pobytí u doktora Slobaea pravým dobrodiním: dobe

zaízená jeho sbírka rozliných pírodnin, jako mincralií, lastur a ptákv rozmnožovala

názor a vdomosti reální mladého studenta; byliná sušených rostlin, jakého posud nebyl

spatil, zalíbil se mu nad míru a pohádal jej k zakládání podobné sbírky bylin, k ja-

kémuž úelu líni bedlivji v okolí se ohledal, lim trvaleji a pozornji rostliny proskou-

mával, in již nyní mnohá pozorování pro pozdjší své tvoreckc nálezy. Takto ve svém

vlastním živlu se nalézaje vyvinoval Linnaeus pilnost a snažnou badavosl v neobyejné

míe, o nížto konen i sám Slobaeus nápadným spsobem se pesvdil. Linnaeus

vdl totiž o znané bibliotéce doktorov, v níž se nalézaly mnohé botanické spisy et-

njších uencv, a s žalem toho nesl, že mu otevena nebyla, avšak ostýchal se o za-

pjeni knih se hlásili. Tu jakýsi nmecký student, jako syn v dom Stobaeov žijící,

uvolil se donášeli mu polají knihy z bibliotéky v noci, když doktor ve spaní ležel,

kteréž pak Linnaeus na svém pokoji, snu sob ukrádaje, studoval. Za to jej Linnaeus

vyuoval ve fysiologii, kterouž byl u Kolhmanna poslouchal. Ale Slobaeova stará matka,

sporého spaní, pozorovala každou noc svtlo u Linnaea, i varovala syna, aby mu toho

netrpl pro nebezpeí ohn, dokládajíc, že on bezpochyby neshasiv udímává. Slobaeus na

I to pikrade se zlehka k Linnaeovi, o dvou s plnoci, jak ale mile pekvapen žasne, vida

I
jej v plné práci mezi knihami po stole rozloženými. Pekvapený mladík již musil

1 ke všemu se piznali, což ale nepohnvalo Slobaea, jenž naopak takovou lásku k nmu
' pojal, že mu jak od knihovny klí odevzdal, tak vbec svou radu všude propjoval, ba

i sliby inil, že jej, bezdlek jsa, svým ddicem uiní. Tchto výhod však Linnaeus

sám brzy se zbavil obzvláštní píhodou. Jsa totiž jednoho jarního parného dne r. 1728

na bolanick('m výletu, a svléknuv k ochlazení kabát štípnut byl od ervíka, jenžto ve

Švédsku zhusta na bainách žije a od vtru zavíván lidem a zvíatm za kži se zadírá,

psob veliké nebezpené bolesti *). Štípnutí toto mlo za následek nebezpené zaní-

cení, které životu jeho hrozilo. Slobaeus meškal na len as v Helsingborských lázních,

i musil ledy Linnaeus užili cizí lékaské pomoci. Šfasln vyhojcn navštívil pak v let

své rodie. Tam zavítav jcdimu doktor Rolhmann radil mu, aby uin'versilu Lundskou

smnil za slavnjší Upsalskou, kdež studium lékaské lépe kvetlo pod ueným medikem

*) L. pozdji ho nazval íuria inícrnalis, bezpochyby néjaký druh vlasovcc (FilariaJ.
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Rubergem a slovúlnýin botaiiikcm Rudbeckem, kdež veliká botanická zahrada, znamenitá

bibliotéka a mnohé stipendie chudému studentovi medicíny poskytovaly rozsáhlejších pro-

slredlt. Línnaeus byl mlád a snadno se dal pemluvili svým dobromyslným dobrodin-

cem; i odebral se neprodlen na podzim téhož roku do Upsaly, neoznámiv z lehko-

myslnosti mladické tu zmnu svému ochránci Stobaeovi do Lundu, aniž s nim se rozžehnav.

Za tuto zpronevilost ekala na Linnaea dosti trpká zkoušeni v Upsale, Se vši

horlivostí dal se tam z poátku na studie, avšak nejsa u nikoho znám a hlavn jen na

sebe odkázán, vydal se v krátkém ase z penz otcem poskytnutých, a nemoha z do-

mova oekávali pispní, brzy ve psí se nalézal. Kondice nechtla mu žádná rodina

sviti, nebof nebylo tehdáž v obecném mínní estno, studovati medicinu ; školy sice

ml svobodné, nedostávalo se však výživy a odvu. Musilf se nkdy u spolužákv svých,

u nichž dobe návidn byl, stídav pistravovali, jindy na dluh obdvali. Rád byl, do-

stávaje darem obnošené šaty druhv svých, a posléze byl pinucen, uchozený obuv

luhým papírem na míst podešvv vykládati. Avšak pravá horlivost pemáhá všecko,

a Linnaeus netratil proto ducha ke svým studiím.

V takovémto nuzném stavu sedl Linnaeus na podzim r. 1729 v botanické za-

hrad, zamstnán popisováním nkterých rostlin, an tu dstojný COletý knz piblíživ se

k nmu tázal se na to, co tu píše, na jeho vlast a okolnosti a skoumal jeho vdomosti,

vyptávaje se na jména mnohých rostlin, naež Linnaeus veskrze dohe dle Tournefortovy

methody odpovídal. Vlídn kázal mu ctihodný staec jíli s nim do jeho obydlí. Byl to

Dr. Olof Celsius, který se práv byl ze Stockholmu navrátil, slavný to uenec, znalec

eí východních aspolu také veliký pi'ílel botaniky, jakož ho Linné r. 1737 jediným bota-

nikem ve vlasti své nazval. Tenkrát práv se zabýval vypracováním pírodopisu bibli-

ckých rostlin (svého pedního díla: Hierobotanicon, vyšlého r. 1745—52), i bylo mu

vhod, že nalezl Linnaea, o jehož nadobyejných známostech, spali'iv laké jeho herbarium,

s podivením ješt podrobnji se pesvdoval. 1 vzal ho k sob, stravoval jej , pohádal

ho k astým výletm okolo Upsaly a knihami , radou i pomocí pi pracích jeho se mu

propjoval. Zatím povst Linnaeova již lak mezi studenty medicíny se roznesla, že po-

ínali nkteí poslouchati zcela v soukromí jeho pouování; nebof bylo lehdáž toto slu-

dhim dosti zanedbáno : z nejpednjších professor etl Rudbeck o svých plácích , Ro-

berg o problenuitech Aristotelových ; botanické pednášky nebylo žádné , aniž vidu neb

slychu o lub, ba ani o samé anatomii.

Mezi studenty Upsalskými požíval jediný Petr Arledi
,

pocházející z chudých ro-

div v Angermanland
,

jakési povsti pro svou znalost ve vd pírodní. Pede vším

výteným byl známostí ryb , kteréž dle nové methody seadili zamýšlel ; také botaniku

miloval, avšak jsa mén v ní zbhlý, konen na okolinaté rostliny se obmczil. Jedno

z hlavních snažení mladého Linnaea bylo, uiniti si Ai-tediho pítelem. I vyhledav

ho nalezl jej ve slzách pro otce, jejž byl práv pochoval. , Rozprávka," vypravuje Linné,

„zatoila se ku pedmtm pírodoznanství ; s podivením poslouchal jsem jeho pozname-

nání, shledával jeho známosti. I požádal jsem vroucné o jeho pátelství, taktéž i on si

pál mého užiti. Jak milá, jak vzácná slala se nám tato dvrnost, s jakou radostí vi-

dli jsme naši obapolnou náklonnost rsti! — Naše povahy si odporovaly: on byl vysoko

rostlý, povážlivý, opravdivý; já malý, hbitý, divoký, živý. On miloval chemii , jako já

rostlinstvo, v stejném ase dali jsme se do ryb' a do hmyzv, nemohouce ale jeden dru-

,

hého doslihnouli dlili jsme se ve svou práci: Artedi obíral se rybami, já zase hmyzem.
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Panovalaf mezi iiáma slálá philclská žárlivost, jcdeji druliúinu tajíval své nálezky, a pedcc

nemohli jsme Ii dni vydrželi, abychom se vespolii jimi nevyihloubali.^

V tch dnecii pátelského zápasu dostalo se Linnacovi do rukou pojednání fran-

couzského bulanika a žáka slavného Tournelorta, Vaillanla, jednající o pohlaví rostlin

:

do sexu planlarum.

Budiž nám lady dovoleno, k objasnni té vci trochu dále zabhnouti. Za našich

dnv jsou ony tvary ve kvtu, kteréž tyinkami a pestiky nazýváme, i obecnému vdomí

tak známé, i povždy snadným spilsobem pi nejmnožších vyšších rostlinách poznatelné,

že i beze zvláštních botanických známostí domnnka o pohlavném jejich urení sama od

sebe so naskytuje a nmohými patrnými a známými okolnostmi (na p. že kvt bez pestí-

kflv uvadna zahyne; kvt bez tyinek chován v pokoji, do nhož pyl z prášníkv pijíti

nemže, ve plod nevyspívá, že pyl na bližn lepké zachycován bývá, že jednopohlavné

rostliny jako zúmyslna pylem zúrodnny býti musejí atd. se potvrzuje , tak že podivení

zbuditi musí, kterak lak podstatné ástky až tém po Linnéa u bolanikíiv bez po-

všimnutí zstávaly. Bylo sice již ueným v starovkosti (Hcrodotu, ['linioví, Theo-

phrastu) známo, že palmy, jmenovit datlové, z ekonomických ohledv národm na Ste-

domoí dležité, zúrodiíují se práškem se stromv jiných pyl ten nesoucích, jakož od tch

dob podnes Egypané úmysln zavšují kvty práškonosné na palmy, ježto plod vynášeli

mají. Avšak ta známost byla zcela nahodilá, ástená a bez následkv. l'o obnovení

rostlinnictví ve stedovku nacházejí se v starých bylináích stopy njaké temné ped-
stavy o pohlaví rostlin, ale i ty jsou nepalme. První bylinozpytec

,
jenž se zejtn a

všeobecn o nm pronesl , byl dmyslný Adam Zalužanský ze Zalužan , eský léka

z vku Rudolfova ; ale i ten neostal prost nkterých omylných náhledv a zstal u souse-

dv bez povšimnutí , t;ik že Anglianm Grew , Nmcm Kamerarius , oba teprva ze

17. století, za vynálezce té myšlénky pláli. Našli se však botanikové, kteí dvojitému po-

hlaví rostlin odporovali, považujíce tyinky za vedlejší ústroje, které jen zbytené šfávy

odluovati aneb dle velehrubé pedstavy potravn látky pro pestiky vyrobovati mají, jako

Malpighi, Pontedera, i sám Tournefort. Vaillant, žák Tourneforlv, nesdílel domnní svého

uitele a ve jmenovaném svrchu pojednání vnoval bystejší pozornost ástkám plodícím.

Tento spisek byl to, jehož dmyslná pozorování zajala mysl Linnaeovu a zbudila

v ní první myšlénku, že by se dala vynalezli nová, nad pedešlé bezpenjší melhoda

soustavná pro veškeré rostlinstvo. Za prvodem této myšlénky jal se bedlivji skoumali

kvty, i nacházel k svému dostiuinní jak potvrzeni náhledv Vaillanlových o tyinkách

a pstících, tak i rozmanité nové pomry tchto ástek mezi sebou , kteréž poal bráti

za základ pro novou soustavu, soustavu to pod jménem jeho pozdji lak všeobecn pro-

slulou, dlouho po nm panovavší a mezi tak zvanými umlými soustavami nejvýbornjší.

Základní idea byla nová, nebof pedchdcové jeho v botanice osnovali své systémy na roz-

li manitostech kalicha, koruny nebo plodu, i Tourneforlova Ichdáž panující soustava spolé-

j

hala na jsoucnosti, podob a pravidelnosti korun a na mnohosti jejich na lžku kvti-

novém. Tak se i na Linnaeovi potvrdila zkušenost, že mužové genialiu', reformou ve vd,
umní, náboženství neb politice proslavení, myšlénkami k tvrím dlám svým již za mla-

dosti pojati bývají, aby jim po celý život za jasného pruvo<lce sloužily.

l.innaeus jal se od té doby na jednotlivých rostlinách tyto pomry vnitních ástek

kvtu s takovou pilností studovali, že ku konci téhož školního roku , když tehdejší l)i-

blioteká university, Jií Wallin, s fysiologickou disputaci o „snoubeni se rostlin" se vy-
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tasil, sám již mocen byl, v pojednání nkolik archr silném své náhledy zevrubn proti

onomu zastávali; kteréžto, nemaje píležitosti podati je soudu veejnému, doktoru Celsiovi

odevzdal. Z rukou jeho doslala se ta práce ku petení prof. Rudbeckovi, který, že mu
se hljila, žádal seznati mladého pvodce jejího. Rudbeck, tenkráte 70 let stár , obdržel

téhož roku dovolení, dávat se zastávati v pednáškách od substiluta ; seznav i zamilovav

si pak Linnaea navrhl jej fakult, od níž tento s pochvalou zkoušen byv, zapoal r. 1730

veejná svá botanická tení. Živé jeho pednášení a novota vci získaly mu valné

posluchactvo, jehož poet neustále se množil. Botanická zahrada , která za posledních

let starého Rudbecka ladem ležela, dostala se pod moc jeho, i niohlf nyní tam rozkazy dá-

vati, kdež ped rokem ješt se byl o službu zahradníka bez prospchu ucházel. Linnaeus

zavádl tam opravy a z cizích zahrad i z venku dával tam vzácné rostliny dle vlastní

methody sázeti. Starý Rudbeck vzal svého zastavalele v úad k sob za vychovatele

dtí svých, a tu ml tento píležitost používati jeho vybrané bibliotéky a prostudovati

jeho nádhern kreslené ptactvo švédské. Tyto asné a estné prospchy na dráze aka-

demické dodávaly snaživému a ctižádostivému duchu Linnaeovu pružnosti v té míe, že

stráviv dny své nejvíce se svými posluchai ve škole a na výletech , i nocí k svým

vlastním pracím pibírati nelitoval. Tu jej zabývalo pede vším vypracování nového sy-

stému rostlinstva, studování spis devnjších botanikv a porovnávání jich se svými na-

bytými názory a tudíž posuzování jejich zásad; samé to zárodky, jejichž vyvinutím na

pd hollandské velikou reformu v botanice spsobil.

V té dob navrátil se Dr. Nils Rosen ze své cesty po cizích vlastech, mladý to

muž pro své schopnosti a vdomosti v oboru lékaství na slovo vzatý, kterýž pozdji i spisova-

telské povsti nabyl a mezi nejpednjšími lékai pedešlého století se proslavil. On i hned

jal se za Rudbecka anatomii pednášeti a žádal též i botanickou ást pednášek jeho pe-

vzíti, nebo doufal stáli se nástupcem Rudbeckovým. Jméno, které si byl již Linnaeus

mezi studenty získal, vzbudilo jeho nedvivost, i hledl jej opravdov kladením mu

všelijakých pekážek odstraniti. Linnaeovi tím posléze i pobyl v dom Rudbcckov

zlrpen byl, lak že s radostí uchopil se práv vhod picházejícího povolání k cest

pírodozpylné do mén známých laponských krajv švédských, kterýmž jej spolenost

vd v Upsale, na doléhání sekretáe svého Ondeje Celsia, r. 1731 poctila.

Nežli nastoupil svoji, jak pedzvídal, se všelikými nesnázemi spojenou cestu do

rozsáhlé, puslé a studené Laponic , navštívil v zim své rodišt, a mlf to potšení, že

jeho rodiové, posud dráhu jeho želící, z Jeho vyznamenání srden se radovali. Neo-

pominul k Stobaeovi do LunfJu se podívali, aby též jeho sbírku mineralií, an v neroste-'

pisu mén povdom byl, prostudoval. Na to, 13. kvtna roku 1732, vydal se komo s 60

tolary na cesiu, i jel podle Bolenského zálivu, skrze Angermanland, kde na konci kvtna

o jaru ješt ani zdáni nebylo a krajiny ležely plny snhových hrz zimních, k nejjižnjší

laponské provincii Umea; podle eky Umea yx\\\ se nahoru pšky, i bylo mu tu zápasiti

s velikými obtížemi, nebot lopotn musil se propracovávali skrze lesiny a bainy ješl

ledem naplnné, až ho jarní odmk, nidouvajíci eky a roztápjící snžné planiny, pinutil

ucouvnouli a navrátili se do Umcy, odkudž nyní zamíil svoji pouf podle moe severn

do Pilcy a Luley. Odtud na kocábce plavil se vzhru po ece Lulea do Jockmocku,

již na laponských Alpách, pak cestoval dále do Quickjocku. Obdržev lu tlumoníka la-

ponského vystoupil na vysoké hory u Walli^vare, kdež nezapadající slunce spatil a zcela

nové alpské rostlinstvo nacházel. Po hbetu pohoí toho vždy pšky pokraoval až
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do norvežských Finmarkv a k Severnímu moi, naež namáhavou pouf svou zamJ^.il

nazpl do Luley. Na télo cesté byl vicekrále u velikém nebezpeí; jednou stelil po

ném uchoiiec pímoský, když po horách byliny a kameny sbíral, jindy na Purkijauer

jezee, vyplaviv se na voru, vlastní rukou sbitém, v husté mhle se spatil zalialena a

vyhlídky zbavena, a stíží ušel víru, do nhož jej proud a vítr spojenou silou zanášely.

— Pedstavme si zemi, jejížto daleké a pusté rovi-y bainami a šírými lesy z borovic,

jedlí a bíz jsou pokryty a krom toho jen chudým a sporým rostlinstvem, jako vesem

a lišejníky ponkud oživeny
; jejíž západoscverní Alpy ncschfldností, neobydleností a

tuhým mrazivým podnebím iní cestu obtížnjší nežli švýcarské hory, s kterýmiž i

v alpských rostlinách mnohou podobnost projevují ; kde na výšinách vná zima stolí,

a v údolích v let nesnesitelné dusné parno moí; kde stopa lidská lak ídká jest, že

nelze libovoln odpoinouti a se oberstviti, a cestovatel rád býti musí, nalezne-li v La-

pov chatri sporého pojedení, v rybách a mléku losím záležejícího, — ,Má strava,"

vypravuje Linnacus, „pi všech nesnázích a namáhavém dobývání se na strmné, neschdné

hory, od nichž nelze ani jízdou ani libovolným odpoinkem se zotaviti, záležela namnoze

v rybách a mléku losím ; chléb a sl zídka mne oberstvily. Nejhnusnjší obtíž piiso-

bily mn mraky tiplic, proti nimžto jsem se flórem hájiti musil, nechtje každým dechnu-

tím je polykali, Laponci jakous pryskyicí tvá a ruce potírají, aby se jich plchv

uchránily. Slouží však celým hejnm preletavých pták za potravu, jakož tito zase Sa-

mm i Laponcm. trnácte dni zdržel jsem se na jedné velmi široké ece, kteráž, po-

kud jsem dozíti stail, divokými husami a kachnami jen se hemžila. Laponci jen po-

tebují do nich stílet, a mají vedle ryb onaej.ší potravu pro zimu i léto," — A v tomto

pustém, tuhém obalu, kterýmž tu píroda tajemn se obestela, jediný snažnou vlí a

bystrým duchem pozorovacím nadaný tvor, kterýž nedbaje lopot a nebezpeenství, její ne-

poznanou, odlouenou bytnost tam mužn stihá I Avšak známost toho kraje a nabytá koist

vdecká nahrazovaly všecka namáhání, Linnaeus tu netoliko první s dkladností proskou-

mal rostlinstvo, on též o ekonomii a spsobech živobytí oné zem mnohocenná data

nasbíral. Odpoinuv v Torneu a nemoha pro nastalou již zimu do tamních Alp se odvážiti,

dal se Linnaeus na cesiu zpátení po východních bezích zálivu Botenského pes Uleaborg,

Wasu do Abo, a peplaviv se pes moie, octnul se na konec íjna v Upsale. Výsledek

své cesty, složený v pojednání, podal spolenosti Upsalské, kteráž Linnaea na odmnu pi-

jala za lida svého. Toto vyznamenáni a tak zvané Wredovské stipendium bylo ale všecko,

co obdržel za vdk své namáhavé a skvlé cesty, na kteréž pes 800 nm. mil byl urazil.

Zatím umínil si Linnaeus vlastním úsilím raziti sob dráhu veejnou, a poal

r. 1733 pi etném posluchactvu držeti kollegium o umní prubíském horníkv, jimžto

mineralie se skoumají a kterému se byl na své cest od horního mistra Swanberga pi-

uil. Také botanice zase svým jarým, vábným pednášením uiti se jal. Avšak Nils

Rosen, znova závistí nad prospchem svého soka pojat, obžaloval jej ped senátem, že

se osmluje vyuovati, nedosáhnuv dle pedpisu stupn doktorského, a dovedl toho, že

Linnaeovi veejné pednášky zapovzeny byly. Tato rána, skácevši pojednou Linnaeovy na-

dje, dotekla se tak citliv jeho ctižádostivé a dráždiivé povahy, a zbudila V nm tak ne-

. skrocený vztek, že jednou, když Rosen z domu vystoupil, hnal se na svého protivníka

s vytaseným kordem, aby jej protekl. Tato neprozetelnost hrozila Linnaeovi nejtžšími

následky, a jen na pímluvu jeho píznivcv, jmenovit ctihodného Olofa Celsia, byla

dtka senátu \ée, ím potrestán byl.

Živ< 1656. 6
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Váše jeho ale ješt déle jím zmítala, pomyšlení na zvrácený svj blahobyt, na

nemožnost drahým doktorstvím oprávniti se na université, udržovala v nm neustále starý

hnv. A však lepší jeho duch konené v nm zvítzil. „Když jsem jednou v noci ze

sna vystrašen," vypravoval sám po ase, ,tyto vražedlné myšlénky pemítal a hloubji

o nich rozjímal, upustil jsem od nich. Neití toho, zvolal jsem, Bh rozsoudí. A od té

doby všecko k lepšímu se mlo."

Skuten nastal brzy v okolnostech jeho šastný obrat. Nkteí mladíci z jeho

dívjších posluchav usnesli se konati výlet do hornických mst švédských a Zvolili

Linnaea za svého vdce. Ve Fahlun, kde nejbohatší doly na m se nalézají, seznáYnil

se Linnaeus s krajským hejtmanem Reuterholmem, kterýž oblíbiv si jej vyzval ho k cest

do Dalekarlie na vlastní útraty své. V prvodu sedmi veselých spoludruhv, s kterýmiž

se dlil o prozpytování nových pedmlv, procestoval Linnaeus Dalekarlii až na hranie

norské, kde zvlášt doly ROrasské probádal. Navrátiv se podal zprávu o své cest

Reuterholmovi, u nhož co informátor dvou synv jeho zstal.

Po návratu z Laponska zamstnávalo jej nejvíce studium mineralií, O nichž- na

své cest do horských míst byl dohotovil nový syslem, o kterém, jakož i o umní pru-

bíském etl horním úedníkm ve Fahlun k velikému jich prospchu a zalíbení. Byl

nyní ve svém kruhu vážen a milován, a však duch jeho toužil po samostatnosti a širším

okresu innosti. Úad veejného uení byl položil jeho geniu a vdomostem meze for-

mální, kteréž jen s doktorským diplomem pekroili mohl. Chtl-li však si vydobyti

pevného postavení, musil meze lyto stj co stj pekroili. Pítel jeho, Jan Browallius,

který pozdji stal se biskupem v Abo, radil mu, ponvadž bez penz doktorem státi se

nemže, aby si vyhledal bohatou nevslu, která by díve jeho ošfastnila, a on polom ji.

Linnaeus uchopil se té myšlénky se vší živostí své sanguinické letory, a odvážil se

smlého kroku, prosili o ruku dívky, jejíž srdce mu již náleželo. Její otec Moraens byl

fysikem toho kraje, jeden z nejlepších švédských lékav, muž praktických vloh a stá-

davého smyslu, o jehož bohatslvi v chudobné tamjší krajin vbec se hovoilo. Linnaeus,

uveden k nmu, spatil lam starší z dvou jeho dcer, Sáru Luisu. „Spatil jsem ji,"

psal Hallerovi, „udivil se, žasnul — a zamiloval jsem se. Mé ochotenstvi získalo mi

její lásku, její slib. Zprvu, jsa mladý, chudobný, neosmlil jsem se otce o ni požádati,

konen jsem se pedce odhodlal. Ano i ne, byla jeho odpov. Mne on miloval, nikoli

ale mé nejisté, nepotšné osudy. Konen rozhodnul, že své dcei dává tíletou lhtu

do zasnoubení." — Linnaeus hotovil se, podporován píspvkem své radostné nevsty,

na dalekou cestu do Hollandska ; nebof byl tehdáž spsob obtížný sice, avšak nadaným

mladíkm prospšný, promovovati na cizích, nejradji hollandských, toho asn slynoucích

universitách. S poátkem r. 1735 nastoupil Linnaeus cestu novou, dležitou to dobu

svého života, na krátko po odjetí pítele svého Artediho do Anglicka.

n. Linnaeovo pobyti v HoUandsku; reformaci pírodopisu, esly do Anglian a do

Francouz, od r. 1735—1738.

Než Linnaea na cestu do Hollandska provodíme a reformu jeho v botanice

opatíme, bude nutno ohlédnouti se po tehdejším stavu vdy pírodní, jmenovit botaniky.

Jestliže ku konci stedovku, v 15. století, druhé vdy, jako filosofie, hisloric, politika,

archáologie a umem' se vzdláním aesthetickým se vzkísily na dochovaných pokladech ze

starého vku, z jejichž hlubšího studium nové svtlo vycházelo a v geniálních mužích
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píbuzné plameny rdzncovalo : nenacházela se píírodovCda v podobní šfaslných okolno-

stech. ekové, hicdiijící ve prírodí ideální a ('^lovecký obsah, nebyli v lé míe naklo-

nni k reální pírodovd, jako k filosofii a k umním: vzácný úkaz mezi nimi, Ari-

stoteles, kterýž dmyslným geniem na pravou cestu uhodiv tak bystré obadání pístup-

ných mu tvorv živoišných provedl a tak hluboké z nich pohledy na jiírodu erpal,

že za našich dnv teprve s užasnutím jim porozumno, zstal bez následovníkv. Aniž

pak praktití Kimané ehos valného dovedli, jejich známost jiných svta ástí, nežli nad

kterými vládli, byla velmi povrchní : vláda a užitek z dobytých zemi byly jim zetelem

hlavním. Plinius starší sebral sice s velikou pilností, jak sám se honosí, z pl tetího

tisíce spisovatelv látky rozliné, ale ani ty soudným duchem v celek neuvedl, aniž

z vlastního zpytování vdeciil ducha v tuto spoustu. Nejvíce skoumaly se ješl lékaské

vlastnosti bylin, ve kterémž smyslu Dioscoridcs Cilieký roslliny zpytoval, stav se tím

pvodcem tak zvané „materia medica," a dležitým zídlem pro praktické lékae svých

vlastí. On již u 600 rostlinách, jež na svých dalekých cestách byl poznal, zprávu dává.

Stedovk spokojil se znáním polo rozumných dl tchto mužv, jejich vykládáním

a rozvádním — aby kdo sám pírodu byl obral za pedmt neprostedného skoumání,

na tu myšlénku nepipadl v školské své moudrosti vk ten, ve kterémž nic nebylo vzác-

njšího nad novou a dobrou myšlénku. Konen ale pedce nacházelo se, že nemohou

rostliny na domácích luhácb rostoucí býti všecky tytéž, které byli Dioscorides nebo Pli-

nius v Malé Asii, na italských a eckých nivách pozorovali, a tudíž obracen zetel na

samu pírodu domácí. Tu vydal Otto Brunfels, Mohuan , r. 1532 obrazy bylin dle

pírody kreslené, a Fuchs, poznavší a sebravší doposavad nejvíce rostlin, r. 1542 svj

byliná. Tím když množili se poínala zásoba ponkud poznaných rostlin, nastala po-

teba, uvésti zákonnost a poádek v stávající látku, což staí byli zanedbali, a slabý

pokus o sc.lavování dle podobnosti uinil léka Bock ili Tragus r. 1539. Vyšší stu-

pe v botanice bylo snažení znamenitého uence Konráda Gesnera, jenž nejprve na

uritých známkách, vzatých od kvtu a plodu, zakládati hledl pokolení rostlin nade druhy

neb rody. Jsou totiž ve pírod urité formy, z nichž každá na množství jednotnikv,

tebas nepodstatnými známkami, velikosti, barvy promnou ald. se lišících, tatáž nepro-

mnii se objevuje, proež jednotníky ty za totožné, za jednotníky téhož rodu (spe-

cies) máme, jakož i forma ta zase na všecky potomky jejich pechází. Jelikož tyto tvary

jsou nco stálého, nepromnného , musí také všecky stálé známky na rostlin shodo-

vali se v témže rodu. Nalézáme dále, že jisté rody jen v nkterých tch známkách se

shodují, a dle toho vbec vtši podobnost spolu mají, než s jinými rody — že jsou je-

nom rzné tvary jednoho vyššího pojmu, kterýž nazýváme pokolením (genus). Rod tedy

tvoen jest po zákonu stejnosti neb totožnosti, pokolení po zákonu podobnosti
;
píroda

tvoi jenom jednotníky, avšak rod i pokolení jsou potud pirozené, pokud onmi zákony,

v pírod samé panujícími, se ídí. Ponvadž pokolení jest pojem vyšší, obecnjší nežli

rod, nemohou jej všecky stálé známky skládali, nýbrž jen nejpodstatnjší a nejvážnjší.

Tyto jsou známky kvtu a plodu, v nichžto celá podstata roslliny takm zahalena jest.

Tím spsobem možná od pokolení vždy k vyšším, obsahem užším, ale rozsahem

širším jednotám se povznášeli, když, rovnž podle podobnosti, jednoty nižší v jistých

známkách se shodující pod jednotu vyšší zahrnujeme; tak dostáváme ady a tídy. Tento

spsob vyvinování pojmuv slov rozluný neb analytický. Takový soubor iánkovit

nad sebou se pojících jednot jest soustava (systém) , a sice pirozená, poslupuje-li

5»
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z pedu vyloženým spsobeni, neustále podobností se spravujíc. Jest ale je: t druhý

možný spsob sestavování, kterýž shora od nejvyššího pijatého pojmu poínaje, dol

až k pokolením a rodm sestupuje ; tento pijímá libovoln nkterou dležiirjší známku,

n. p. od plodu, od obalv kvtových atd., jejížto rozlinosti stanoví tídy a ády ; loto

jest methoda skladná, synthelická , a systém podle ni založený slov umlým. Ponvadž

známky, z nichž soustava umle vyvozena býti mže, rozmanité jsou, mže i mnoho

soustav umlých stávati ; pravá pirozená soustava jest jen jediná.

Tak již Gesner soustavu utvoiti se snažil podle ástek kvtu a plodu, avšak z-
stala pouhým obrysem. Gesner získal si i tu zásluhu, že dal první píklad založením

sob soukromné sice, však s oblibou pstované botanické znbrady. První veejná za-

hrada botanická zízena byla r. 540 pi Paduanské universit, vzor len dokonce 16. sto-

letí i v jiných mstech byl následován. Tak stala se botanika pedmtem veejného

studium. Cesty po Evrop I do cizích dílv svta, jmenovit i do nedávno odkryté Ame-

riky podstoupeny jsou od mnohých znaných botanikv, kteí nov nalezené rostliny

popisem známými inili. Proslavili se mužové, kteí netoliko sbírali a popisovali, alebrž

podle Gesnerova píkladu vší snažností systém synthetickou melhodou hledali ; Vlach Ce-

salpina, Britové Ray a Morison, Nmci Pavel Herrmann, Rivin a jiiu'. Jmenovati sluší též

Bauhina, jenž si zásluhy získal o ustanovování pokolení. Jiní, jako Cesalpina, Zalužanský

obraceli svou pozornost k prozpytováni jednotlivých ástek rostlinných, i poali též pe-

mýšleti o bytosti rostlin, o jejich úkazech , a piolíbenjším okem dozírali k vlastním

úlohám botaniky. Nebof pi všem tehdejším snaženi byla botanika ješt pedaleko od

svých nejvyšších úloh vzdálena. Vk tehdejší nebyl ješt ani tam dostoupil, aby jenom

požadování Aristotelovo byl pojíuial, že totiž nejprve se žádá od pHrodozpylce, aby

pochopil a seznal úkazy samé, potom jejich píiny a naposledy jejich povstání neboli

vyvinutí. Nebof teprve první ástka toho požadování zaujímala ponkud skoumatele,

proskoumávání totiž úkazv, celých rostlin a jejich dílv, ale dle zevnjšku toliko, hlavn

jen k úelu systematickému, a s výsledkem nedokonalým. Systematika byla nejposled-

njším cíleni, ku kterému všecky pokusy umlých soustav smrovaly, idea pirozené sou-

stavy nebyla ješt osvdomlá. Botanika byla deGnována co ást pírodovdy, jejímž

navedením nejsnadnji a s nejmenším namáháním možná rostliny uriti a v pamti za-

chovávati. Tak psal sám slavný Boerhaave. Mezi rostlinami tehdy známými , asi

k 8000, nebyly ješt vbec platné, oste obmezené rody a pokolení vystaveny, každý

botanik tvoil svoje — a tak byla neuritost a zmatenost jak v rozeznávání tak i v no-

menklatue. V poslední se proslavil zatím geniální Francouz Jos. Pilton de Tournefort

(nar. r. 1656); on stanovil pokolení uritá, kteráž známkami od plodu vzatými obmezil,

dal jim vlastní generická jména a podadoval jim rody a odrdy. Tato ustanovení

a nový, pimenjší systém, podle jakovosti kvtových obalv roztídný, získaly mu

všeobecné uznání a vrchní autoritu v botanice.

Ohlédnuvše se takto, co nejstrunji možná, na tehdejší stav botaniky, nad njž

zoologie a mineralogie aspo v lepších okolnostech se nenacházely, mžeme již smle

provázeti Línnaea na jeho nové dráze, v Hollandsku zapoaté. Lianaeus, vypluv z Hel-

singborgu, cestoval pes Helsingor a Lubek pímo do Hamburku, kdežto jej pkné za-

hrady a sbírky pírodnické k zstání vábily. Bylf on ochotn pijat od mnoha zaslou-

žilých mužv a pátel pírodní vdy, mezi nimiž byl licenciát Dr. Spreckelsen, který se

hostu svou výbornou knihovnou propjil, Dr. Janisch, prof. Kohl, purkmistr Anderson
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se sv^m museum a Jehu bratr, kteíž ale posléze zvláštním pípadem Linnaea z msta

vypudili. Choval totiž purkmistrv bratr co pírodní div sedmihlavou hydru, na kterouž

si byl vypjil 10,000 hiven stíbra; Linnaeus ale, vida rozhlášenou tu potvoru, poznal ji

býti klamem umlosti, nebo shledal lasiíí dásn a zuby v tlamách vycpané zmije ; z e-
hož veliká sensace povstala, a Linnaeus, nechtje se s pomstou bratí Andersonv po-

tkati, musil Hamburk nakvap opustiti, i sednul na lod do Amsterodamu plující. Výstavné

to msln a nákladnost i skvostnost veejných staveb upoutaly jeho pozornost na osm

dní, naež do Harderwyku se peplavil, aby lam promovoval. Vyvolil si za ped-
mét své doktorské disputace novou hypothesi o píin stídavých zimnic, kterouž

tvrdil býti vodu obsahující hlinu ; zkoušen byv a ostrovtipn své mínni zaslávav, obdr-

žel 24. ervna hodnost doktorskou. Nyní byl dosažen hlavní zámr cesty, dle vle

svého budoucího tchána ml se i hned navrátiti do vlasti, avšak Linnaeovi došly všecky

jeho peníze, a on se pidružil zcela k svému spolucestovatcli již ze Švédska Claesu

Sohlbergovi, ponvadž tchána nechtl prosbami obtžovati, znaje smýšleni jeho.

Cesta tedy byla prodloužena. V Amsterodame uinil si Linnaeus známost s pro-

fessorem botaniky Burmannem, pak spchal do Leydenu, kde vdl, že nalezne shro-

máždné mnohé znamenité pírodozpytce. Tam se ubytoval v malém pokojíku pod

stechou, nebof jej nutila nouze k šetrnosti. Tím výtenjší byla duchovní jeho zábava,

nebof mužové jako Adrian van Royen, prof. botaniky, doktor van Swieten, žák zname-

nitého Boerhaava, Skot Isaak Lawson, mikroskopik Lieberkiihn, doktor med. Gronov vá-

žili si jeho pátelského obcování.

Gronov, spativ u Linnaea jeho soustavu pírody (systema nalurae^, byl podi-

vením n ad pvodností toho díla dojat, a vzbuzoval velými slovy jeho tvrce k vydání

jeho tiskem, nabízeje se k poskytnutí nákladu. Tak vyšel tento spisek, pouhý to pe-

hled, v nmž ale s obsáhlou známostí a pronikavostí všecky ti íše ve vlastním syste-

matickém rozboru dle rodv, pokolení, ádv a tíd probrány jsou. Tomuto píteli d-
koval Linnaeus píležitost k prvnímu oznámení se vdychtivému svtu, jemu též pobídnuti

k seznání velikého lékae Boerhaava, pední to ozdoby Leydenské university.

Herrmaun Boerhaave byl tehdy na sklonku svého mužného vku a na vrcholí

své uenecké slávy. Jeho vážnost mezi lékai a pírodozpytci souasnými byla lak ve-

liká, jako byla znamenitá veejná jeho autorita mezi pacienty. Bývalf on tak zanesen

návštvami na poradu a suplikami, jako zídka ministrové bývají, a pístup k nmu byl

ješt nesnadnjší. Však sám Peler cár Ruský, zdržuje se v Hollandsku, po více hodin

ekati nmsil, nežli pedpuštn byl ped Boerhaava, jak neskonené zamstnaného, tak

i písného ádu a nevýsadnosti šeli'iciho. Anobrž za behy evropskými ozývala se jeho

sloviitnost. ehož píkladem jest psaní na nj od ínského mandarína s naivním nápi-

sem: Slavnému Boerhaavii, lékai v Ecropé, kteréž beze zmatku do rukou jeho se do-

stalo. Jak dležitým mohlo se státi Linnaeovi, ješt málo známému, poruení takového

muže. a podaná jim, jenž se všemi uenci ve spojení byl, píležitost zbuditi na sebe

pozornost tchto. Po osmidenním hlášení, a když byl Linnaeus pislal Boerhaavovi svou

nové tištnou soustavu, pozval jej tento na svj venek blíže Leydenu, a pijav ho

s vlídností provádl jej ve své zahrad. Linnaeus s obyejnou upímností netajil ani

myšlénky ani obšírné známosti své ped bystrým starcem, jemuž neušly jeho geniální

schopnosti. Dobromysln radil mu, aby neodcházel z Hollandska, nýbrž své štstí zde
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založiti nemeškal. Linnacus omlouval se však lim, že penžité rozpaky jej nutí k návratu;

Boerhaave žádal jej, by pozdravil proí. Burmanna v Amsterodame , a s tím se rozlouili.

Burmann pijal Linnaea den na to ochotn, ukazoval mu rostliny své a podav mu

jednu z nich, pravil : Tato jest velmi vzácná. Linnaeus prosil o jeden kvítek , kterýž

proskoumav ekl : To druh vavínu. — Není to vavín, di Burmann. — A pedce, a lo

sice skorinik. — Ovšem skoitník, ale jak pak vavín? — I pesvdil jej Linnaeus ze

známek kvtu, že náleží ku pokolení vavínu, a tak stalo se pii více rostlinách. Bur-

mann, Linnaeovu pevahu mlky uznávaje ,
prosil ho snažn , aby se zdržel a pomáhal

mu pi sepsání Ceyionských rostlin, jimiž práv zamstnán byl. Tak nalezl Linnaeus pro

ten rok skvostný pokoj a stravu u Burmanna. Dva spisy tu vypracoval a tiskem vydal.

První byl: Bibliotéka holanichá, obsahující literami sepiš potud nejúplnjší knh bota-

nických v systematickém rozvržení dle látek, na kteréž byl v bibliotékách Spreckelsena,

Gronova a Burmanna pracoval, kterýmžto spisem svou dobrou známost cizích spisovatel

ve vd a jakousi oprávnnost k dvodnému samostatnému tvoení prokázal. Druhé dílo

byli Základové botaniky (Fundamenta botanica') , veledležitý a klassický spis , ve

kterémž každá prpov jest nejstrunjší vyjádení samostatné myšlénky, jakýmž sp-

sobem celá theorie botaniky jadrn v 365 aforismech, avšak systematicky pokraujíc,

rozvedena jest. Obsahuje jmenovit knihopis, organologii, nejdkladnji kvtní a plodní

ástky skoumající, charakteristiku pokolení, názvosloví. Po 15 letech vyšla opt kniha

ta, výklady, doklady a rozvody myšlének prvních rozmnožena
,

pod názvem : Filosofie

botanická. —
Sotva však Linnaeus nkolik msícv tím spsobem v neskormouceném pracování

a spoleenské ducha oslad strávil, již skrze píznivce svého Boerhaava utšenjší zmn
vstíc vycházel. Byl totiž purkmistr Amsterodamský, spolu jeden z direktorv východo-

indické spolenosti, Dr. Georg CliíTord, pehorlivým milovníkem pírodovdy, nešetícím

znané majetnosti k zaopatování své rozsáhlé zahrady pi Hartekampu , svém sídle

blíže Harlemu, všelikými vzácnými rostlinami ze všech dílv svta. I piál sob dklad-

ného botanika, aby mu nespoádané poklady tyto popsal a sestavil. Boerhaave, jsa jeho

lékaem, nevdl mu schváliti nikoho, jenž by toho schopnjším byl nad Linnaea. Clif-

lord nemeškaje pozval i Burmanna i Linnaea k sob do Hartekampu , kdežto , an Bur-

mann projevoval žádost po skvostném pírodopisu Jamaiky anglického botanika Sioana,

Clifford s nenadálým návrhem se vytasil, ka: „Mám to dílo dvakráte; daruji vám jedno,

pepustíte-li mn Linnaea." A neád , musil Burmann ustoupili , když Linnaeus, jehož

svobodné vli to bylo zstaveno, rozhodl se pro nové zamstnání. Linnaeus dostal nyní

rozkošný píbytek v zahrad Hartekampské, pro kterouž sml dle vle objednávati schá-

zející rostliny a knihy pro bibliotéku zakupovat, kde svobodnou výživu a dukát denn

dostával, kde jako kníže zcela vd své a provedení svých zamýšlených prací žíti mohl

!

Jedna vsak nešfastná událost zakalila úplnou jeho blaženost. Díve totiž byl se

shledal v Leydenu s milým pítelem svým Artedim, jehož stžujícího si, že v Londýn

peníze mu došly a že ani promovovati ani do vlasti vrátiti se nemže , tšili musil.

I pomohl opuštnému píteli, porue jej Amsterodamskému lékárníku Sebovi pro výte-

nost jeho v rybosloví , aby tomuto pomáhal v práci práv podniknuté. Tiil se Artedi

u Seby z blahobytu svého, žel, na nedlouho ! vraceje se jednoho tmavého veera do svého

bytu ze spolenosti u Seby, padl do prplavu a utonul. Linnaeus, doslechnuv toho, sp^

chal do Amsterodamu , aby po oplakaném píteli slavnou památku , t. j. rukopisy jeho
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uchránil, kleréž také, a hostinský Arlediho, nejsa zaplacen, zadržoval je v zástav, Slé-

<lruu výplatou od ClifTorda poskytnutou získal.

Zatím byl Linnaeus poádáním zahrady Hartekampsktó a vypracováním dl svých

tak zamstnán, že r. 1736 krom jmenovaných dvou spisv vydal jenom ješt popsání

banánu obecného (Musa ClifTorliana) v zahrad Clillbrdov kvetoucího.

Diežiljm byl pro Linnaea rok 1736 zvlásl cestou do Anglicka, již na útraty

Clillordovy k obohacení zahrady jeho novým zvlášt amerikánským semením v let na-

stoupil. V Londýn navštívil nejprve baroneta Jana Sloana, znamenitého sbratele a zna-

tele pírodnin, jemuž odevzdal od Boerhaava porufujicí list lak pochlebný, že Sloane,

jsa co starý muž v porovnáni slaven s mladým povýšencem , více se z toho rozmrzel

než zuchotnl. Nicmén popál mu jako všem cizincm volného pístupu k svým sbír-

kám. Navšliviv botanickou zahradu v Chelsea a obdržev od prof. Millera mnoho vzác-

ných rostlin odtamtud, odebral se Linnaeus ku pední vysoké škole zemské do O.xfordu,

kde slavný botanik Dillen vyuoval. Tento byl skrze dobrou adu let dozorcem zahrady

pírody milovných bratí SherardQv v Ellhamu, spolu pak uil v Oxforde, kdež WiUiam

Sherard schváln kathedru botaniky pro nj byl zídil. Onf o rozplozování rostlin, zvlá-

št mechv
,
pkná skoumání ješt ped Linnaeem inil a pozdji zvlášt pírodopisem

mech zasloužilým se stal. Když Linnaeus pišel uinit mu svoji poklonu , byl Jakub

Sherard práv u nho. To jest ten mladík, ekl Dillen po anglicku, obrát se k Sherar-

dovi, jenž v celé botanice zmatek iní. Linnaeus inil se nerozum, a slovo confounds

(lat. confundit) mu smysl ei vysvtlilo. „Procházíme se potom," vypravuje Linnaeus svým

lakonickým slohem, „všickni ti v zahrad, vidím tu ponejprv hledík (Anlirrhinum minus),

i ptám se Dillena, jaká to rostlina ? — A nevíš ? odpovdl. — Smím-li kvt utrhnouti,

brzy to zvím. — Vezmi ! on na to — a povdl jsem jméno. Tetího dne vida , že

Dillen uzamknutým setrvává a peníze mé docházejí, prosím jej, aby mi po sluhovi svém

vz k odjezdu opatil, což uinil. O jedinou pízeii t prosím, praviljsem; oznam, pros

onehdy ta slova o mn povdl. Zdráhav se njakou chvíli pinesl Dillen moje Pokolení

rostlin, jejichž polovici Gronov bez mého vdomí mu byl pislal ; na každé tém stran

bylo NB. Což to znaí? ptám se. — Tolik nepravých pokolení, kolik znamínek ve tvé

knize. — Já tvrdím, že pravé jsou, aneb nejsou-li, aby mne pouil. I proskoumali jsme

více rostlin, a známky pokolení byly práv tak, jak jsem byl napsal. Podiviv se Dillen

pravil : Neodcházej ješt , a podržel mne celý msíc u sebe a dal mi byliny živé, jaké

jsem žádal pro ClilTorda.'' Akoliv Dillen se nesklonil k tomu, aby soustavu a obnovu

Linnaeovu pijal a vždy žárlivost jakousi choval, vážil si ho nicmén velice.

Linnaeus uiniv ješt jiné dležité známosti v O.xford a Londýn, vrátil se v zái,

s bohatou koistí rostlin k svému ClilTordovi, který jej s oteveným náruím pijal, anf

mu jen as 14 dni k cesl byl poskytnul. Ješt téhož roku uinila jej císaská spolenost

vd svým lenem, pidajic mu název Dioskorida U. Píležitost ale, urvali si nové lístky

k vnci cestou na pedhoí Dobré Nadje, k emuž Boerhaave mu radil , Linnaeus od-

mítnul, pedstíraje svou severskou krev horkých krajin nezvyklou, akoliv vlastn to jej

zdržovalo, že ml doma zaslíbenou nevstu.

Rok 1737 byl pede vším spisovatelským pracím vnován na lichém sídle Harte-

kampu. V tomto roce vyvinul Linnaeus takovou innost, jakou jiní ani v celém živobytí

neprojevili, vydal totiž okolo 200 tištných arch a vyslal di svta díla, ovšem již ve

vlasti poatá a rozvržená, jimiž nový obrat v botanice uaslal. Bylyf to ; Pokolení rosí-



lin (Genera plantarum) s doplkem k nim (Corollarium generum) a rozvinutím své sou-

stavy pohlavní (Methodus sexualis), Flora laponská (Flora lapponica'). Zahrada Clif-

fordova (Horlus Clilfortianus}, Kritika botanická (Critica bolanicá), Stromovka CliCFordova

(Viridarium Cli/forlianum).

Již svrchu pipomenuto, jak neuritá a libovolná byla dosavad utvoená pokolení,

ledva že od Tourneforta vfitší jistota a jasnost do nich uvedena byla. Avšak veskrze

provedená, oste od sebe obmezená a co nejhlavnjšího, na svrchovaném
,

pevné osv-

doniném a pírodou odvodnném zákonu utvoená pokolení vystavil teprve Linnaeus,

když byl v Základech botaniky vyslovil urit známky , dle jakých rzná pokolení po-

jmouti a obmeziti možná, jelikož jen od potu, tvaru, pomru a položení všechnch plo-

distvých ástek záviseti mají. Linnaeus byl do tch dob tém 8000 rostlin samostatn,

probádal a 935 pokolení vystavil
;

jak obšírná , namáhavá to skoumání ! Pokolení tato,

jimiž najednou zákonitá, vdecká uritost do botaniky vstoupila, vyhnavši celé hejno ne-

pravých a zmatku pimnožujících pokolení, zstanou stále platným dílem ducha jeho;

mohouf asem rozmnožena, anobrž nkterá i rozložena býti, ale nikdy pevrácena, tyt

ostatn jakýkoliv systém nad nimi vzdlán byl. Již téhož roku Linnaeus sám dodavek

k nim vydal, obsahující 60 nových pokolení. S novými pokoleními nová Jména urena

býti musila, množství starých jmen barbarského zvuku bylo opominulo. Linnaeus nadál

se silného odporu, proež musil se obrnit dvody a okázati chatrnost jmen pedešlých;

tak povstala Critica botanica.

Provedením Linnaeova systému pohlavního a pokolení jeho s ohledem na druhy

byla Flora laponská, v kterémž spisu též zajímavé pozorováni o vlastnostech zem
a jejích obyvatelv vetkány jsou, a Zahrada Cliffordova, klassické dílo se vším možným

nákladem od CliCTorda vydané.

Tmito díly byla posavadni botanika v základech svých znova vdeckým, jasným

a rozhledným spsobem reorganisována. Namísto nemotorných, sáhodlouhých pojmeno-

vání nastoupilo urité jednoduché názvosloví, o nmž Rousseau trefn se takto vyjádil

:

„V denním upotebení botanického umní dává se teprva cítiti celá výhodnost nové této

mluvy, tak pohodlné a potebné botanikm, jako jest algebra malhematikm." Dkladné

a ostré zpytování zevnjších tvarv, nejpednji ve kvtu a plodu všech známých rostlin,

na mísl jednotlivých, neúplných pozorování roznítilo nového ducha vdeckého v pírodo-

pisu. Požadavkem jeho byla nejvtší jednoduchost, kteráž, podle hesla Boerhaavova,

jest peetí pravdy.

Linnaeus byl ale také ku konci roku ohromnou inností svou tak vymoen

a schvácen, že mu povtí hollandské dále svditi nechtlo, i zatoužil po domovu, a-

koliv u Clifforda pohodlného anobrž i nádherného živobytí požíval, a také Boerhaava

v Leydenu pednášeti slýchával. Domlouvání a sliby CliíTordovy nemohly pemoci jeho

úmysl k návratu do vlasti ; i rozlouil se s ním. Díve ale mínil Paíž mimoletem na-

vštíviti pro botanické síly, které tam se nacházely. Jeda skrze Lcyden zastavil se u prof-

Royena, tento, pekvapen náhlým jeho odjezdem, snažn na doléhal, aby zstal a po-

mohl mu zahradu poádati dle vlastní soustjvy své, ímž by zásady jeho vtší slávy

a rozšíenosti nabyly. Zahrada byla ped nedávném dle Boerhaavovy methody zaízena,

Boerhaave byl Royenovi pomohl k professue a v dom svém pátelského pohostinství

mu poskytnul; le nyní zanevel Royen na svého píznivce, ponvadž ž.idav dceru

jeho za manželku oslyán byl. Linnaetts osvdil tu krásným inem šlechetnost svého
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ducha, odmítna urazili nevdékom svtího dobrodje a uíiteie, zaež navrhl prostedni

cestu, aby pomoci jeho vypracoval nový systém botaniky, s íímž Royen by! srozumn.

I zstal Linnacns, pomáhaje též dennfi priteli Gronovu na jeho Floe virginské' a Zahrad

Leydenské, v kterýchžto spisech nejprve Linnacových zásad o pojmenováni šeteno.

Krom tchto práci ješt noním psanim toho dovedl, že památce nešfastného Arlediho

Ryboslovi (Ichlhyolngia), svoje Tidy rostlin (Classcs i>lanlarum) , struný lo pehled

soustav cizích i jeho vlastni, a Dopliky k pokolením vydati mohl.

Píjemn uplývali Linnaco\i dnové v Leydcnu v kruhu výborných, již svrchu

jmenovaných pátel, jevících estnou uznalost k zásluhám a pátelskou náklonnost k la-

hodné povaze jeho. Tím mén pestal Boerhaave péi vésti o svého miláka, i zpome-

nul zase píštího r. 1738 na nj, když ml uprázdnéné výnosné místo lékaské v Su-

rinamu obsadili, kteréž však Linnaeus nepijal, navrhnuv tam Barlsche, jednoho z mla-

dých svých pátel. Než Linnaeus opustil Leyden, byl již churavjíci Boerhaave svou

prsní vodnalelnosli tak sklíen, že ani ležeti nemohl, nýbrž pímo sedti musil. Nikdo

nebyl pipuštn, jen Linnaeus sml pistoupiti políbil ruku svého velikého uitele a dál

jemu zarmoucené: Vale! Tu vzal dstojný, slabý staec ruku jeho ve svou a taktéž

k ústm ji pitisknul, ka: „Jáf svá léta prožil, a vykonal se jsem byl. Bh dochovej

tebe, jemuž tu vše teprva nastává, nebof mnohem více ješt svt od tebe oekává.

Zdráv bud, mj milý Linnaee I" Pro slzy nemohl promluviti více. Pišed Linnaeus

dom, obdržel od nho pislaný skvostný exemplár jeho chemie.

Také Linnaeus onemocnl na jae následkem pílišného namáháni na prudkou

zimnici, z kteréž ho van Swieten jen s velikou tží vyléil. V tom ase navštívil jej

ClifTord, in mu výitky že ho opustil, moha predee v Leydenu se zdržeti, a prose,

by pobyl u nho, dokud se nezotaví ; u nhož tedy Linnaeus ješt po více nedl nej-

štdejšího pohostinství užil. Že však povtí hollandské jeho úplnému ozdravení ne-

pálo, a jeho lásce ve vlasti zrada hrozila, toužil ukrátiti svého pobytu v cizin. Pítel,

skrze njž Linnaeus své nev.sté psaní posílal, zneužil v té míe dvry léto, že se sám

o ni ucházel. Urychlil tedy Linnaeus cestu pes Antorf a Brussel do Paíže. Tam jej

byla sláva jeho opravdu již pedešla. Antonín de Jussicu, léka a professor botaniky,

jemuž i pochlebný poruný list od Royena odevzdal, a jeho bratr Berniird , demon-

strátor botanické zahrady, nejelnjší bctanikové francouzští, pivítali jej s nejupímjší

laskavostí. Jejich ochotou prohlížel krásnou zahradu, herbáe obou Jussicu, Toiirneforta,

Vaillanta, Suriana, a scházíval se denn s Reaumurem, hmyzoslovcem a vynálezcem

teplomru, Obrielem, la Serrem a jinými. Bernard Jussicu jemu k poct obstarával vý-

lety do okolí, aby hostu svému rostliny tarnni ukiizal. 14. ervna Ayvolila jej akademie

vd za svého korrespondenla, ano president du Fay podával mu roní plat a pijetí do

potu lenv, kdyby ml chuf stáli se Francouzem. Než Linnaca táhla touha do vlasti

a k milence, pro které již více nabídnuti v cizin byl odmrštil ; též neml chut uiti se

francouzštin. Vbec pozorovati sluší, že sám neád a s nevelkým prospchem svj as
na uení se eem vynakládal, takže ani francouzsky, ani anglicky, laponsky , nmecky,

anobrž ani hollandsky po tíletém pobytí v Holland se obstojn nenauil; také všude

mezi uenci latinskou eí, vedle níž jen švédskou mateštinu dobe uml, se obešel.

Jakkoli dostávalo se Linnaeovi píznivého a slavm-ho pijeli od mužv nejvýle-

njších, nemohl pedce obstáli bez protivníkv. Všecky pevraty, i ve vd, vzbuzují ruch

a zápas odporných sil. Ani z ctitelv jeho nesklonili se všickni k úinnému uznání
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a pijeli jeho novot pro návyk a samomilenslví. Ktorí se lim ale cílili uraženými, vi-

douce své nálezy a mínéní podvracované, netajili rozhoenost svou proti novému dik-

tátoru. Mezi poetem jeho lelidejších a pozdjších odprcv vytkneme pouze dva, ku
kterýmž z chování rozliného charakter Linnaev jasn vysvítá. První z nich byl Alr-

brecht Haller, slavný fysiolog, léka, botanik a básník nmecký, který tehdáž v Gol-
tinkách byl uinn professorem, a již nejeden stupe k své velikosti byl položil. Pro-

slýchalo se, že mini písemn proti Linnaeovu pohlavnímu systému se opíti. Vážnosti

k nmu i nepokojem dohnán, psal mu Linnaeus 1737 sám smílivý list, z nhož nkterá
místa položím : „Pokud mohu, rád bych odstranil Vaši nevoli, bylo by mi nanejvýš ne-

mílo, kdybych vás nepítelem míti ml. Mír budiž mezi námi! Oznamte mi, ím jsem
vás na sebe popudil, a chci vám dosti uiniti. Nikdy jsem svj systém za piro-

zený nevyhlašova!, slanete-li se vy tvrcem takového, ochotn vám ustoupím. Znamenal-li

jste jiné bludy pi mn, vy, jsa moudejší, promite je. Kdož zstal bez zablouzení

v pešiiém poli pírodním? Kdož mohl všecko dostaten pozorovati? Hrozím se,

s vámi boj podstoupiti, nebof, a podlehnu, af zvítzím, vždy hanbu a škodu pi tom

vidím. Kdož vítzí bez poranní? Mn a snad i vám jest as k podobným ptkám
píliš drahocenný. Hle, to jest protivník, jehož podstoupiti zamýšlíte, kterýž opt
a opt o mír a o pátelství vaše co nejsnažnji prosí." — Ukázalo se, že nepravá

byla povst o podobném zámyslu Hallerov, kterýž Linnaeovi takto se vyjádil : ,Yás

a Dillenia neád bych vidl sob nepáteli. Nebof vy jste etli v oné knize, v které

i já— ve pírod." A pátelský pomr mezi obma slavnými muži stále trval, i tenkráte,

když jejich náhledy se nesrovnávaly.

Jiný ale protivník soustav Linnaeov boj veejný vypovdl, professor Petro-

hradský Siegesbeck, též Nmec, povrchni to, mlká hlava, kteréž každá i nejsmšnjší

zbra byla po chuti. Krásnými peroracemi vinil systém pohlavní z necudnosti a škod-

livosti pro mládež, a natropil takto hluku v ueném svt. Linnaeus mlel a nechal jiné

odpovídati, jakož v skutku Brovvallius, tehdáž prufešsor, pozdji biskup v Abo, a pro-

fessor Gledi v Berlín uchopili se jeho zastání proti onomu svádlivci, ehož konený

výsledek byla Siegcsbeckova vlastní potupa.

Již ale vrafme se k Linnaeovi, opouštjícímu Francouzy.

Linnaeus pijel do Rouenu, kde vstoupil na lod, jejíž plachty píznivý vítr hnal ku

behm vlastenským u Helsingborgu. Navštiviv sestárlého otce a nevstu ve Fahlun

octnul se v záí 1738 ve Stockholme.

III. Linnaeovo psobení ve vlasti, od r. 1738—1778.

Nenadal se Linnaeus, tolikerými poctami v cizin vyznamenaný, že jej otina

jako cizince pijme. Zkoušeti musil sám na sob pravdu písloví, že prorok ve vlasti

niím není. Poal tedy praktické léeni, ale žel ! botanikovi, lékai neznámému nechtl

nikdo ani život svého psíka sviti. O tak smutném osudu dovdl se Haller, i umínil

si velikomysln postoupiti jemu svou botanickou professuru a zahradu v Gottinkách,

ješto sám do švýcarské vlasti navrátiti se vli ml. Náhodou ale pozdržel se list Halle-

rv od 24. listopadu 1738 až do 12. srpna následujícího roku na cest, v kterémžto

ase Linnaeovy okolnosti se byly polepšily. Hluboce dojat psal nicmén Hallerovi ta

ki-ásná slova : „Tisíckráte žehnal jsem v hrob Herrmanna, který, když Tournefort ješt

zaopaten nebyl, šlechetn podával mu své místo, chtje jiného sob hledati. A co o



75

vás íci mám? Pn;s|i(iliiilio milujete, k sobO zovelc; bratr sotva bralrii, sotva otec jedi-

nému synu tolik utini. Viie lidi vidl jsem, mnozi nirie milovali, ale žádný tolik laska-

vosti mi neprokázal jako vy. Rád bych slovy diky vzdával, avšak svaté zachovám co

živ, a jiní po mni', Míše jméno."

Nabídnutí Hallerova Linnaeus nepijal, nebof potebou denního ciileba dohnán byv,

mezi kavalíry v leženi Venušin rannými na hojie si hráti, dosáhl brzy svou prakli-

ckou, bystrou metliodou jakési slovútiiosli co hojitel, tak e v beznu 1739, když zimnice

a neštovice panovaly, obstojnou pra.xi ml. Nepatrná vc, rychlé vyléení kašle krá-

lovny Luisy Ulriky, oznámila jej u dvora. Hrab Tessin, maršálek zemský, mocný a

znamenitý státník, dal ho volati pi-ed sebe, tázaje se ho, co by od snmu ilšského, práv

rozepsaného, žádati chtl, jemužlo bude potšením, uinili vdk Švédovi v cizin tak

proslavenému. Linnaeus rozmysliv se prosil o hornické stipendium sto dukátv, druhdy

obdržovanýcii. Hrab Tessin vymohl jemu tudíž u snmu nejenom co byl žádal, zaež

mu uloženo v dom ryliiiv botaniku veix-jn |)ednášeli, nýbrž i uprázdnnou službu

admiralitního lékae.

Tentýž msíc maj, tak šfastný pro Linnaea, stal se veškeré vd ve Švédsku

pamtihodným lim, že nkolik rozšafných, podnikavých mužv, mezi nimiž baron Hiipken,

kapitán Triewald i také náš Linnaeus se nacházeli, založilo ve Stockholme švédskou

akademii véd pro e nialeiskou. V prvním sezeni údv jejích, zpoátku jen šesti

(2. ervna), vyvolen jest Liiuiaeus za presidenta sboru akademie. Rychle vzrstal poet

jejich údv, její innost a vážnost, lak že hlavn vlastenským piinním hrabte Tessina

r. 1741 od krále potvrzena jest co královská spolenost vdecká. Zatím nejiestával hrabe

Tessin ve své ochranné pízni k Linnaeovi, jehož ke stolu svému zval, kde nejpednjší

zástupcové snmu se scházeli. 1 nabyl Linnaeus všemi tmi šfastnými sbhy tolik léka-

ské dvry, že jeho píjmy více než všech jiných lékav vynášely. Nyní uznávaje býti

na ase, aby lak dlouho vytouženou odmnu svých prací obdržel, slavil svou svatbu

v dom rodiv své nevsty. Po tvrt roce, skládaje pedsednictví akademické, držel

Linnaeus na míst pedepsané ei na rozlouenou ádné pojednání : o pamtihodnostech

hmyzv. kterýž píklad od potomních presidentv vždy následován býval.

Lékaské povoláni, jakkoli zlaté bylo jeho dno, neuinilo na dlouze zadost ná-

klonnosti Linnaeov, proež, když r. 1740 umel Olof Rudbeck, hlásil se s Roseném a

s Wallerem o jeho místo. Zdálof se mu estnjším, vyuovati na hlavním sídle vd do-

mácích v oblíbené a od nho vlastn >ybudované vd botanické. Rosen ale, mající

starší nároky a zásluhy o universitu, obdržel professuru, a když brzy na to i starý

Roberi; na odpoinuti se odebral, povstal pn.ti Linnaeovi tetí kandidát Waller vášniv

ve veejné disputaci, vyvracuje mnohé náhledy Linnaeovy. Tato kontroversi pišla až

ped snm íšský, kterýž vyjádil svoji nespokojenost s jednáním Wallerovým, anobrž

vyznamenal Linnaea znova lim, že mu uložil podniknouti cestu na ostrovy Oeland a

Goltland, za úelem proskoumání výrobkv a pírodnin tchto krajv. Touže dobou do-

slalo se mu skuten professury Robergovy, kterouž po vykonané pedepsané cest na-

stoupil krátkou, však jadrnou eí o poteb cestování po vlasti, v nížlo na štdros'

prírftdy i v mezích vlasti a na dležitost jich skoumáni pozornost obracel. Žertovnou

shodou okolností etl nyní Linnaeus o historii nemoci, a Roíén, anatom, o botanice, což

silám obou ovšem neinilo za spravedlivé; proež koncem r. 1741 s povolením univer-

sily a kanclée jejího, hrabte Gyllenborga, smnili oba své professury. — Není zde
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iníslu, vypisovali podrobn události posledních Iidceti let Linnaeova živobytí, které mu od

této doby pokojným chodem, ale v neustálé innosti pro vdu a školu, uplývalo. K do-

kreslení obrazu života jeho postafí naznaiti v lilavnich rysech psobení toho ne-

unavniž badajícího genia po valnou tu dobu, a sice bez písn chronologického poádku.

První zetel obrátil Linnaeus co professor Upsalský k zahrad botanické, u ve-

likém nelad od více desítiletí zanedbané. Pedchdcové jeho, Rudbeckové otec a syn,

mnoho sice pée na ni vynakládali v pedešlém vku, ale požár od r. 1702 i zahradu

v rumišt obrátil; pod nepokojným Karlem XII. nebylo vbec penz, tím mén k vde-

ckým ústavm, a Rudbeck syn napotom sestárlý neml již potebné ráznosti k opravám,

lak že solva 50 rostlin cizozemských tam pstováno. Avšak co stát pro vdu uinili

dlouho se zdráhal, to tlavnému muži neodepel; Linnaeus horlivostí rozncoval horlivost.

Na domlouvání hrabte Gyllenborka, vdám' pírodním píznivého, poskytla vláda náklad,

za kterýž dle výborného plánu stavitele barona Harlemanna r. 1742 celá zahrada roz-

šíena, prokopána, rozdlena, chodby, záhony a rybníky zakládány, nová oranžérie a ve-

selý pl'íbytek professorv vystavny. V ase málo let vytvoil Linnaeus z pouhého

travnatého prostranství, pastvišt to koz a ovcí. nujbohatjší, nejvýtenjší, potebám teh-

dejší vdy upravenou zahradu na severu, ba v celé Evrop, zvlášt také pispíváním .svých

znamenitých pátel v Hollandu, v Nmcích, ve Francouzích a v Anglicku, tak že v po-

pisu zahrady Upsalské r. 1748 už 1100 cizozemských druhv vyítal. Botanická za-

hrada stala se stedem Linnaeových pednášek, ku kterýmž, anof jméno jeho v Evrop

se rozléhalo, ze všech zemí, ba až pes Atlantis, picházívali žákové mistra poslouchal.

Byir to i ve vlasti se budící znamenitý ruch pro vdu, potud jen co formální pímlek

medicíny nedbale odbývanou. Nejenom novota a pvabnost nových vcí a nové melhody,

nýbrž i píjemný, jasný spsob pednesu Linnaeova poutaly mediky a botaniky a loudily

adepty cizích vd k jeho katede. Roku 1759 za jeho pololetního rektorátu poítala

universita Upsalská 1500 žákv, ano ped tím v prmru 500 bývalo! „Nebylo možná,"

praví oitý svdek a dobrý pítel Linnaev, „ubrániti se úastenství v jeho plamenné

horlivosti, nebof mluvíval s pesvdeností a ráznou przraností, jaké jen z pravdivých

a hlubokých náhledv se prýští." K disputacím, kteréž za nho držány bývaly, sdílel

svým žákm namnoze sám myšlénky své a látky podával. Dvakráte za týden podnikal

celodenní výlety do okob. což bylo dosavad neobyejné, astokráte od 200 studentv

provázen ; tu sbíraly se rostliny, hmyzové, stíleli ptáci, inila pouná pozorování. Cizí

žákové odcházeli z Upsaly, aby uení mistrovo po Evrop dále šíili; nejbystejší svých

domácích žákv vysílal Linnaeus sám u velikolepérn ' rozmru do rzných krajv svta,

aby sbírali a pozorovali vd ku prospchu.

Nkteí z tchto poslv vdy nalezli v cizin hrob co metu své horlivosti , mezi

nimiž Ternstrom v Polikondoru ve Východní Indii nezvyklému podnebí podlehl, Hassel-

quist na cest do Palestiny umel ve Smyrn, Forskal v Arábii, Lofling, do Španftl a jižní

Ameriky odeslaný, v Americe. .liní z nich byli šfastnjší, i navrátili se s hojnými po-

klady: Petr Kalm cestoval do Kanady, Rolander do Surinamu, Kahler do Itálie, jiníkpro-

skoumání krajin švédských. Linnaeus sám nešetil ješt v pozdjším vku namáhání

cesty; r. 1746 podnikl výpravu do Westgothlandu, r. 1749 do nejjižnjší provincie Scho-

nen. Získal si tím o vlasf tu pocty hodnou zásluhu, že v Evrop nebylo zem u sro-

vnání lépe proskuumané nad Švédsko. Nejhlavnjší spisy, obtované pírodopisu vlasten-

gkému, byly: Flora šcédsliá v. Í745 a Faut.a neb Zciena švédská roku následujícího
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vyšlá. Podobn rozsáhlých dél iicslávalo jesté v žádné zemi ; i mže se lálo doba na-

znaiti co poíálek podrobného skomnání jednotlivých zemi, za jakýmž píkladem polom

jinde kráeno. I jiným ješlé spsobom jevila se horlivá innost Linnaeova pro zvelebeni

pírodovdy ve vlasti, pstováním sbírek pírodních. On zaídil již r. 1745 museum pí-

rodnin pi Upsalské akademii z mnohých vzácných zvíat, darovaných od vlasteneckého

hrabte Gyllenborka, naež i následník trnu, princ Fridrich Adolf, a pozdji i jiní pálelé

domácí vdy štdrými pro ústav ten se prokázali. Hrab Tessin, vždy velikomyslný Lin-

naev píznivec, dal od nho r. 1753 spoádati a popsati svj kabinet neroslv. Násle-

dujícího roku svena mu stejná práce od kralevie Fridricha , kterýž si byl na svém

zámku Ulrichsdahle znanou sbírku založil. Jeho choC , Louisa (Jlrika , sestra velikého

pruského Bedicha
,

paní velikých darv ducha , osvíceností a zpanilomyslnoslí výtená

knžna , odevzdala taktéž svj kabinet v Orotlníng-holm k popsaní Linnaeovi , s nímž

asto a s zalíbením o pírodních pedmtech hovoHvala.

Nejhlavnjší dílo Linnaeovo, v lom ase s náramnou pilností a pronikavoslí ducha

sepsané. Rodové rostlin {Species planlarutn), vyšlo r. 1753 , dílo to , ku kterému nikdo

neml lepších pomcek nad nj
,

jelikož nikdo tolik zahrad a sbírek nebyl proskoumal

a tak znamenitý herbá ze všech krajv zem, pomoci ctitelv a pátel svých, nesestavil.

Všecky jemu známé rody (7300) dle vlastní melhody s druhovými charaktery a obecnými

jmény jsou v nm obsaženy R. 1751 vydal theorelickou botaniku. Filosofii botanickou,

o které již svrchu l'eeno a o níž jemný, botaniky milovný Rousseau se vyjádiil, že

jest ncjfilosofiljši kniha, jakou ro živ vidl. Rostlinstvo bylo vždy hlavním pedmtem
jeho snažení a Flora se mu odmnila nejednim odkrytým tajemstvím, jakož jest zavírání

a otvíráni se korun rostlinných, spánek rostlin, petvora ástek rostlinných , kterouž co

prolepsis pojímal atd. I lo, co hlavn pro medicínu uinil, vztahuje se k botanice, jsouc

sepsáním rostlin medicínských s udáním jejich sil a užívání — Maleria medica r. 1749.

inlivost lak mnohonásobnou pro školu a vlast odmovala olina, zásluhy o \du
uznávala i ci2ina. Rozliné cizozemské akademie pospíšily sob , uinili Linnaea údem

svým; optn docházela ho nabídnutí cizích vlád, by pijal professuru botaniky, tak 1750

z Madridu a brzy potom z Petrohradu, kteráž on však
, jsa upoután vlastí , slušn od-

mítnul. Jeho melhoda botanická, ve všech tém hlavních akademiích
,
jako v Londýn,

v Paíži, Madridu od vlády naizována, také v Nmcích na mnoze vrch obdržela. Roku

174 sestoupili se tyi švédští velmožové, i dali ke cti Linnaeovi raziti památný peníz

co skvostné vyznamenání; následujícího roku udlen jemu, jakož i Rosénovi , název ar-

chialra ili živolniho lékae; 1753 udlil Fridrich Adolf jemu, prvnímu z uenc, ád
hvzdy severní a povznesl ho 1757 na šlechticlví ddiné, najž se poal Linnaeus na-

zývati í Linné. Avšak erb jeho — ti pole: erné, zelené a ervené, každé korunu

obsahující, nad nimiž Linnaea borealis (sliná to rostlinka horská, již Gronov Linnaeovi

ke cli lak pojmenoval) — již nad hrobem prvorozeného jeho syna, jenž po nm byl pro-

fessorcm v Upsale, znien jest, jelikož jím rod Linnév vyhasnul.

Poctami zanesen žil Linné poslední léta svá pokojn na zakoupeném roku 1758

slatku Hammarby v kruhu své rodiny. Od r. 1770 poínalo však zdraví jeho ubývati a

slabota staroby se ozývali. Od mnohého sedni a pracování již v mužských letech tr-

pival na kámen a na hoslec, jehož se však jím samým vynalezeným lékem hojného po-

žívání jahod uchraoval. Zatím duch jeho neztrácel niehož na veselosti a svžesti,

o emž krásná e o píjemnostech pírody r. 1772 dosti svdí; a r. 1774, když práv
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zdraví jeho valné bylo podkopáno, psobil kiále Gustava III. dar vzácných surinamských

rostlin, v lihu výborn zachovalých, lak oerstviv na nj, že s mladickou jarostí, zapo-

nenuv neioct, dal se do popisování jich. Až do . 1776 zstal Linné v innosti své

veejné ; tu v ziiii ranila ho podruhé a krut mrtvice, jeho stav byl žalostný , s umí-

ráním tla upadal i duch jeho v mrákoty, musili jej nositi, oblékati a krmili. Smrt ukon-

ila 10. ledna 1778 truchlivé to položiti , švédská vlast želela v nm svého nejpednj-

šího vdeckého genia.

Dva vkové lidští uplynulí odtud nad hrobem Linnéovým ; zdravé a mocné sím,

které veliký muž byl zašil na pdu pírodovdy, vesele se klíilo a vzrstá neustále.

Jestliže vda naší doby není zcela tatáž, jako za Linnéa, jelikož nová odvtví její pe-

vahu dostaly nad systematiku a popisnou botaniku, a anatomie , fysiologie , morfologie

vývinopis hlubšího, všestrannjšího ducha vdechly do pírodopisu organického
,
pokroilá

geometrie a nová chemie založily jinou vyšší melhodu v nerostopisu
;

jestliže systém

jeho umlý pirozeným soustavám konen podlehl : nesluší proto vinili Linnéa , nýbrž

jenom tšiti se z neuslavného pokroku a vzdlavatelnosti ducha lidského. Nebylaf by

možná bývala stavba nynjší bez základv duchem Linnéovým položených , kteréž vk
jeho ocenil prpovdí : ,Bh stvoil a Linné uspoádal." Nade všecky stálá zstane mu

ozdoba ta, že v ist lidském doživotním a neustálém snažení dle uritého mítka a cíle

vd sloužil, vdou probuzen jsa k ilosti za vdou dychtil, jí se vznášel nad nehodami

života a jí pekrásn vítzil. Dvojí ušlechtilou váše kojil po vk života: lásku k pí-

rodovd — tanlus amor florum (takovát láska kvtin") obral sob za heslo co mladík;

a snahu po pravé nesmrtelnosti jména v ušlechtilých inech — verš z Virgila : Famam

exiendere faclis , hoc tiriulis opvs (slávu rozšiovati skutky, to mužné ctnosti in) ml
za nápis erbu svého.

Drobnosti.
Les v zim.

Co krajínáni našim nedosližnou pednost dává ped krajinami jižními, jest poesie

každého jejich poasí. Kvetoucí jaro, rozkošné léto, veselá jeseii a skvoucí krj-stállová

zima, každé z niéh má své zvláštní pvabnosti.

Vvjdniež v lednu za jasnéiio dne, který po mlhavé noci nastoupil, ven do poli až

k háji na stráni v tichém spánku pohíženému. Jaká pvabnost a nádhera rqzeste se ped

zrakem naším! Všechny miliony vtviek lesních slrora jsou odény biljm rouchem, anaf

mlha pedešlé noci co jíní v košatých stromech se srazila. Vrána si sedá práv na vy-

sokou vtev stromu, pod nímž stojíme, a osýpává nás pomíjejícími diamanty, které z pro-

hnuté vtve odskakují.

Ped námi leží lesknoucím snhem pokryta malá mýtina, kolkolem kmenným lesem

obstoupena, jehož tmavé stromy od bílé pdy k modi-é obloze v malebných odstínech

se vyzdvihuji.

Vstoupivše do lesa spatíme se uprosted mathematického pokolení sosen, jehož temno-

zeleným jehlinn odné vtve pod bemenem snhovým se ohýbají. Tytéž znaky, totéž vze-

zení, jaké jsme na nich v let pozorovali, vidíme i nyní. Ve vtvích jejich poskakuje

severní papoušek, kiivozobka, a louská si jádia z naplnných šišek jejich. Uprosted tuhé

zimy slaví podivný pták Icnto as svého snoubení, hnízd se již v prosinci v osnže-

ných našich hvozdech.

Jakou promnu utrply ale listnaté stromy ! Vtve jejich nesou statisíce jizev, kde
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boue zirnui uvadlé listy urvala, ale nad každou jizvou stoji neomylná známka holiaté

náhrady. Ped námi stoji dva stromy, na nicliž lotorosty, na letorostech pupeny a na

pupenech šupiny v ki/atém postaveni vidíme. Podle list, které pod nimi leži a spoe

ješt na nkterých vtvích visi, poznáváme, že to jsou javory a jasany. Z prvnejiicli je

zde javor mlénalij (Acer platanoides) a klen (Acer Pseudoplatanus^. Na onom nalézáme

pupeny rudohndé a zcela k Ictorostu pitlaené ; na tomto ale odstávající se žlutoziile-

nými, ernohnd lemovanými šupinami. Avšak i kmen obou javor ukazuje rozlinosti.

Kúra klenu jest drsná, natrhaná, a odlupnje se ve velikých kusech ; kúra javoru mlénatého

jest ale jemn rýhovaná a odlupnje se sotva viditeln. Ješt jemnji jest rýhovaná nebo

vlastn drsn zrnitá kúra jasanu (Fraxinus excelsior). Na zelenošedých letorostech jeho,

které u kažilého, málokdy zrovna naproti stojícího páru pupen siln stlaeny jsou, nalé-

zají se pupeny jemnou ernou srsti potažené, a dva páry šupin jejich sotva viditelných

pHIéhají tsn k sob.

Bízu (Betula alba) poznáme i v zim na první pohled. Bílý, k dolejšku v drsnou

roztrhanou kúru obalený kmen nese jenuiý prutový koš, na jehož tenkých visutých vtvích

podvojné samí jehndy u špiky visí , šupinami ztsna pokryty zim vzdorujíce , kdežto

jemnjší samicí jehndy ješt malinké jsou a v pupenech vedle lístk spoívají, s nimiž

o letnicích se vyvinou.

Mohutné skupení strom, které dále stojí, obsahuje jilmy ; na bezlistém koši jejich

vystupuji všude tuhé a rovné Ictorosty , na nichž poboné vtviky jako dvojitý heben

stoji. Tlusté kmeny jejich rozdluji se v malé výšce již v silné vtve, obalené do tlusté,

hluboce rozbrázdné kry. Ale ku kterému druhu náleží tento jilm ? V let mžeme
ovšem podle listu a kvtu dobe rozeznati jilm obecný (Ulmus campestris) od v.izu

(Ulmus eflusa), podle eho rozeznáme je však nyní? Jest to vc snadná. Naleznerae-li

pupeny erné fialové a jemnými piléhajícími vlásky pokryté, jest to jilm obecný. Menší

a špiatjší pupeny vazu jsou barvy svtle skoicové, docela lysé. V tom ale se srovná-

vají, že šupiny pupenu ve dvou ádkách se stídají. Jest to sice znak velmi podízený,

ale k rozezn.aní stromu v zim asto dležitý, jak pupeny s ohledem na jizvy listu stojí.

U jilm nestojí zrovna nad jizvami , nýbrž ponkud kosmo k jedné stran. Buk a habr

rozeznávají se tím velmi snadno, akoliv mají stejné pupeny, neb u buku stojí pupeny kosnio

nad jizvou, u habru kolmo nad ni.

Vedle jilm stoji strom, jehož kúra etnými skoro okrouhlými, k dolejšku vice sou-

vislými boulemi pokiyla jest. K hoejšku jsou vždy menší, a v kosi jest kúra již dost

hladká a šed zelenavá. Koš tento obsahuje husté vtve, jejichž nesíslné letorosty uzlo-

vitými nadmutinami opateny jsou, na nichž opadané listi malé talikovité jizvy zanechalo.

Strom tento jest osjka (Populus tremula), na nmž patrnji nežli za krásného májového
dne, kde loubi jeho nad námi ve vtérku šustí, poznáváme, že hustý koš jeho v nesíslných
krátkých ale silných vtvikách záleži.

'J'"pol!/, jak bílý (Populus alba), tak erni/ (Populus nigra), s osykou píbuzné, po-
známe v zim též snadno podle kúry. Topol erný má svtlošedou , hluboce zbrázdnou
kru na kmenu a svtle popelavou kru na vtvích, kteréž v pkných obloucích vzhru
se pnou a ídký prhledný koš skládají.

Olše poznáme ted také snadno, neb kmen jejich jde bez petržení od zem až

k temenu, a nese etné ale krátké a slabé vtve. Ovšem se nalézají u potok obyejn
bezkmenné olšové houštiny, které z paezu vyhánjí. Pak ale potebujeme jen nkterou
vtviku peíznouti, a shledáme, že de má podobu trojpaprskové hvzdy, podle ehož
ji neomyln poznáme. Pochybnost, zdali máme ped sebou olši obecnou (Alnus glutinosa)

nebo nlii iedivou (Alnus incana), rozhodneme podle kury, neb onano má kru hladkou,

stíbrošedou, tato drsnou, roztrhanou, ernošedou nebo hndou. Ješt nápadnji liší se
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olse od jinvch stronui svými pnpeiiy, které, coz u žádnélio jiného stromu ncni, na
stopkách sedí. liízy, nejbh^žii piibiizné olše, uk;izuji na píném prezu vtve protažený
trojpiiprskový obrazec na deni.

Duby podrží i v zim nkolik suchých list, podle nichž je poznati lze ; kdybychom
ale pedce v rozpaky pišli, peíznmež jen vtviku, a objeví se nám ptipaprsková
hvézda co znak jejich. Topoly mají sice tentýž znak , ale paprsky jsou kratší a díví
mkké, kteréž na dubu vždy i v tenkých prutech jest tvrdé.

Vidíme tedy. že stává i zin)ni botaniky. Každý strom, každý ke podrží i po
ztrát posledního listu ješt zvláštní znaky, kteréž ku poznáni jeho vedou. Dáváme-li
pozor na tato znamení, není nám krajina zimní mrtvou. Všude shledáme jen dímající
život, všude ukrývá se v pupenu nadje, a sice taková, jaká ješt nikdy nezklamala.
Také zvíectvo brzo se probudí a toulavé ptactvo se vrátí. Brzo rozvinou se pod okny
našimi mohutné pupeny jírovce (Aesculus hippocastanus) v lesklou pryskyici omoené,
zvstujice nastávající jaro.

Okázka z hornického a hutnického slovníku.

Od Arnošta Vysokého.

Balvan, bekovit pisekaný kus kamenné soli, jehož váha a míra ustanovena ; balvany

jsou 330 liber tžké, 31 Vj" dlouhé a mají v biše 16'/s" silný prmr; pol. balwan,

nm. der Balwan. Vélika — Boeha.

Besídka, u koského žentouru sedátko pro pohúnka, pipevnné k vetenu neb panence
;

rus. besédka, fr. siége, nm. der Schemel, Schenkel, Stuhl bei dem Pferdegopel.

Slov. rití. jaz. vyd. od akail.

Celina-, místo, kde se ješt netžilo ; fr. terrain intact, n^m. ganzes, unverhautes, unver-

ritztes, unverschrottencs, h-isches Gebirge, ganzes, unverhaates, unverrilztes, unver-

schrotlenes, frisches Feld. Pi'íbr., Buk., Plze. Páni horníci na Horách Kutnách

ujali a zarazili duol horní nový v drnu a celin blízko kostelíku sv. Petra za m-
stem, davše tomu dolu jméno Požehnání. Da. z Ilesl.

Den, zenjský pjvrch, pro rozdíl dolu ; fr- jnur. nm. der Tag. Na den, zu Tage, an den

Tag. Všecko rudri zboží po rumpálich na den táhnou. Koiin. ím by se rudy

z pehlubokých dolu na den honily. Ih. Rudu na den vynésti. Ib. A když rudu

neb kyz na den vyženou. , Rud. Ruda, uhlí vychází na den. Us. Vycházi-Ii ko-

nec vrstev až na povrch zem ili na den, jmenuje se atd. Základy zemzn. ía

dni, am Tage. Bylo-li by kde na dni jakého staveni potebí. . Eud. Pod dnem,

unter Tage. Padesáte látr pod dnem. Se dne, ze dne, vom Tage. Jestliže taže-

ním svým mezník se dne dol zmí a místo jeho v dole ukazuje. . Bud. Na

nejhoejší hašpl ili díru, kteroužto se ze dne dolu leze. Koin. Jest tomu tak, že

do nkterých litloch nyní lézti se nemže, proto že v nich ze dne fart narychlo-

vaných není. Listina r, lti2ó.

Drn, tolik co Jen ; fr. gazon, nm. der Rašen. Hornici prduchy, jimzto oni litlochy í-

kali, z drnu až do hlubin dolových prosedali. KoHn. Páni horníci na Horách Kut-

nách ujali a zarazili duol horní nový v drnu a celin blízko kostelíku sv. Petra.

Daí. z Hesl. A když tak štola zaata a tak daleko dohnána bude, že by jednoho

lánu pod drnem byla. . Rud.

Drnová voda, dešová, snhová neb potoná voda, kteráž se s drnu t. j. s povrchu zem

rozsedlinami, stržemi a kotlinami v dl táhne, vbec voda na povrchu zemském;

fr. eau extern, nm. das Tagwasser. Syn. drnovka. Rohn. Ponvadž pak dvojí

vody horám na škodu bývaly, totiž drnové (drnové vody slují vody dešové do

zem skrze drn se táhnoucí) a fratové (to jsou vody z podzemných skal se prej-

iticí), KoHn.



81

Dmovka, tolik co drnová voda. Koi-ln.

Dukla, se dne hloubená nehluboká a úzká šachta; pol. dukla, fr. petit puits, ném. die

Duchel '). Slezsko a Krakovsko.

Duklové tženi, fr. exploitation, ouvrage pur petits puits, aím. der Duckelbau. Diiklového

tžení užívají v Slezsku a Krakovsku k vytžení hlinitého hndele a kalamínu, kte-

réž se zde v hnízdech zjevuji. Pi tom spsobu tžení rud tlukou zprvku dukly

a sice tak hluboko, až rudy dosáhnou, naež k nkolika na sob kolmo stojícím

stranám vorty ženou, kterými pak rud, a neúpln, dobývají,

Dyma, dlník, jenž železo na dymarce vytápí
;

pol. dymarz, nm. der Luppenschmelzer.

emeslníci i tovaryši týehže mistrv, to jest uhlíi, dymai Volum. Leg. II. pod

rokem 1364.

Dymarka, z ker kamene bidliného neb z ploten litiny složené a mourera vybité ohništ,

v kterémž se kujné železo z rudy bezprostedn bez vyrábni syrového železa ili

litiny dobývá
;

pol. dymarka, fr. feu de loupe, das Luppenteuer, Rennfeuer. Na dy-

markáih ielezo vyrábti. Lind. Každá dymarka byla v stavu vydati ron 100

centné železa. Labecki, Górnictvo v Polsce *).

Fart, žebík, po kterém horníci v dole lezou ; fr. échelle, ném. die Fahrt. Ua. Lépe

žibík, Fart neb ebík. Koin. Tetí, jenž s nimi lezl, sotva se na fartu obdržel.

Da. z Hesl.

Fartina, postranné bidlo u fartu ; fr. raontant, nm. der Fahrtschenkel. Us. Lépe menýr.

Fratovitá voda, voda v dole, kteráž nepochází z dešfové a jiné na dni nalézající se vody,

nýbrž z rozsedliu skály v dole se pejetí ; fr. eau souterraine, das Grundwasser ').

Rohn. Syn. fratová voda, fraty.

Fratová voda, tolik co fratovitá voda, fraty. Ponvadž pak dvojí vody horám na škodu

bývaly, totiž drnové (vody dešfové, do zem skrze drn se táhnoucí) a fratové (to

jsou vody z podzemných skal se prejštíci). Koin.

Fraty, tolik co fratovitá, fratová voda. Nejprve vody drnové, jež se nad štolami prejštly,

skrze štoly po krních svádli, fraty pak, jenž v hlubinách pod štolami ze skal se

tlaily, ty do jam, tní a žump shánli a tak sehnané na nkterých místech skrze

pumpae pumpovali. Koin.

Hloubiti, na hloub kopati neb lomiti ; fr. creuser, percer, approfohdir, nm. sinken, absin-

ken, abtiefen, abteufen , ablorsohen. Pibr.

Hnáti, 1) táhnouti žentourem ; ír. extraire, treiben. Vs. A ím by se rudy z pehlubokých

dol na den honily. Koin. Rudu z dolu na horu hnáti. Ib. Rud a kyzu hnánu

Není potebí vod až na den bráti, než toliko na tu štolu hnáti. Ib. — 2) vésti,

kopati, dlati ; fr. chasser, pousser, treiben. Vs. Štoly sem i tam pod zemí hnali.

Koin. Na té štole žádného štolhortu se nežene. List. r. 1625. A jsou povinni,

kudy kolivk štolu po kluft ženou, aby krn totiž žlaby kladli. . Rud. Když

') Pro význam dukla nemá nmecký honuk vlastního slova. Srvn. Dukla, mésto v Haliti; Dukla,

krajina v Srbsku.

*) Czacki naznauje ve svcm roku 1801 vydaném díle O litewskich i poUkich praieach, sv. II. , 8tr. 199

dymarkám éaa povstám' v Polité v^úvanáctém veku. Osiáski naproti tomu v díle Nauka o gatunkach

i szukaiiín rudy ielaznfy, lopeniu iey w wielkidi pecach i dymarkach, roku 1782 vydaném, na str. 116

tvrdí, io v Polité nejpr\- za Zikmunda I,, tedy v první polovici 16. století na statcích královny Bony

železo v dyinarkách vyrábti se zaalo. První zdání zdá se býti více pravd podobné. Ponvadž Po-

láci, akoliv dymarz iríkají, veskrz slova dymarka užívají,^ neschvaluji slovo dymarka, kteréž v jistém

eském slovníku nalézám,

') V jistém eském slovmku chybné Felswassor. Dosti možná, že výrazy fratovitá, fratová voda, fratf

od jména dolu v Hoe Kutné, zvaného Fraty, pvod vzaly.

žl» isst. 6
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štola poádn k doluom hnána bude. Ib. — 3) puditi; ír. mouvoir, treiben. L's.

Voda k hnáni kola vodního. Kon., Tou vodou strojné kolo hnali. /*. Aby voda

vodu z hlubin dolových hnala. Da. z Hesl. — 4) na hnací peci, testu neb kapelce

kovy ohnm istiti; fr. coupeller, treiben, capelUren. Nalezneš pod šlaky králík,

kterýž že na testu až do pliku a nepidávej nic k tomu olova. Alch. A potom
dáš ji na test a budeš hnáti do pliku. Ib.

Horní nádobí, nádobí horních dlník ; fr. outils de niineurs, nm. das Berggezeug, Bergge-

zahe, Berggezau. Adam z Velesl. Nom.. — Bechyn, Komora, v níž se ruda neb

nádobí horní skládají. Koín.

Jílovec, dlník, jenž na rýžích zlato z písku jiluje ili vypírá
; fr. arpailleur, orpailleur, nm.

der Goldwascher, Goldseifner, Seifner, Goldgraber. Syn. ryžoviiík. Ad custodiam

aurifossorum, qui Ylouci dicuntur et in Ylou babil^nt, ibique in vicinia ab antiquo

aurum de terra ylouant seu decutiunt, a fecibus terrae separant et lavant cxtractum.

List. r. 1045.

Kalenový. Vymaž ze slovníku od Jungmanna. — U Jungmanna stoji nástcdujíci vta: Pr-

votnij su tieziarzi, jichžto náklady délajij se hory kalenové neb stoly. Právo honí.

Vád. II. V správnjším rukopisu tchto práv, psaném léta 1525, zní tato sada ná-

sledovn: „Slit kverkové t. tiezarzi, jedni, druzí i tetí; prvotní zajisté sú, jichžto

náklady dlají (se) hory, lenové a štoly", což se docela srovnává s pvodným latin-

ským textem : Šunt eoloni principales, secundarii, et tercii, et sic deinceps princi-

pales vero šunt colentes montes, laneos et stollones.

Komora, vytžením kamenné soli povstalý velký prázdný prostor bez urité šíky, délky a vý-

šky ; nm. die Kammer. Vélika. Žádná jáma známá v Polšt, Uhích, Nmcích,

Alpech , FVancii atd. nemže se rovnati s nejvtší komorou ve Vlice, zvanou

Michalovice, mající 126 stop délky, 90 stop šíky a 84 stop výšky. Zeiszner, Opis

Wieliczh.

Kopá, dlník, jenž v solném dole balvany dlá ; pol. kopaez, nm. der Balwanenhauer.

Vtika.

Kruh, obvod kola vodního, s hídelem rameny spojený ; fr. couronne, nm. der Kranz

beim Wassen-ade, Radkranz. Píbr.

Kruch, 90 liber tžký, 19" dlouhý, 10" široký a 7" tlustý kus kamenné soli, spsoby rovno-

bžnostnu
; pol. kruch, nm. der Formalstein. Vélika.

Kruchový železník, dlník, jenž v solném dole kruchy dlá; pol. kruchovy železník, nm. derFor-

malsteinhauer. VéUeka. Syn. Krušak.

Kruiák, 1) tolik co kruchový železník, pol. kruszak. Bocha. 2) dlník, jenž v solném

dole mliznu dlá, pol. kruszak, nm. der Klinutiensalzschlitger, der KleinsalzhaUer.

Vélika.

Lednice, stavení kamenné neb srub, nkdy ve skále vylámané místo pro vodní kolo ; fr. cage

de roue, nm. die Radstube. Píbr. — Adam z Velesl. Ctverhraná tmavá komora, lednice

eená, ze všech stran vymurovaná, totiž vyzdná; v té lednici kolo náramné na

velikých epích visí. Koín.

Leialý milí, niUi, v kterémž díví ležmo složeno ; fr, meule . fourneau á bois couché,

nm. der liegende Meiler. Zbirov.

Mantlík, sirou napouštná nit, užívaná pi stílení skály; fr. mche, das Schwefelmannchen,

Schwefelmánnel, der Schwedel. Píbr. V. síanka.

Meiúc, plochý píel dolového žebíku ; fr. échelon, nm. die Fahrtsprosse. Píbr. Obyejn
menéík.



Mlizrta, drobná sl, ne t kusecb, odpadky pH dlání balvan a kruch
;

po], miatczyioa

nm. die Salzniinutlen, Minutiensalz. Vlika.

Mený, postranné bidlo u dolového žebíku ; fr. montant, nžm. der Fahrtschenkel. Srovn.

slovn. Jungm. '). V. fariina.

Milá. V. milí.

Mile. V. miU.

Mili , mUé, sic. milá, t/iite, k zuhlení uritá homolovifá hromada dKví ; pol. milerz, fr. for-

meule, fourneau, néni. der Mciler, Kohlenmeiler. Us. — Jungm. slovn.

Mocnost, šíka ložišté, vrstvy, pramene atd. ; fr. puissance, nm. die Miíchtigkeit. Us. —
Slovn. véd. názvosloví. Mocnost vrstev. Zálet. zem.

Mocný, široký; fr. puissant, nm. mSchtig, n. p. pramen, zmrskej. Us, Mocný zmrsk*

Adam z Velesl. Mocná vc pod se na hlubinu. Ib.

Nádobí, náadí horních a hutních dlník ; fr. outils, nm. das Gezaiie, Gezeuge, Ge-

zau. Us.

Naraziti, plniti, nakládati tny, kyvle rudou, uhlím, jalovou horninou; pol. oarazi, fr- char-

ger, nm. ansclilagen. Pibr. — Lab. Górn. — £ai. Pocz. nauk. kopaln.

Narážce, plni, naklada tn neb kyvlí rudou neb jinými vcmi v narážiáti
;

pol. naražacz

(r. chargeur, nm. der Anschlfiger. Pibr. — List. r. 1549 u Lab. Górn.

Naráíiki, prostranství zdélí , zšíí a zvýší jednoho i více látr , vylámané vedle šachty

v dole k skládání lesu, rudy i jiných vcí a k narážení tn neb kyvlí; fr. pláce

asserablage, nm. das Fllort, Zugewitte. Sum. Obyejn filort.

Obkládati, dlníky obsaditi ; fr. mettre, employer des ouvriers a une mine, pol. obklada, nm.
belegen. Us. Co se štol, že by špatn obloženy byly, dotýe. List. r. 1625. Takový

štolhort jest pozanechán, však zase obložen býti mže. Ib. Obložiti dílo. Koín. —
Eohn, Má (t. lezce) vdti, pokud kdo jakou propjku má a jestli více v té pro-

pjce, nežli obložili, umproch, a byly by hodný k tženi a bez pekážky jiných

mohli na nich dlati, tehdy má napomenouti hutmana, aby obložil. , Rud. Jestliže

by doloví kverkové štolbortu neobložili , tehdy mají štolníci sami ten štolhort

hnáti. Ib.

Obrtlik, kruh železný neb z litiny s dvma pupkoma, v kterémž poišt visí; fr. hurasse,

nm. die Hiilse des Hammers, Hammerhillse, der Wagring. Karl. hut. — Písek. —
Plze. — Presl. Techn.

Fina. V. polek.

Polik, prkenná podlaha v šacht pi konci každého žebíku; každý polek jest od druhého 2—

6

sáh vzdálen, maje díru vyroubenou, skrze kterou lovk prolézti mže
;
polky slouží

k vyhýbání potkávajících se horník, k oddechu jich, k volnému pístupu k pumpám

atd. ; fr. repos, plancher de repos, nm. die Bilhne im Schachte, SchachtbQhne, Ruhe-

bOhne, der Absatz, Abtritt, Wechsel. Slov. ntsk. jaz. vi/d. od akad. — Gorn. šum.

Obyejné pína.

Poiité, topoišt bucharu v samokovech (harohch), sic. porysko ; fr, manche, der Helf,

Helb, Helm des Hammers, Hammerhelm, Hammerhelf, Hammerhelb. Karl. huf. —
PUen.

Parytho, sic. tolik co poiité. Porísko (sic) vézi u prosted v elze. Viz elza v slovn. Jungm.

Srovn. slovn. Palk. ').

'} Vftai mený navrhnji míeto úoyAfartSna.

") U Adama z Veleslavína chybn i-67/íp.

') Chybné poryska. Por)'ska má na jednom konci obrthic, na dmhém ale jest buchar. PresU TecMt

Zdviháky na hídeli sahají pod porysku asi o '/, od bucharu. Ji.

6 *
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PracovcUel, Pí každém stroji mžeme obyejn rozeznávati ti hlavní ásti
;
první hlavní

ást slouží k píjímání síly a slov za tou píinou pijímatel ili vnímáte], fr. ré-

cepteur, nm. díe Kraft-, Umtriebsmaschine ; druhá ást slouží k bezprostednému

vykonávám práce ili pracování a nazývá se proto pracovatelem, též vykonavate-

lem, fr. opérateur, nm. die Arbeits-, Last-, Ausiibungsmaschine ; tetí ást slouží

k spojení obou, podávajíc pohyb pijímatele pracofateli, a jmenuje se spojovatelem,

fr. coramunicateur, nm. die Verbindungs-, Zwischenmascbine, das Zwischengesehírr,

gangbares Zeug. V puchérn n. p. jest vodní kolo pijímatelem, stoupy jsou pra-

covatelem a kola zubatá mezi obma spojovatelem. V. slmin. véd. názv.

Pijímatel. V. pracovatel.

Eozsedlma., rozpuklina ve skále ; fr. fente, fissure, félure, die Kluft, Schluchte, Schluft.

Tcllurové rudy vtroušené v rozsedlinách porfyru. Žáhl. zemézn.

Stránka, sirou napuštná nit, používaná pi stíleni skály ; rus. srjanka ; fr. niche, nm.

das Schwefelmannchen, Schwefelmánnel, der Schwedel. Slov. rus. jaz. vyd. od

akad, — Gorn. žurn. Obyejn mantlSc.

Spojovatel. V. pracovatel.

Stojatý milí, milí, v kterémž uhelné díví stojmo složeno ; fr. meule . fourneau á bois

debout, nm. der stehende Meiler. Zbir.

Svine, podlouhlá, podobu rovnobžnostnu mající hromada ležmo složeného díví k zuhlení,

8lc. svifia ; fr. tas, nm. der Haufen, das Werk, liegende Werk, der liegende

Meiler. Na Slovensku. Zuhlení, zuhlování ve sviních, Haufenverkohlung, Werkver-

kohlung, Verkohlung ín liegenden Werken, in liegenden Meilern.

Vnímatel. V. pracovatel.

Výchoz, místo zjevení se ložist na povrchu zem i též ást ložiít na den vycházející

;

fr. affleurement, chef, téte, nm. der Ausbíss, das Ausbeissen, Ausstreíchen, das

Ausgehende. Píbr. — Padá nám mnoho drobného (uhlí), nebo dláme po výcho-

zech. Plze.

Vykonavatel V. pracovatel.

Zabiti, bitím ztupiti, opotebovati, n. p, želízko, nebozez; fr. user, nm. abnieseln, ver-

schlagen. Píbr.

Západ, úklon ložist, vrstvy atd. v hlubinu ; fr. ínclinaison, pondag, nm. das Fallen, Ein-

schiessen, Einfallen, Verflacheu. Plze. — Amerl. Horn. — Zákl. zeméz.

Zasaditi, jalovou horninou založiti, pol. zasadzi, fr. remblayer, nm. versetzen '). Ve, Ze

fudrnosti perky zasazuje, na žaloval. Koín. V dolích, šachtách, vortích, štolách

nemají žádných míst, by pak od kverkv s vdomím ouedníkv spuštny byly,

perky neb šlamy zasazovati. . Pud. Ale kdyby na cupusích bylo a uznali by kverci

njaké místo k tžení nehodné a že by pro umenšeni koštu mohlo zasazeno býti. Ib.

Žabka, pánvika, v kteréž se ep válce, hašple ili vratidla otáí ; fr. crapaudine, das Pfad-

eisen, Pfuhleisen, Pfodeisen, Pfiihleisen, Pudeisen. Píbr.

Žebík, dolový žebík; fr. échelle, nm. die Fahrt. Adam z Velesl. Obyejn Fart.

Kamenná aul v Rakouském mocnáství.

Mezi všemi íšemi v Evrap jest Rakouská íše nejbohatší na kamennou sl. Ložist

její nalézají se ve dvou útvarech, v triasovém v Alpách a v tetihornira v Karpatech.

Útvar triasový skládá mohutné pásmo po obou stranách Alp, ale jenom na severní

') U Bohia chybné: mít Bergscliutt vertclifttten.
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straní objevuje se kamenná sl , a sice ve vrstvách tak nazvaných Werfenských. Ložist

lato tvoi rozsáhlé nepravidelné spousty, které blíže k povrchu do vtši nebo menši hloubky

vylouhovány jsou, hloubji se rozšiuji a do neznámých hlubin se prostírají.

Solné hory (das Ilaselgebirge) skládají se hlavn z jílu, soli a sádry. Jíl pevládá,

jest barvy temnošedé nebo modravé a bud celý soh a sádrou proniknut , bud solnými

žilami prošlehán. Sl jest obyejn zrnitá, ideji vláknitá, obyejn šedá, nkdy také

ervená neb zelená, ba i modrá a fialová. Co pimsky vyskyti^jí se v slaném jílu hoká
sl, Glauberova sl, Anhydrit a Polyhalit.

Hory samy nejsou vrstevnaté , ale stídavou barvitosti jílu jako pruhované. Kol-

kolem jsou solní loiišté obstoupeny neslaným, tmavým nebo rudým jílem, lesklými plo-

chami roztrhaným.

Jen malá ást soli dobývá se co pravá kamenná sl, vtší díl vyvaruje se z rapy

totiž ze slané vody. K tomu úelu napustí se voda do dol, kdežto sd se rozpustí, naež

se vytáhne a v solivárnách vyvaí.

Nad solným jílem vyzdvihují se ohromné stny alpského vápence , který celé Alpy

malebn obstupuje. Solní doly v Alpách jsou u následujících míst

:

U Aussee v severozápadním cípu Štýrska. Solivárna u Aussce dala r. 1852

247.901 cent soli.

U Ischlu v horních Rakousích, kteréž ložilté bezpochyby s ložištm u Aussee souvisí ; rapa

vyvaruje se v solivárnách v Hallstattu, Ischlu a Ebensee a dala r. 1852 949.693 cent soli.

U HalUinu blíž Solnohradu na Diirnbergu. Solivárna u Halleinu dala r. 1852

244.231 cent soli.

U Hallu v Tyrolsku. Solivái-na Hallská dala r. 1852 250.858 cent soli.

V Karpatech nalézá se sl na obou stranách a dá se stopovati pes Bukovinu až

do Multan, pes Sedmihradsko až do Valašska.

Na jižním kraji tetihornich útvar západní a východní Halie prostírá se podél

úpatí pískovcových hor Karpatských od Vliky skoro nepetržené pes Dynow, Stare-

miasto, Drohobyé ke Stryji, jižn za Stanislavov a od Kolomyje až do Bukoviny vjiho-

východnim smru a úpadem dílem severovýchodním dílem jihozápadním , tetihorní útvar

solní, který skoro všude z pískovc, slínú a slaných jíl se skládá; v tchto vyskytuji se

mohutné sloje kamenné soli a sádrovce. Kde slané jíly na den vycházejí, zarážejí se

šachty, v nichž se slaná voda (rapa) nahromaduje, naež se do soliváren odvádí. Solní

doly jsou v Halii u následujících mist

:

U Vliky, kdežto nejmohutnjší dol snad na celé zemi se nalézá, který r. 1852

1,096.409 cent soli vydal.

U Bochni s výtžkem r. 1852 338.235 cent soli.

U Lacka blíž Dobromilu s výtžkem 70.000 cent soli.

D Starosoli s výtžkem 26.000 cent.

U Drohobyce s výtžkem 60.000 cent.

U Slebníku, západn od Stryje, s výtžkem 22.000 cent.

U Šolce, západn od Stryje, s výtžkem 10.000 cent.

U Bolechova, jižn od Stryje, s výtžkem 80.000 cent.

U Doliny, jižn od Stryje, s výtžkem 75.000 cent.

U Kaluse, bliž Stanislavova, s výtžkem 35.000 cent.

U Ilosulny, tamtéž, s výtžkem 32.000 cent.

U Lqczyna, západní od Kolomyje, s výtžkem 30.000 cent.

U Kosova, jihovýchodn od Kolomyje, s výtžkem 46.000 cent.

U Kaczyky, blíž Suavy v Bukovin, s výtžkem 31.036 cent.



Solní útvar na jižní stran Karpat v Uhích má tytéž vlastností
,

jako na severní

Btran tchto hor. Doly jsou:

U Sóvaru, jihovýchodn za Prešovem, r. 1852 s výtžkem 128.939 cent.

U Šuhatah v Marmarosi, r. 1852 s výtžkem 220.658 cent.

U Eonashi v Marmarosi, r. 1852 s výtžkem 296.363 cent.

U Slatiny v Marmarosi, r. 1852 s výtžkem 172.376 cent,

U Konigsthalu v Marmarosi, r. 1852 s výtžkem 39.695 cent.

V Sedmihradsku pokrývá tetihorní solní útvar více nežli ^00 tverených mil,

s skládá se jako v Uhích a Halii hlavn z modravých slín, solných a sádrových vrstev.

Mohutnost ryzé soli pesahuje na nkterých místech 100 sáh; na nkterých místech, jako

u Parajdu, Sofalvy a Szovaty vychází sl na den jako skála, na jiných jest jenom tenkou

VMtvou ornice pokryta. Proto jsou slané pomry v té krajin velmi elné ; na 40 místech

vychází sl až na den, mimo to se poítá 192 slaných studnic a 592 slaných pramen.

Nyní dobývá se sl jen na pti místech, mnohé doly jsou ale opu.šfny a mezi tmi takové^

kde již ímané sl dobývali. Doly, kde se sl dobývá, jsou:

U Vizahiy, severozápadn za Sibini (Hermannstadt), r. 1852 s výtžkem 53.500 cent.

U Parajdu bhž Maros Ujhely, r. 1851 s výtžkem 84.324 cent.

U Deesakny, severovýchodn od Kolose (Klausenburg) , r. 1852 s výtžkem

111.843 cent.

U Tkardy, jihovýchodn od Kolose, r. 1852 s výtžkem 69.034 centi.

U Maroš-Ujvaru, jihovýchodn od Kolose, r. 1852 s výtžkem 668.563 cent.

Všeho všudy dobylo se tedy soli v íši Rakouské r. 1852

ve Štýrska . . . . . . . 247.901 cent

T horních Rakousich

v Solnohradsku

v Tyrolsku

v Halii .

v Bukovin

v Uhích

v Sedmihradsku

949.693

244.231

250.858

1,890.644

31.036

858.031

987.255

V celku 5,459.649 cent soli.

Roní tento výtžek ídí se dle poteby a mže se dle okolnosti zvýšiti. Ostatní

zem, jako echy, Morava, dolní Rakousy, Korutany, Krajina, Chorvatsko, Slavonsko,

Hranice, Dalmácie, Lombardo-Venetia nemají soli. V Istrii a Dalmácii pipravuje se

TŠak také z moské vody. ^^_

O koueni opije na východe.

Dle P. E. Botty sdluje Dr. "V. R. Weilenweber.

V jednom z devních roník posud ješt vbec oblíbeného asopisu Froriepova

(Notizen aus dem Gebiete der Nátur- und Heilkunde) nalézá se bez udání pvodního pra-

mene lánek od P. E. Botty z Tiu-ina, jednající o obyeji, v Indii a ín posud stávají-

cím, o kouení totiž opije *). Výtahy z lánku tohoto, nejen pro diaetetiku a ethnografii,

nýbrž i pro lékaství znamenitého, již tehdáž i v jiných asopisech (jmenovit v Kleinert-

ov Repertorium a j.) byly otištny a vbec obliby došly. Ponvadž se však diaetetícké

ono požíváni za novjších as znamenit rozšíilo, a jmenovit na východ vbec panu-

•> Onen poddruh máku (Papaver somniferum L.J, jenž se jmenovité v Egypte, v Malé A.sii, v Persii

a v Indii péstuje za píinou tženi opije, má Wét a semeno bíle', a jeho šešulky jsou nejvtší, pro-

ež se v nich nejvíce írláštni této slávy nalézá.
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jicíni obyejem se sUtlo, myslíme, že ospravedloéno bude optné sdélem dotených, na asté

zkušenosti založených zpráv v tomto našem asopLse, a m&me za to, že jmenovité se strany

léka zashihuje povšimnuti.

Mén škodlivý spiisob požíváni opije, nežli jest jeho polykáni — obzviáat v Tu-

recku a Persii obyejné, kdež jednotlivci pivyknutím tak daleko dospívají, že jim bo ko-

nené u velmi velké míe požívati lze, ba oni to musí, chtjí-li žádoucí rozdráždéní po-

cítit — jest kmiíeni ho, spisob to, zvlášt u Ind a z ásti u Peršan obyejný.

K tomu cíli odpauje se ve stejném co do váhy množství vody rozpuštné opium

až do sucha ; suchá lato vyUtženinn v prach se roztlue a upraží ; upražené opium opít

ve vodu se rozpustí a z rozloku toho procezeného délá se mkká vytaženina. Tato váží

asi tolik co tetina neb polovice upotebeného opije. Vytaženina tato má v sob celou

hokost opije syrového, pozbude však jedovatého a nelibého zápachu, ba vytaženina hndá

chutná velmi lib a píjemné. Taltto dobytou vytaženinu — již obyejn chovají v ma-

lých, devných neb ze slonové kosti soustružených pouzdrech pod vodou — kouí íané
bez jakéhokoli smíšení neb pídavku trubkou z bambusnice zvlášt k tomu upravenou. Je-

den konec trubky této jest oteven, druhý kolínkem barabusovým pirozenou mrou uza-

ven ; na tomto konci nalézá se po stran otvor, opatený kovovým kroužkem, v njž se

upevuje dutá popelnika neb koule, nahoe velmi tence provrtaná.

Jiný ješt ku kouení opije potebný pístroj jest lampika se sladkým olejem, ho-

ící jen velmi tenkým knotem (neb potebí jest velmi nepatrného plamínku). Nad plame-

nem podotknuté lampiky suší se kapka vytaženiny opije, dobyté spsobem výše vypsaným

na špice dlouhé železné jehly. Takovým spsobem usušená kapka *) dá se na ono místo

trubky, kdežto se nalézá otvrek, napotom piblíženou ku plaménku lampy druhým koncem

bambusnice ji do sebe ssaji (spiisobem podobným, jak my sob obyejn dýmku zapalujeme).

Plamen, prodrav se opijem, spálí jej a dým z nho dostane se do úst kouícího.

Kuák drží kou co nejdéle v ústech pi sob a vypouští jej napotom nosem. Chutná skoro

jako lískové oíšky. Každá taková kapka staí jen pro jediné oddychnutí, kouívá se

jich tedy obyejn více po sob k dosažení žádoucích úink, Jsout kuáci, kteí až i 25

zrn, a to nkolikrát za den, vykuují.

Úinkové zvláštního toho spsobu požívání opije jsou dílem primitivm, bezprostedné

z kouení vyplývající, jenž po nkolika hodinách zase mizí, dílem konsekutivní, pvod svj

beroucí z kouení optovaného, po delší as trvajícího, ježto trvale zstávají.

Úinkové primitivní jeví se spsobem následujícím : Po vykoueni nkolika zrn na-

stane mdloba a zvláštní slabost po celé soustav svalové, tak že i víka oní klesají a ze-

nici na pólo pokrývají
; proež sebe lehí práce stává se nepíjemným namáháuím. Po-

zorovati jest slabé teseni se rukou, chod se stává nejistým, klátivým a obtížným, nic

však mén není tu závrati. Pulsování klesne až na 60—70 tep, stává se ponkud nepra-

videlným, nepibývá ho však ni co do síly ni co do plnosti. Bití srdce též se nesesiluje,

oddycháni stává se dušným, e krátkou a potrhanou — zornice však zstává nezmnnou

,

podržujíc svou pohyblivost. Brzo lze pozorovati zejmé známky rozileni mozku ; krev vstu-

pi\je do hlavy, nepsobí však hlavy bolení neb jiného obtížení. Schopnosti rozumové jeví

*e u zvýšené míe, innost obraznosti se zvyšuje, nekalí se však pi tom rozum. Tichá

veselost, píjemné pohnutí mysli (zcela opak divé rozilenosti, vzbuzené lihovinami) a zvlá-

štní cit blaženosti tlesné zmocní se kuáka opije, nadje krášli budoucnost. Epigastrium,

jmenovit pulykal-li se dým, stane se sídlem píjemných cit, jež se odtud rozšiují po

•) Tí i ti, jeni opijum jídají, iní to zprvu po dávkách zvící jenom spendhkové hlsrióky, í«sem viák

nuceni hÝTají ku braní dávek rvící hrachu, chtéjli pocítiti iádouch liiink.
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celém tle a všecky bolesti na ten as vypuzuji. Libé teplo probíhá tlo, v oblieji a n-

kterých jiných ástech tla, zvlášt v chipích nosních a ve scrotum cítiti jest svrbeni, což

prý jest charakteristická známka požívání opije jakýmkoli spsobem. Jednu neb dv ho-

diny po kouení ztrácejí se zase nadeené city ; smyslové, tak se zdá, pecházejí v pólo"

viný spánek, protkaný píjemnými obrazy sn. Ústa schnou, nastane žizei. Kouilo-li se

píliš siln nebo píliš brzy po obd, nastane nkdy zdvihání i dávení
, ježto však násle-

duje beze vší bolesti a skoro beze všeho namáhání. Puzení pohlavní se nerozncuje, spíš

nkáji, moení stává se ponkud obtížným, snad za píinou slabého stahování se mchýe,
pi tom však nezmnné zstává množství i povaha moe, konen nastává hluboké spaní

;

pi procitnutí druhého dne bývají ústa suchá, nepíjemná chuf v nich mizí však vyplako-

vánim. Tnhá stolice neb ospalost nejeví se nikdy po kouení opije.

Co se konsekutivnich úink kouení opije dotýe, nemá, strídm-li požíváno, zlých

následk, jen pílišn-li se ho požívá, pihazuje se to samé, což pozorováno pi tch, jež

opium ze zvyku jísti nuceni jsou. Sám pan Botta, jenž po celý rok opium kouil, nepocítil

ani sebe menší zmny pi sob na zdraví vbec. Za tou píinou má je za hodno schvá-

leni v pípadech takových, kdež potebí jest ukojení, zárovefí kde varovati se jest všeho

puzeni ve stevním prchodu, tedy pi jistých kolikách a gastralgiích, pi hypochondrii neb

tžkém ílusu, skoro pi všech spsobech údusy (asthma) , dále proti všelikým neuralgiím i

pi bolení zub, pi nemoci svatého Víta a rheumatismech. Ponvadž však též dusí chtí

smyslnou, rádno by bylo, 'zkusiti ho snad též pi samoprzni (nymphonanii a satyriasi).

Konen mohlo by se spsobu tohoto požívání opije použíti v pípadech ležících již krom

moci lékaského umni, pi nichžto úelem lékae jest , uiniti poslední taženi umírajícího

dle zásad uení o lehké smrti (Euthanasii) ponkud mén bolestnými.

Bourec trnový, tmotmik (Salurnia spini, mittleres Nachlpfauenauge, Schwarzdornspintier).

Dne 16. prosince 1855 ukazoval v Praze pi hlavni schzce c. k. vlastenecké hospo-

dáské spolenosti p. Josef Kolb, úd Vídenského centrálního hospodáského spolku, klobouk,

od Vídenského klobouníka Fr. Jakuba Flebusa zhotovený, ze zámotku bource trnového.

Dotený klobouník z vlastní zkušenosti se pesvdil, že se zámotk mnohých

housenek co písada králiích chlup k zhotovení lehkých a lacinjších klobouk používal]

mže. Pedivu bource trnového (Saturnia spini) dává pednost k podotknutému úelu.

Ve všech krajinách, kde se vino daí, nalézá se z jara trnovník na trní, jilmech,

ržích šípkových a na planých jabloních. Housenka bource trnového, která požívá ta':é

listí marušové a vrbové, je erná, žlut puntíkovaná a má chloupky barvy oceloyé.

V msíci ervnu úpln vyroste a v dosplosti své nežere již více listí, nýbrž zaleze do

kypré zem neb mli (drobného kameni), a tam se zapede. Její pedivo je hrub plsf-

naté a bud bílé neb hndé barvy. Zalízání tchto housenek do eených míst musí se za-

meziti, ponvadž se tam tžko vyhledávají a vtší díl jich tam myši sežerou. V msíci

ervnu mohla by mládež neb nkdo jiný bez velkého namáháni tchto housenek nasbírat

a je doma položit na prkénka; kdo by jich ml vtší poet, mohl by z prkýnek udlat

police u zdi nad sebou ležící, i palce od sebe vzdálené. Na tch prkénkách se housenky

bud zapedou v zámotky zakulacené, nebo napedou ploché pedivo.

Pupy mají tmav ervenohndou barvu a zstanou na plochém pedivu svobodn

ležet, až je sesbíráme a schováme do jara v místnosti kde se netopí, ale kde nemrzne.

Též se o to postarati musíme, aby myši k nim pístupu nemly a je nesežraly. Zámotky

opatrn se proíznou, pupy z nich vyberou a do eené místnosti uloží. Když se jaro

pibliží a více nemrzne, dejme pupy mezi okna, a jak mile se z nich motýlové vyvinou, pust-

in je Ten, aby se na svobod o svou výživu postarati mohli.
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Motýl bource trnového je 27 árek dlouhý a .samika se od samcka téžko roze-

znává. Samika klade vajíka na listí kovin trnových, šípkových atd., a pomoci slune-

ního tepla se z nich vylíhnou housenky a v ervnu se opt sbírají.

Zámotky neb ploché pedivo trnovníku se rozstihují na kousky a míchají se s krá-

liími chl ipy. Pan Flebus dává na klobouk 4 loty pediva trnovnika a 2 loty králiirh

chlup. Kdyby se 1 libra zámotk bource trnovnika poítala v stejné cen s jednou li-

brou zámotk bource hcdbávníka, t. za 1 zl. st., tedy by s upotebením králiích chlup

stál klobouk 2 zl. st., byl by tedy o 2 zl. lacinjší než klobouk z pouhých králiích chlup.

Na tento spsob by mnoho milion , které se za králií a lámové chlupy , cent po

7 a 13 zl. st., do cizozemska odesílají, ve vlasti zstalo a vydobýváním pediva bource

trnového by se lidu nová obživa zaopatila.

Podobné zkoušky by mohl nkterý z našich klobounických mistru uiniti a

je uveejniti. —

i zásluha, toho odmna.

Kpisoda ze všeobecné výstavy Paížské.

O kladení podmoských telegraf nejvtší zásluhu mají dva bratí Angliané, pá-

nové Jakub a .lan Brett. Každému však z nich pipadá pi tom jiný obor innosti : d-
myslnému Jakubovi theoretioký, zkušenému a ve všelikém ízení zbhlému Janovi prak-

tický. Jakub podává myšlénky, kteréžto Jan uvádí ve skutek.

První podmoský drát telegrafický položen byl ješt za presidentství Ludvíka N.ipo-

leona od Jakuba Bretta v prlivu La Manohe-ském, aby spojoval Francii s Anglickem.

Dílo podailo se tak dalece, že první depeše, poslaná po telegrafu, došla svého cíle, ímž

dokázána byla možnost podmoského spojení. Na neštstí ale byl drát slabý a hned na

to se petrhl. Jakubovi scházely prostedky k obnovení jeho pokusu, a vyvedení veli-

kého podniku toho bylo by odloženo bývalo na jinou dobu, kdyby mu nebyl ku pomoci

pispl bratr jeho Jan. Jeho snaze podailo se utvoiti spolek k eenému úelu, i polo-

žen byl do lna moského drát nový, dostaten silný, aby odolati mohl jak vlastni tíži

tak i návalu podmoských vln.

Tenkráte podailo se dílo úplné, a po svt rozhlašována jest sláva Jana Bretta,

an bratr jeho Jakub, pvodce veliké myšlénky, která tak skvlého uskutenní došla, ustou-

pil do pozadí, navrátiv se do života soukromého, kdežto v tichosti zanáší se zdokonalová-

ním svého vynálezu. Jan Brett zatím po tak šastném zaátku kráel od podniku k pod-

niku : spojování Evropy s Afrikou a Amerikou, Afriky s Asii dje se jeho péí a vede-

ním, pi emž bratr jeho Jakub podporuje ho vrn opravujícími výsledky svého ueného

badání. Tak os»bil si Jan Brett monopol na kladení podmoských telegraf, a pi Paíž-

ské všeobecné výstav vyložil vzory všech diát, které byl až dotud ponoil do lna moského.

Když pišlo ku pisuzováni cen výstavnikum , uznány jsou v tíd pomocník

coopérateurs) zásluhy Jakuba Bretta o zdokonalení a rozšíení podmoských telegraf v té

míe, že navržen jest císai Napoleonovi za rytíe estné legie. Císa, jemuž osoba i práce

jeho dobe známy byly, svolil k takovému vyznamenáni, a následkem toho poznamenán

jest jeden zvací lístek k závrení slavnosti výstavní jménem Brett, nešastnou však náho-

dou bez pidání jména kestného. Ponvadž ale v seznamech výstavníkú nalézalo se pouze

jméno Jana Bretta, bratr pak jeho Jakub po celý as výstavy nebyl vystoupil ze svého

soukromí, stalo se, že zmínný zvací list pochopitelným omylem dostal se do rukou Jana

Bretta, který byl velice potšen ctí jemu prokázanou.

Ješt ale v as pišlo se na stopu tomu omylu, než byl as svrchovaný k napra-

vení jeho, neb již druhého dne mla se konati slavnost závrení. Jednalo se nyni o to,



90

aby lístek požádán byl zpt oJ Jana Bretta a doruen bratra jeho Jakubovi, kterému ná-

ležel. Byla to úloha choulostivá, i sváena jest páteru Moigno-vi , dvrnému píteli

obou brati, který celou tuto píhodu obšírn vypravuje v asopise Cosmos
,
jehož jest

redaktorem. Moigno odebral se bez meškání k Janu Brettovi, a vyjevil mu šetrn oé se

jedná. Jan, a nemile vytržen byl z blahého klamu, vrátil nicmén ochotn lístek jemu

nenáležející a jevil upímné potšení z tak skvlého uznání zásluh svého bratra.

Zbývalo nyní vykonati druhou ást úlohy, totiž vyhledati Jakuba a doruením lístku

oznámiti mu jeho štstí. Schylovalo se již hrub k veeru, a v tu dobu nebývalo Jakuba

doma. Na štstí dovdl se Moigno, že obyejn v tuto hodinu obdvává v jistém ho-

stinci, jejž navštvuje více jeho krajan. Tam tedy pospíšil, a skuten nalezl pi obd
celou spolenost Anglian. Toliko Jakuba Bretta nebylo tam, a marn ho všickni oe-

kávali po celý as obda. Konen poali se hosté jeden po druhém pry trousiti, až

hostinec doista se vyprázdnil a jediný toliko Moigno ješt za stolem sedti zstal. Již

již poal zoufati, že toho dne nenalezne koho hledá, an se v tom dvée otevrou a vejde —
Jakub Brett, celý uícený a na pohled velice mrzutý. Bylt celý den bhal z kanceláe do

kanceláe, od komisara ke komisaru, od známého k známému , aby si zaopatil lístek

k zítejší závrení slavnosti, jižto pítomen býti velice toužil. Ale všecka snaha jeho

byla marná; nebo ke slavnosti mli pístupu jenom výstavnici odmnami poctní, co hosté

pak toliko osoby vynikajícího veejného postaveni. .Jakub Brett nenáležel ani k jednm

ani ke druhým, a trpce žaloval hostinskému na své neštstí, nevšimna si v rozilenosti

své pítele toužebn na ekajícího. Moigno však nenechal Jakuba dlouho naíkati, nýbrž

vystoupiv ze zákrytu svého šel mu vstíc, an tvá jeho záila se radostným úsmvem.

Co následovalo, možná snáze sob pedstaviti nežli popsati. Pekvapený Jakub Brett ne-

chtl ani viti štstí svému, a když mu odevzdával Moigno lístek, nyní plným jeho jmé-

nem opatený, byl v pochybnosti, zdali to není klamný sen. Rozilenost mysli z neoeká-

vaného štstí té noci ani spáti mu nedala, di-uhého pak dne vlastní ruka císaova est-

ným znakem ozdobila prsa toho, jehož tichá zásluha ovšem hodnjší byla toho vyzname-

nání nežli hluné psobení bratrovo, jehož bylo štstí hojnji podailo statky pozemskými.

Zpráiy vdecké.

Pomry drah nových planl Atalanty a Fldei. Nejnovji od Goldschmidta a Lu-

thera vynalezené planety Atalanta a Fides ukazují, jak astronom ímský Kolla podle výmr
Brúhnsových udává, následující pomry svých drah. Polomr velké ogy, ellipsy *) , kterou

obíhá Atalanta , jest 2'7709 (zde slouží co základní míra polomr velké osy dráhy zemské

— 1-0000); výstednost = 0-29377, as obhu hvzdniho (rok) = 168.5 dni. Fides

má polomr velké osy = 2-5147, výstednost = 0'05802 , as obhu hvzdniho :=

1457 dni.

Porovnají-Ii se kruhy obžní tchto dvou planet s ostatními 35 téhož druhu, pozo-

ruji se následující vlastnosti: 1) Co se týe vzdálenosti od slunce, jest Atalanta umístna

mezi Cererou a Palladou, kteréžto planety jsou nejvíce vzdáleny od slunce ; Fides náleží

ke skupení stednímu mezi Thetidou a Amfitritou. 2) V ohledu výstednosti dosahuje Ata-

lanta poslední krajnosti
,

jest totiž ješt výstednjší nežli Juno , která dosavad za nejvý-

stednjší považována byla ~ 0-25(3 : 0-293. Výstednost Fidei 0-058 jest menši nežli

•) Známo, ie planety obíhají t podlouhlých kruzích nebo ellipsách. Na ellipse rozeznáTáme dlouhou

osu a krátkou; v polovici dlouhé osy jest stedek, mimo stedek jsou dv ohniska, z nichž v jednom

slunce sídlí; vzdálenost ohniska od stedku jest jeho výstednost.
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Cerory = 0-075, i Amfitrify = 0074. 3) Co se týe naklonni dráhy Atalaniy, náleží

k n^znanéjšíni ~ rj" G' a padá mezi Focaen = 21* 42' a Egcriii = 16" 3u', kdežto

Fides má = 3° 31' a pati mezi Lutecii = 3* !>' a Proserpinu = 3" ÓO'.

Padáni hvzd. Každému známo jest padání nebo ištni hvzd CSternschnuppen). Také

mnohým známo bude, že jsou dv rádné doby v roce, okolo 12. srpna a okolo 12. listop., kde

hromadnji se vyskytuje nežli jindy, aoo nkdy velmi skvle. Ondy sdlil p. Coulvier Gra-

vier svoje nkolikaletá pozorováni o tomto pedmtu. Našelf, že hodinný poet padajících

hvzd tlo doby (11., 12., 13. listop.) od r. 1841 až do r. 18.15 postupem 26, 23, 13,

15, 1 1 se zmenšuje a že již nyní k prnirnému celoronímu potu se navrátil. Povstává

otázka, zdali se zase nkdy hromadné padám hvzd v tu samu dobu navrátí. Pan pozo-

rovatel nezdá se býti tomu pichylen. Slovutný astronom Olbers vyslovil domnnku , že

hromadní padáni ve svém dovršení (maximum^ po dobách asi tidcetiletých se opakuje. Tak

bylo pozorováno r. 1799, pak r. 1833 — tak že zase okolo r. 18G3 a následujicich nadíti

se ml^ženle hromadného padání.

Ilcézdáství Fr. Araga. K nejzajímavjším knihám , které nejnovji u knihkupc

se nacházejí , náleží hvzdáiství od slavného Fr. Araga , které v Paíži vydali francouz-

ským jazykem M. Gide a J. Baudry , v nmeckém pekladu prof. Ilaukel u Ottona

Wiganda v Lipsku.

První mistr prostonárodního vzdlávání vdy podává zde svj mistrovský kus. Ne-

žádaje ani nejmenší pípravy mathematické, uvádí piedce tenáe tak pvahnýra a jasným

spsobem do nejsubtilnjších tajností hvzdáských, že se kniha isti dá jako nejpknjší

román. „Jasnost ei jest zdvoilost tch, kteí veejn mluví" praví Arago v pedmluv,

a zajisté není v tom ohledu zdvoilejšího lovka nad nj. Ponvadž Smetanovo hvzdá-

ství již v knihkupectví se nenachází, bylo by žádoucno, by nkterý znalec výbornou knihu

tuto peložil. Hvzdáství Araga jest 11., 12. a 13. díl jeho sebraných .spis, jejichž bo-

hatý a velezajímavý obsah , krásná a jasná e vše pedí , cokoliv prostonárodní litera-

tury obsahují.

Nové rozdleni teplomru na 400 slupii. (L'Inst. Nr. 1125, pag. 253.) Nikomu,

kdo se pírodními vdami obírá, není neznámo ,
jaké neshody vycházejí z užívání trojího

rozliného stupomru na teplomrech. Rozlinost jest tak velká, že stední teplota Paíže

= 10" 8 C, 8» 64 R. a 51" 4 F.; teplota krve lidské = 37 — 38» C, 29° H - :',{)« 4R.

a 98— 100" 4 P. Taktéž každý to s nevrlostí nese, že tyto ti stupomry na spolenou

veliinu uvedeny nejsou, tak aby se bezprostedn mezi sebou porovnati daly. Optova-

ným vyzváním pidržují se skoumatelé teJ sice z vtšího dílu stupomru Celsiova , An-

glie ale tvrdošíjn u/ívá dosavad stupomru Fahrenheitova. Nicmén musí se tomuto jistá

pednost piknouti proto, že nullový bod 32" pod bodem mrazu, totiž pi — 17" 78 C
má. Proto není pi meteorologických výroních pozorováních zapotebí, positivní a negativní

známky pidávati; první nikdy, druhé velmi zídka. Upotebení tchto známek jest nepo-

hodlnjší, nežli se na první pohled zdá. Mimo chyby , které z toho snadno pojiti mo-

hou , musí se pi výpotu ob strany od sebe oddliti a pro sebe vypoítati. Z užívání

tchto známek vešel do obecné ei zvyk, stupn pod nuUou jmenovati zimou, nad nuUou

teplem, akoliv jest to pojmenování nepravé. Mluví se v zim o 5' zimy , jakoby nebyly

teplejší nežli — 6". Porovná-li se pak Reaumur a Celsius s Fahrenheitem , shledá se , že

co jeden nazývá zimou, druhý nazývá teplem ; na p.

— 5" C, ili 5" zimy = + 23" F. ili 23" tepla.



Meteorologie jest nyaí tak dležitá a pozorovatelé jsou tak etní, že nastala poteba,

v tom ohledu njakou zmnu zavésti. Nastává však otázka , zdali se takovou zmnou ješt

vtší zmatek nespsobi a zdali by nebylo ladno, Celsiovu rozdleni pednost zachrániti.

Dulong a Petit ustanovili, že rtuový teplomr od —36° až k +100° s teplomrem

vzduchovým souhlasí, a ustanovení to potvrdil Regnault. Taktéž pozorovali , že bod varu

rtuti pi 360° svého vlastního stupomru se nachází , a Regnault nalezl 360° 5 C. Na
druhé stran zmrzne rtuf dle Pouilleta pi —40° 5 a dle Persona pi —41" C. Wallerdin

navrhuje proto nový stupíiomr 400°, který by všechny stupn obsahoval, jež tekutá rtu

naznauje. Bod niillový naznaoval by tání zmrzlé rtuti, oba tak nazvané pevné body Cel-

siova teplomru zstaly by nepromnny. Bod tajícího ledu naznail by se pak 40° a bod

vaící vody pi tlakomrném stavu 760""" 140°, tak že by i zde 100° mezi bodem mrazu

a varu vody zstalo. Znamení + a — odpadla by docela; jen pro ty pípadnosti , kde

se rtuového teplomru užívati nedá, nýbrž lihový teplomr se požaduje, užívalo by se ne-

gativních známek. Babinet a pednostové obse'"vatorií ve Versaillesu, Berigney a Richard,

vyslovili se pochvaln o tomto návrhu.

Barometer s dvma tekutinami. Pan César Boldrini, obyvatel ímského státu, zho-

tovil barometer, na nmž o mnoho drobnjší podíly stupfi pozorovati se dají, nežli se

to dlo dosaváde. Vezme se roura sklenná, nco užší nežli obyejné barometrové roury,

asi 1
'/j metru (4V2 stevíce) dlouhá, zvlášt na hoejší zavené ásti dobe kalibrovaná

(ustejnná), dole otevená, v prostedku pak asi na 4'/2 palce délky, budiž rozšíená,

v prmru asi 6krát tolik jako jest prmr užší ásti hoejší. Ta roura se naplní dobe
ištnou rtutí, a oteveným koncem ponoí v širší nádobu rtutí naplnnou. Na to sloupec

rtuový spadne tak hluboko jak to žádá tlak vzdušného oboru, asi do polovice ásti širší

uprosted roury (28 palc), ostatní ást až k uzavenému konci zstane vzduchuprázdna_

Na to se vpraví do roury voda, nebo alkohol, nebo ether nebo jakákoHv lehejší tekutina,

aby nad rtutí stojíc nco málo do hoejší ásti roury dosahovala. Tam, kde její roveii

(niveau), upevní se pozdji mítko stup s noniem. Každý uznává, že touto pípravou

znaného zvtšení obyejných tlakomrnych stup a tím i rozeznátelnos ti nejdrobnjších mírek

se dosáhne , nebo když v širším prostoru rtu o jednu ástku vystoupne , v tenké roue

voda 6krát tak daleko se pošine, což nemálo prospje podrobnjšímu pozorování zmén tlaku

vzdušního. (Cosmos 7. Volume Livr. 24. p. 701.)

Kýváni neznané kyvadla v poklidu visícího. Zdá se , že každé závaží (teba

koule olovná nebo železná), na dlouhém drát visící, zstane vždy nepohnuté, dokud

zevnjší silou jím se nepohne, a že v smru písn kolmém viseti musí. Pan J. Guyot

první pozoroval; že neznan od kolmého smru se odchyluje; to však bylo od jiných

v pochybnost uvedeno. Nedávno sdleno pozorováni podobného spsobu o kyvadle zdán-

liv v poklidu jsoucím, pedce však v malých ellipsách neustále se kývajícím. Pan abbé

Patoisseti, prof. fysiky v Alessandrii v Piemont, udává po mnoholetém pozorování, že ky-

vadla poade v malých ellipsách se pohybují
,

jejichž dlouhá osa písn od východu k zá-

padu položena jest ; ím delší jest kyvadlo (ml k tomu od 5 až do 30 metr dlouhá),

tím znanjší jest kýváni; jest pak docela neodvislé od povtrnosti a jakýchkoliv zmn
teploty sluncem spsobených. Zdá se, že i tento výjev souvisí s kolotáním zem, a že se

pidružuje k pozorováním Foucaultovým o kyvadle v pohybu trvajícím.

Dobýváni lihu z hadr. (Archiv der Pharraacie Bd. 83. p. 22.) V poslední dob
bylo ve veejných listech z nkolika stran schváleno dobývání líhu z cellulosy (bukové
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látky rostlin). Luebník Liidwig ustanovil pomr lnných hadríi , naped kyselinou sir-

kovou trudénýcb, k dobytému líhu. 50 grammfi suchých bílých hadr, pipravených 135

grammy kyseliny sirkové, dalo 15.001 grammii ili 30 '/o
'''*" *^'8 váhy. Nejvtší vý-

robek dá se vypoítati dle formule cellulosy na dvojnásobné množství, 100 liber hadru

dá tedy 50 liber lihn, ili 15 kvart pruských p ouhélio líhu nebo 30 kvart SOstupiiové

koalky. Užitek z toho vycházející není však znaný, ponvadž hadi-y pro nesmírnou po-

tebu papíru v Evrop a severní Americe velkou cenu mají.

Bezpenost chloroformování. Vbec jest známo, že se obyejného sirkového etheru

užívá k spsobení necitlivosti pi vtších operacích chirurgických ; v novjších asech

z vtšilio dílu jeho místo zajal chloroform pro své rychlejší a jistjší ouinky. Ze pak v n-
kolika pípadech pi jeho užívání náhlá smít nastoupila, klesla nemálo dvra k nmu.
Zkušenost však nejnovji nabytá pi armád francouzské na Krymu nemálo poslouží k zí-

skáni jemu úplné dvry. Podle zpráv pana Flourense, akademii francouzské sdlených,

bylo tam v 25 tisících pád pi nejrozmanitjších, asto velmi nebezpených operacích

chloroformu užíváno, a to vždy bez tžkých pípadk. V tom se všickni chirurgové vý-

chodního vojska s panem Skribem, sv)'m editelem, shodují, že chloroformem se zdvojná-

sobni moc lékaského umni. Kde jindy mnohá operace zdála se býti docela nemožnou,

tak že 8e o ni ani nepokoušeno, nyní se stala lehká i obyejná, v mnohých pak pádech

uspoí odnímání oudu, kde se cizí tla pohodln vyndati dají; co však nejhlavnjší se zdá,

jest, že pispívá k tomu, aby rány se staly jiiavidelnjší a zlé své povahy ztratily. Zpráva

Flourensa byla tím zajímavjší, že on práv byl první, jenž chloroform do lékaské praxi

uvedl. (Zprávy akad. fi-anc. od 17. prosince 1855.)

Zacelení a odrazeni rozíznutých nerv. Když se nerv, ku p. hlavní nerv ste-

henní (ischiadicus) rozízne, zahyne spolu citlivost i pohyblivost oudu a tch ástek, z nichž

se nerv rozvtvoval. Nastane pak zvláštní zmna v nervnlch vlákénkách, látka vnitrní se

díve zakalí, pak se tratí, a nerv konen po celém svém bhu zmizí ; mezi tím od strany

konce živého, kde prez uinn, nová vlákna vyrstají, až se celý nerv, od stedu k ob-

vodu pokrauje, a ne k ouplné dokonalosti, odrodí, naež i jeho zábyvy, pohyb a ití se

navrátí. Tof jest zkrátka výsledek experiment mnohonásobných , jež prof. K. Bruch

v Basileji nejnovji podnikl a jež v pojednáních basilejské pírodnické spolenosti sdluje.

(Verhandlungen der naturforschenden Gesellschaft in Basel, 1855. U. Heft pag. 198 et

seqq.) Tato nová zkušenost jest již proto velmi dležitá, že se jí dosavadní pedsudek,

Jakoby nervy u vyšších tíd živoich byly neodroditedlné, docela vyvracuje.

Prof. Dr. Aug. Reuss; píspvky k zemzpytu Moravy. (Jahrb. der geol. Reichs-

anstalt V. 659—765). Dležité toto pojednání, bohaté na podobné poznámky, obsahuje

temzpytní popis ásti Moravy hraniící s echy; jmenovit jedná o ervených permských

pískovcích, o útvaru kídovém a tetihorním. S ohledem na ervený pi.tkovec pichází prof,

Reuss k \'ýsledku, že jest bezprostedním pokraováním eského pásma tohoto pískovce,

které se od Zamberka k Tebové prostírá, a v Morav úzký pruh mezi eskomoravským po-

hoím a výbžky moravských Sudet vypluje. Jako v Cechách jest i zde nejhlubším le-

nem permského útvaru a skládá se taktéž ze slepenc, pískovc a bidliných vrstev se

slojemi lupku a celistvého vápence. Horniny tyto stídají se bez uritého poádku, k do-

lejšku pevládají ale slepence. V nich vyskytují se pede vším valouny droby a bidlice,

kemence a vápence. Vrstvy leží všude na útvaru devonském. Kamenouhelné vrstvy
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cliylii docela v hoiništi od prof. Reussa skounianém, a vyskytuji se tcprva u Rosic a

Oslovan pod erveným piskovcem. Taktéž chybí malachit a mdný lazur, v erveném

pískovci u Clirasti a Jilemnice v Cechách rozšíený. Po svém usazeni utrpl ervený

pískovec mnohonásobných pevrátil, dílem ped utvoením kídového útvaru, dílem po nm.

Útvar jurovij vyskytuje se v porzných ostrovech na Morav, v pásmu od severo-

východu k jihozápadu, od Skoova, Tichova, Nesseldorfu pes Braunsberg, Stramberg až

k Mikulovským a Polavským vrchn) a na tech ostrovech u Brna.

Útvar kidovij na Morav jest bezprostedné prodloužení eského útvaru a sáhá jako

do zátoky mezi eskomoravské pohoí a výbžky moravských Sudet. Útvar ten tvoil

jednou, jak v Cechách tak i í- Morav, souvislou vrstvu, která se však pozdjšími pe-

vraty dílem petrhla, dílem tekoucí vodou vymlela, tak že nyní jen ve vtších a menších

kusech se pozoruje. V severní ásti dosahuje mocnosti 600—800', k jihu ale jí ubývá.

Úklon vrstev jest nepatrný, hlubší vrstvy jsou vsak siln naklonny, hoejší skoro vodo-

rovné, úpad jde nejvíce k východu neb západu. Podložkou jest dílem prahorní bidlice,

dílem útvar devonský, perm.ský a jurový. Útvar kídový dli se zde v nejsvrchnjší ze-

lený pískovec, v opuku a zpodní kvádrový pískovec. První jest v krajin od prof. Reussa

proskoumané vyvinut v severozápadní ásti, spoívá na opuce a obsahuje etná klepeta

kídového raka, Mesotylus antiquus. Pásmo to jest obdobou soustavy senonské. Opuka

jest z vtšího dílu písitá, vždy vápnitá, místem bohatá na rohový a kesavý kemenec.

Pásmo její jest obdobou soustavy turonské. Zpodní kvádrový pískovec rozvrhuje se ve

dv od sebe mén oste oddlená pásma, z nichžto svrchní ze zelenavých pískovc, zpodní

z obyejných železnatou rudou zbarvených pískovc se skládá. Ob pásma jsou docela

bez vápna. Zpodní pásma obsahují lupky s hojnými otisky rostlin a se slabými slojemi

hndého uhlí, bohatého na kyzy. Pásma lato jsou obdobou soustavy Cenomanské. Galt

a Neocomien chybí jak v Cechách, tak i v Morav docela.

Útvar tretihorni náleží vesms k stednímu (miocaen) oddlení a jest bezprostedním

prodloužením horništ Vídenského. V krajin této vyskytuje se však jen v porzných

ostrovech, které patrn jednou souvisely. Obsahuje jeden hlubší jilovitý oddíl, tak nazvaný

Tegel, a jeden svrchní vápnitý, tak nazvaný litavský vápenec (Leithakalk). Mohutnost

není znaná, také chybí všechny pelagické skamenliny, za to jsou ale foraminifery etné.

Skamenliny v jílovitém oddílu srovnávají se s Badenskými u Vídn, z hoejších oddíl se

skamenlinanii od Griiizingu a Nussdorfu u Vidn. Útvar tretihorni spoívá dílem na

erveném pískovci, dílem na kíd, pak na syenitu, jen z malé ásti na litvaru devonském.

Nové nerosty v echách. V útvaru kamenouhelném u Vlkýš v Plzesku byl

nalezen vláknitý modravý Coelestiii, dosud v Cechách neznámý. — Pan Emil Potth, který

se dolováním v severních Cechách zabývá, pinesl do Prahy krásné druzy Vivianitu, na-

rostlé na holavém lupku od Jilemnice. — Na Kuntické hoe, z odrdy znlce složené,

vyskytuji se dutiny v hornin, naplnné nejkiásnjšimi zeolithy. Zvlášt pkné jsou Me-

sotypy, oste vyhranné, co brk tlusté, pak analcimy a chabasity. — Veliké, paprskovit

složené koule Phosjíhoritu vyskytly se optn u Slavkova (Schlaggenwald).

Alfonsa de Candolla spis o zempisném rozšíení rostlin. Popisující pírodní vdy,

botanika a zoologie, obdržely v naší dob nové odvtví, jímž se nejenom k fysikalnim ví-

dám bezprostedn pipojují, nýbrž také k dkladnému poznání veškerého pírodního života

pispívají. Jest to skoumání pomr, dle jakých rostliny a zvíata po zemi rozšíeny jsou»

a zpytování píin, od nichž rozliný výjev života v rozliných krajinách závisí. Již ped
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sto lety ml Linné , jehož bysUý ii-ak tak íisto závoj laidiii pronikl , tušeni o soiiviKlogti

ponebí s ústrojnýni životem, ale tepna století našemu bylo ponecháno myšlénku tuto jasn

pronésti a nesíslnými pozorováními potvrdili. Od slavného cestovatele Humboldta povzbu-

zena, od de CandoUa staršího pstována a od Roberta Browna zevrubným skoumánim da-

lekých krajin a opatrnými úsudky obohacena, stala se geografie rostlin brzo dležitou

a zajímavou kapitolou každé botaniky. Vda tato, která dosavad neúrodným i)olem býti se

zdála, stala se tím zempisci, meteorologovi, ba i djepisci a národopisci prospšnou. Bo-

tanik sám nalezl nyní stopy všeobecné souvislosti rostlinného života na zemi, zenipisec slile-

dal v rostlinstvu podstatné znaky krajiny, mpteorolog poznal, že žádný teplomr, vlhkomr,

tlakomr fysikalni pomry tak urit naznaiti nemže , jako chybni nebo vyskytováni se

nkteré rostliny. Botanický zempis získal si brzo celé zástupy spolupracovník ;
pohíchu

nezávisí ale pokrok vdy od potu, nýbrž od bystrosti hlav. Navzdor nesíslným píspv-

km k zempisné botanice v novjší dob zstala véda tato predce ponkud planou a vbec

chudou na nové myšlénky. Tcprv syn onoho muže, který ped nkolika desítiletími vdu

tuto zosnoval, vpravil nového ruchu do ní. Spis Alfonsa de Candolla vyšel loského roku pod

titulem: Geographie botamque raisonnée^ ou exposition des faits principawc et de lois concernant

la dislribution geographique des planles de époque actuelle ve dvou silných svazcích o 1350

stranách. Dílo to jest nejlepší kniha o zempisné botanice ; obsabujeC nejenom podivuhodné

množství nových pozorováni, nýbrž jest bohaté i na nové myšlénky, jasné v celera výkladu

a prospšné budoucnosti, otvírajíc nové dráhy výskumu. Dílo rozvrhuje se ve 4 knihy

8 27 kapitolami. První kniha jedná vbec o psobení tepla, svtla a vlhka na rostliny a

obsahuje nový spsob, jak se pozorované teplo s rozšíením rostlin spojiti dá. Druhá kniha

má titul : „geografická botanika" a obsahuje velmi zevrubné pozorováni o rozšíení druh,

rod a eledí rostlin ; zvlášt zajímavá jest 8. kapitola , v niž se o promn bydliš rost-

linných druh jedná ; a 9. kapitola, v niž pvod pstovaných rostlin výtenou kritikou a

s obzvláštní obozrelosti se vykládá. 11. kapitola obsahuje velmi zajímavé úvahy o prom-
nách, jež druhy rostlin v geologických dobách utrply a o souvislosti rostlinstva nynjšího

s pravkým. Tetí kniha obsahuje to, co se obyejn geografií rostlin nazývá, totiž zem-

pis, pokud se botanikou podporovati dá ; a úvahy o rozliných krajinách , pokud rostlin-

stvem svým se vyznamenávají. Kniha tvrtá obsahuje závrené úvahy.

Sohiizky pirudnického sborn Hlusea království C)eského.
Une lU. prosince 18ÓS. Pan Jan Krejí vysvtloval se zvláštním ohledem na echy

rozsáhlost pravkých pevnin a moí. Pojednání to jest v tomto ísle obsaženo. — Na to

podal pan Dr. Greger zprávu o novjších pokrocích ve fotografii, kterouž tuto v strunosti

podáváme. Od dávna smovala touha fotograf k tomu, aby se podailo obdržeti na oceli

njb kamen obrazy, které by se tak vyleptali daly, aby bez pomoci rydla k otiskm na

papír uspsobeny byly. Toto se podailo v nejnovjším ase francouzskému graveuru

Kiepcovi (synu vynálezce fotografie na skle) , a sice následujícím spsobem. Ocelová

tabule potáhne se lakem, který takto se pipravuje : Rozpustí se asfalt v benzolu (t. j.

v tekutin z kyseliny benzoové pipravené) a jedné desetin šávy citrónové. V lahvice jen

voln uzavené postaví se rozpuštnina tato na svtlo slunení a na vzduch, a ponechá

se tam Vj až 6 hodin dle sily svtla a dle pirozené citlivosti asfaltu a benzolu. Lakem
limto potáhne se ocelová tabule a vloží do komory. Za pl, za 3 neb i za 6 hodin, dle

svtla a ostatních okolností, obdrží se obraz na tabuli ocelové. Nyní vsak se o to jednati

bude, aby se tabule s obrazem tak vyleptati mohla, aby místa svtlem neproménná vyleptati,

vyhloubili se dala, aniž by leptající kyselina dusíková onch míst se dotknula, na kterých
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rysy obrazu jsou vyznaeny. To se stane takto. Tabule se poleje tekutinou z benzolu a

štávy citrónové, která n.i slunci vystavena nebyla ; tekutina tato rozpustí ony ástky asfaltu,

které svtlem nepromnné zstaly, místa však svtlem promnná, to jest obraz, neporušeny

zstanou. Nyní se poleje tabule ocelová leptavou kyselinou. Tato vyžírá ihned místa asfaltu

prostá, netkne se však ástí onch, které ješt lakem jsou potažena, tak že konen

rysy obrazu od kyseliny nedotknuté z ostatní vyleptané tabule vystupoviiti budou — ímž

tabule k otiskm pod lisem pipravenou a schopnou se stane.

Dne 10. ledna 1856. Pan Julius Sav podal zprávu o znamenitých prácích Maury-ho,

dstojníka v lodstvu sev. amer. Sjednocených obcí. Práce ty smují k fysikální geografii

všech moí, a obsahují skoumání o proudech, vlnobití, píboji a odboji, o vtrech, o povaze

moské vody atd. Pedbžnou zpr<ávu o tchto vcech podal Maury ve spise o fysické

geografii moí, z nhož budoucn výtah sdlíme.

Pan prof. Purkyné ukazoval a vysvtloval nástroj, jímž se vyhazování vody z Geysiru

na Islandu pedstaviti dá. Jak známo jest Island sídlem velmi živé sopené innosti. Mimo

sopky náležejí k nejpamátnjším úkazm teplá vídla , která po pravidelných pestávkách

horkou vodu do znamenité výšky metají. Nejvtší z tchto vídel jsou velký Geysh-

a Strokkr. Velký Geysir, u paty hory Barnafell, vyráží z temena malého pahorku, ž usa-

zené kemenné hmoty složeného. Vodojem na temenu má 6' hloubky a 60' prmru; na

dn jeho nachází se 9' široký jícen, který vede do neznámých hloubek. V pravidelném

pochodu vystupuje voda až ke kraji vodojemu, majíc teplotu 76 — 89''C. as od asu,

obyejné za 24—30 hodin, slyšeti pod zemí silné rachocení, naež voda v mohutných ko-

touích páry de výšky se vyhazuje. To opakuje se nkolikkráte po sob , a vždy rychleji
,

až konen asi za dv hodiny tlustý parný sloup stelhbit do výšky vyletí, v jehož stedu

sloup vody 9' silný až na 80 — 100' vystoupí. Ohromný ten vodotrysk trvá asi 10 minut.

Strokkr jest asi 100 krok od velkého Geysiru vzdálen a jemu skoro docela podoben.

Slavný chemik Bunsen obíral se 10 dní skoumáním Geysiru a vysvtlil innost jeho

mnohem uritji nežli starší skoumatelé. Nejdíve potvrdil starší zkušenost, že voda ve

vtších hloubkách má vtší teplotu nežli 100"C, a sice ped výbuchem v 22 metrech

hloubky 127''C., po výbuchu 122°C, také nalezl, že po každém výbuchu teplota ve všech

výškách vodního sloupu vystupuje, nikde ale onoho stupn nedosáhne , který by pod tím

tlakem vodu k vaeni pivedl. Úkazy na vídlech musí býti jiné
,

je-li výtok až nahoru

lizký, nebo je-li nahoe znan široký. V prvním pípadu vystoupí voda nad 100°C ohátá

až na povrch, ochladí se tam ai k 100''C, • pebytek tepla upotebí se k vytvoení páry.

Voda vystikuje pak párou hnána co neustálý rozpnný proud do výšky, tak jak se na

Strokkru pozoruje.

V druhém pípadu, kde výtok jest široký, promní se teplá vystouplá voda na povrchu

náhle v páry, a to se opakuje pokaždé, kdykoliv žhoucí proud vody, nad pimený jemu tlak

ohátý, vzhru vystoupí. Tyto úkazy budou se opakovati jako na Geysiru, ponvadž na-

zpt padající voda páry ochladí. Menší výbuchy, které ped vtšími se objevují, jsou

takka nepodaené pokusy tchto, kteréž konen nastoupí, když voda tak jest rozháta, že

zmenšený tlak ve vystouplé vod náhle vaení její spsobí.

Starší domnnka, dle nížto v podzemních jeskyních pára se nahromadovala a vodu

tlakem svým, jako v Heronov míi vytlaovala, jest dle toho u Geysiru a Strokkru nepodstatná.

Nástroj, jímž pan prof. Purkyn pochod tento vysvtloval, záleží v kovové papinské

nádob s nasazenou trubicí s vodojemem, v nmž se nachází voda studená. Voda se v ná-

dob podstí'enou lampou ohívá, a dosáhl a-li dole teploty nad bod varu zvýšené, ochla

se vystoupením i hned k stupni obyejného varu a v páry, a spsobí tak as od asu

malé výbuchy,
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Svazek II. Roník tvttý- 1856.

Clovék v pomru k živoišstvu.

Od Di-. ICd. Giígiii.

VUiio v pirodovthlecké sekcí Musea královslft ('eskélio dne 19. února 185G,

Na prvních listech zcinEpylu, loholo kamennélio djepisu zemkoule naší, maiuí;

se ohlížíme po stopách nkterého živoicha ; byla lehdiíž doba budováni a pipravování

jevišt budoucímu tcprv obyvatelstvu ; život zemkoule — abych podobenstvím se vy-

jádil — upotebován byl všecken v díln Zemeny.

Tichým krokem a poxiovn vstupoval vyšší život, život to Kvteny a Zvíeny

(Fauny) na nebezpený a zkázunosný povrch mladé zem, a jakoby se obával, aby

tžkým kroi\jem velikán živoišstva sotva upokojený a usedlý povrch zem k novým

nepopudil bouím a pekotm, objevil se zpoátku život zvíectva v podobách nejnepa-

trnjších a nejjednodušších.

Polypi, tito tvorové, o nichž se dlouho nevdlo, zdali mezi kameny, byliny neb

zvíata vadili se mají, objevují se skoumavému oku zemzpytce co první ponkud pa-

trnjší zaátkové živoišstva. Podobají se mstku z íše anorganické do íše organické.

Ohromné útesy a ostrovy z polypových kmen patí do íše prvnjší, nepatrná zví-

átka však do íše poslednjší, organické.

Dlouhými adami nikkejš a korejš postupovalo žívoišstvo vždy výš a výše

v mohutnosti forem a v dokonalosti organism. Ryby a plazi v tisícerých podobách

objevovali se na jevišti mladé zem a ustupovali zase, jak mile jevišt samo se mnilo.

Hocná Kvtena rozvinula konen bohaté lno své a zahalila nahotu zem pestrým rou-

chem bujného bylinstva pravkého. Ale jako o závod s rostlinstvem kráelo též žívo-

išstvo valn ku pedu, a v dob pedposlední, v dob to pedpotopní stal se povrch zem
naší rejdištm nejmohutnjších velikán zvíectva, jichžto ohromné zkamenlé zbytky

podivením nás naplují a hrobm zasypaných v ukrutném nkdy boji Titán se podobají.

V rozsáhlých lesích oné doby prohánli se obrovští mamutové, slonové to svta

pravkého, mnohem vtší slon nynjších. Byli to takka králové svta tehdejšího, nebot

vétšího ani silnjšího tvora nad n nebylo. Jako nyní nejmocnjší svta tvor, lovk,

veškerý okres zem obývá, tak nejspíše i mamutí po celé tehdejší zemi se byli rozšíili,

jak zkamenlé kostry jejich, spoívající pod žhoucím piskem pásma horkého rovnž jako

v ledových balvanech severního moe, souditi dovolují.
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Nosorožci rozinanilého drulio, jedním i dvma roliama ozbrojení, ruislcdovali co

do velkosti slony pedpotopní. Nejpodivnjší však obyvatelé lesii pravkých byla zajisté

zvíata nynjším lenochodm co do soustavy tla podobná. Lenochod, jak nyní na stro-

mích amerikánských pralesfi žije, jest zvíe bídné a nepatrné, lenochodi však doby ped-
potopní byli tak obrovští, že by naše nejsilnjší stromy pod nimi se lámaly, a zelený

krov doubrav našich nestail by na dlouho velikánm tSmlo potebné poskytovati potravy.

V jezerech a ekách brodili se nemotorní hrochové a v bažinách válela se hejna

rozmanitých tapír, vepm našim podobných.

Ale po rovinách, jiným kvítím jak naše nynjší zdobených, pásla .se nepehledná

stáda velikých silných krav a býk, hnaly se davy koní v bujném letu, vystupovali si

hrdí jeleni, jejichžto parohy 14 stevíc do šíky mily.

Nebyla však stáda zvíat tchto docela bezpeína na bohatých pastvinách svých,

nebof již tehdáž vycházel vlk a hyena a množství jiných masožravc na krvavý lov,

a medvd a tygr velikosti ohromné dávili stáda pasoucích se bejložrout.

Ve vlnách moských prohánli se velryby, delfíni a ryb hojnost peveliká, a želvy

až na 18 stevíc dlouhé plazily se po písinách moských.

Také vzduch ml již tenkráte obyvatelstvo své, a zbytky zkamenlých pták do-

kazují hojnost pedpotopních opeenc.

Poet zvíat nynjších mizí skoro ped množstvím zvíat pi-edpolopních. V jediné

jeskyni Gaylenrenthské blíž Muggendorfu bylo za posledních padesáte let as 300 dobe

zachovaných lebek medvda pedpotopního vykopáno, nepoítajíc lebky hyen, lv, vlk

a jiných v jeskyni této pochovaných zvíat. Ohromné jsou sklady hnát jeleních, ko-
ských, kravských a jiných, na mnohých místech jak starého lak i nového svta pod

zemí uložených. V Sibii vedou tamjší obyvatelé znamenitý obchod se zuby pedpo-

topních mamut, které v lakovém množství a v tak dobrém se zachovaly slávu, že co

slonová kost prodávány a upotebovány bývají. Žádný díl svta nynjšího nevyrovná se

co do bohatství a mohutnosti zvíat, zvíectvu pedpotopnímu. Bylt to zlatý vk živo-

išstva. Vše, co mladá tujná zem pinášela, patilo zvíatm ; ani rolník ani zahrad-

ník neodjímali jim tuných pastvin, žádná msta neb vesnice nebránily valnému puto-

vání koujících stád, a hluboké ticho rozsáhlých prales nerušila stelná rána zhoub-

ného lovce.

Ale i tato íše obrovských mamut a pebohaiého zvíectva niusila konen za-

hynouti, musila ustoupiti tvorstvu dnešnímu. Nový svt rozvinul se nad hrobkami po-

topených obr, nové kvítí rozesmálo se po lukách a jiní živoichové nastoupili na místo

zašlých velikán. — Tvor zcela nový povstal nyní na sutinách pohebených vk,
tvor, jemuž podobného nestávalo ješt na zemkouli; synové hrubé hmoty klesli pod

vlnami všeobecné potopy a na jevišti zem objevil se lovk v lesku rozumu svého, co

první papršlek ducha vného v sobvdomé podob.

Tiše a ostýchavé vstoupil asi první lovk na jevišt svta; nejsa sob ješt vdom
podmanivé moci rozumu svého, žil zajisté v míru a v pátelství se spoluobany svými

— se zvíaty. S nimi se dlil o skrovné poteby života, potravu a lože, s nimi si za-

hrával, z nich se tšil, od nich též mnohému asi se piiuoval. Zápasilt svží syn pí-

rody s konm v rychlém bhu, s opicí v ohebnosti a pružnosti oud; radoval se z krásy

pestrého ptactva a sbíral barevná péra jejich, aby jimi zdobil 7ialiolu svou. Se zalí-

bením naslouchal líbeznému zpvu ptactva, opakoval hlasy jejich a volal je tmi samými



99

zvuky, ktorýni cd nkli se byl nituiil; snad že laklo sám sob utvoil ,'pnní poátky

mluvy, tohoto uejvzáciijšilio a nejužitciijšihu vynálezu lidského rozumu, nebof, jak no-

véjái cestová lelé tvrdi, iiixlobii se e divoch australských pepodivné zvukm ptactva

tamtéž žijícího. Ziihy již pilulilo se mnuhé zvíe k lovku a v ncoulionném jiátclstvi

stalo su soudruhem dtského vku jeho. Pozdji neopouštlo ho více, ale vstoupilo do

služby Jeho co zvíe domácí. Dlouho to as trvalo, než lovk ruky své pozdvihl

k vražd zvíete , a snad zvíe samo první k tomu zavdalo píinu , nutíc lovka

k obran života.

Ale lovk rozvinoval poznenáhla jasný kvt ducha svého, a co zatím veškeré

zvíectvo na prvopoáleném slupni duševní své schopnosti státi zstávalo, vznášel se

lovk jak mladý orel vždy výš a výše do jasných prostor rozumového vzdlání, až ko-

nen se octnul v takové výšce, že hluboko pod ním zstalo veškeré tvorstvo, a on po-

hlédnuv dol sám sebe uznal za krále a pána nad veškerou zemí.

Z jakého stupn duševní vzdlanosti lovk pvodn byl vyšel, dlouho-Ii lo'

trvalo, než njakého panství nad pírodou si vydobyl, a v jakém poádku se toto dalo,

nedá se našimi nynjšími vdomostmi rozešili, lak jako nám nelze ješt spatiti cíl a

konec, k jakému až bujný let ducha lidského dostoupí.

Panství své rozšioval a rozšiuje lovk vždy dál a dále, podmauje sob pí-

rodu v tom pomru, jak dmysl a vdomosti jeho víc a více se zmáhají. Nejdíve však

a mocn sáhid lovk rukou podmanivou do íše živoišstva. Zvíata, co tvorové lo-

vku nejbližší, musila se ho také nejvíce dotýkati ; asto pekážela mu u vyvedení úmyslu

jeho, asto nepátelsky hrozila živolu jeho, a naopak zase stala se mu nkterá potebou

nevyhnulcinou. Z toho vy[ilynuly záhy nmohostranné pomry obapolné vzájemnosti, které

tím zajíma\j.ši jsou, au nejen íše živoišstva mnohonásobných pevrat a promn lo-

vkem utrpla, ale naopak také zvíectvo lakový vliv na lovka provozovalo, že nejen

stav a smr jednollivc ale i celých národ ba celého lovenstva více mén od tohoto

vlivu odvozovali lze.

Budiž nyní naší snahou, obnpulný tento vliv všestrann objasniti, abychom po-

znali stanovisko, na kterém lovk v ohledu na živoišstvo stoji a státi má.

. Naped však slušno pojmy lovka a zvíete blíže vytknouti a hranice mezi obma
osle naznaili ; nebo akoli mnohému podivné bude, k jakému konci hledati ještó

rozdílu mezi lovkem a nmým hovadem, kdežto pedce každému dítti zjevn do oi
bije, pedce otázka lato z jistých stanovišf tak snadno rozluštili se nedá, a v rozliných

táborech lilosofických rozlin a sob protivn se rozešuje.

Linné, porovnávaje a seaduje veškeré jemu známé živoišstvo do umlé sou-

stavy, piznává se, že nemožno jemu vynajíti podstatného rozdílu mezi lovkem a opicí,

a diví se tomu velice, že mezi nejhloupjší opici a nejmoudejším lovkem tak malého

stává rozdílu, že mezník mezi obma leprva hledati se musí ; na základ toho zahrnul

také slavný tcnlo systemalik lovka do íše živoišstva a postavil jej s nkolika opi-

cemi do prvního rodu ssavcctva. Akoli takovéto sousedstvo v soustav živoišné pýchu

naši .velice uráží, pedce ml slavný systemalik se stanoviska svého ponkud pravdu^

Každá vc dá se s nkolika stran pozorovati a ohledali, a s kažilé se nám v jiné uka-

zuje podob, pouze srovnáváním a schrnováním všech tchto podob nabýváme pravdivé

a dostatené známostí o vci celé. Linné však posuzoval tenkráte lovka pouze dle

tla, tedy jednostrann a vru se strany lo nejmén píznivé. Nebof poro\Tíáme-li tlo

7*
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loví s tlem zvíecím vbec a zvlášl s tlem zvíat lovku nejpodobnjších, tedy

i nejzkušenjším anatomm tžké ba nemožné bude, vynajili rozdílu tak podstatného, že

by dovoloval lovka vytrhnouti ze spojení s ostatním živoišstvem. Není ústroje v tle

lidském, kterého bychom nenalézali též v tle zvíecím ; od vlasu na temeni až k nehtu

u palce nohy nenalezneš nieho na tle svém ani uvnit nho, co by si též nenalezl

u zvíete. Rozložíš-li tlo lidské nožem pitevním, položíš-li nejoutlejší ástky jeho pod

drobnohled, aneb rozlouíš-li je v retortách chemických, hledal bysi marn rozdílu

mezi ním a tlem zvíecím. Obé se narodí spsobem stejným, udržuje se pokrmem

a vzduchem, roste a vyvinuje se, podléhá nemocem, stárne, chadne, umírá a rozpadává

se v látky, dle kterých by žádný luebník svta rozsouditi nemohl, zdali tlu lovímu
neb nkterému ssavci pináležely.

Ovšem že forma není tatáž, a neteba býti pirodozpytcem, aby rozeznal lovka

od opice, akoli by to u divoch nkterých ostrov australských pedce tak píliš

snadné nebylo; ale rozdíl tento pouhé formy se týkající není tak podstatný, aby se

k vli nmu, jak jsme pravili, lovk mohl dsledn vytrhnouti z ostatního živoišstva
;

rozdíl formy není ani tak píki'ý jako mezi opici a konm, slonem a velrybou, orlem

a myší, a pedce obé do jediné veliké tídy živoišstva zahrnujeme. Ano, nedá se ni-

koli upíti a ostré kritice vdecké vymluviti, že bychom dle tla našeho nepatili mezi

živoišstvo. Ba pedi nás v mnohých schopnostech tlesných mnohé zvíe. Rychlosti

noh zahanbuje nás jelen a kufi, býk a lev pedí nás silou svalovou, ostnist oka na-

šeho zstává daleko pozadu za ostrostí oka sokoliho, a kdežto nám pouze na suché

zemi kráeli jest, prohání se ryba stelhbit vlnami moskými a orel splývá v nedolUedné

výšce s blankytem nebeským.

Le lovk neskládá se pouze z tla. V tomto tele bydli duch, ástka to lo-

vka lepší a ist lidská, tak vznešený a nad zvíecí povahu nedohledn vysoko posta-

vený, že hrdost naše, uražena tlem zvíecím, úplnou náhradu nalézá v božském tomto

daru. Pomry zem naší nedovoluji, aby se duch tento v jiném objevil tle; jako ryba

mající žit ve vod nemohla obdržeti tlo ptaí, tak i lovk musel se spokojiti tlem,

jaké v pomrech bydlišt jeho obstáti mohlo, které podléhá všeobecným zákonm na

zemkouli naší vládnoucím a jakým lovk zase zpt ouinkovati mže na zákony tyto.

Duch ale, v hrubém nástroji tomto se jevící, nedá se niktei°ak vaditi do íše ostatního

živoišstva. Ovšem že se i zvíeti nedá upíti duše. Spatujeme u zvii-at výjevy, jaké

pouze duši pipisujeme. Zvíe uznamenává pedmty kolem sebe a branami smysl ku

poznání je pivádí. 1 nejnižší koenonožec iti svtlo a k nmu pijíti se snaží. Zvíe

niá pamf: vely, ápi, vlašfovky vracují se po daleké asto pouti zpt do hnízda

svého; zvíata domácí pamatují si dm a chhv a sama do nho se navracují. K
a osel dobe v pamti podrží hospodu, v nížto se jim dobe vedlo, a samovoln vchá-

zívaji do ní; pes pamatuje si lovka, jenž mu byl ublížil, a liška nevleze podruhé

do, pasti, z níž jedenkráte šfastn byla vyvázla. Zvíe také sní; myslivecký pes ze

spaní štkává a nohama pohybuje jakoby zv honil. Ale též soudnost nedá se zvía-

tm upíti : pes se raduje a skáe, vida pána svého klobouk a hl beroucího, nebof

soudí, že s nim pjde na procházku ; schová se, když nco dokáže, z eho trestán bývá.

Že zvíata též city a vášn mají, je vbec známo. Radost a žal, zlost, strach, leknutí,

závist a mstivost nalézáme u zvíat více mén vyvinuté, ale i city jemnjší asto ku po-

divu mocné u nich spatujeme : oddanost, vrnost, vdnost, láska k pánu svému
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a zvlášt k mlácTatm svým jsou u zvíat tak známé, že každý zajistij množství pikladu

z vlastní zkušenosti doložiti mže.

Dvojí pohniitka žene zvíe k jednání vbec, pedn pud a zadruhú jistý stupen

rozumnosti. Pud (Trieb) pohání zvíe k cíinnosti co nutnost pirozená , on koná

vše nutn, nezmnitelné, jako slepá, neznámá moc; jako tmavé, neodvratné falm žene

zvíe k inm, které k zachování jednotlivce a celého rodu smuji. Pták staví si

hnízdo své, víeliíka robí soumrné buky, koka chytá myši, vydra ryby , áp a vla-

štovka táhnou na podzim do kraj teplejších, nevdouce pro to <'!iní, aniž si rozpoítavše

a rozváživše následky jednání toho, i není v jich moci toho nechali aneb dle vle

své mniti.

Druhá, mnohem slab.ší .páka innosti zvíecí jest rozumnost (intclligence), ona

mohutnost duševní, jenž jedná s rozmyslem, svdomým inu a s rozvahou následk.

Nkolik jen píklad dokáže, že i tato mohutnost nkterým zvií-alm upíti se nedá.

Když pus hladový se nedotýká peené vedle nho ležící, když se raduje, vida pána

svého chopiti se pušky a brašny lovecké; když liška, aby se dopídila masa na tyce

zavšeného, tyku podhrabe a skácí : tedy to jsou iny rozmyslu, kicrý vypoítává ná-

sledky a dle rozmanitých pumr rozmanitých se uchopuje prostedk.

Dalo by se ješt množství píklad uvésti a duševní schopnosti zvíat podrobnji

rozebírati a rozštpovali, než obrafme se již radji k duchu lidskému.

U zvíete jsou výjevy rozumnosti jen jak osamolnlé, jednotlivé jiskry, skrze

tmu pudové nutjiosti probeskujíci ; u lovka osvtluje rozumnost jak záící slunce

všechny jeho iny. Také lovk má pudy; novorozcálko chápe se prsu matina, ne-

vdouc pro to iní. Ale pudy u lovka ustupuji brzy do pozadí za rozumnost, jako

rozumnost u zvíat za slepým pudem v pozadí stojí. Zvíe a lovk jsou tedy z tohoto

stanoviska v ohledu duševním pravé protivy. Zvíe jedná bez vdomí, lovk rozvažuje

a jest si vdom in svých a následk jejich. Zvíeti nelze odolali pudm, lovk má
svobodnou vli a mže jim odolati. Zvíe nezná vyššího zákona jak pudu svého vy-

plnní, lovk stojí pod zákony un-avnosti. Zvíe jedná od pravk dle pudu svého

vždy nezmniteln, lovk pokrauje v zdokonalování svém a ídí se dle pomr stá-

vajících
;

první vlaštovka stavla hnízdit své; podobn jako vlašfovka jara letošního
;

jezevec, liška, ježek bydleli od jiravku v podzemních drách, orel a sup na skalách,

ale jeskyn neb chvojová bouda prvního lovka promnila se bhem asu v paláce

a nebenosné hrady. Od pravku žijo lev, tygr, orel o samotách a porznu, ki, kam-

zík, jeáb, vely a mravenci v houfech pospolit, ale lovk spojil se v spolenosti, ná-

rody, stály a íše a ídí se dle zákon samodaných. Hádají se nkteí, zdali lovk
v prvotním svénv stavu zvíeti podoben byl ili nic. Nevíme tomu, ale pipusfme že

byl, tedy se pedce již schopností k rychlému vyvinování a vzdlávám od prapoátku

lišil od každého zvíete; nebof zajisté nikdo ješt netvrdil, že by Orangutang nkdy
z divokého stavu svého vystoupiti, státy zakládali, msta a chrámy stavti a prmyslné
výstavy zaizovali mohl.

Duch lidský poznává vci kolem sebe a snaží se dopátrati a domyslili se vlast-

ností, vzniku a úele jejich, všeho co dostižitelného smyslm jeho snaží se uchopiti roz-

umem svým ; bujný jeho let nepoulá ni prostor ni as, od soustav svtových se vznáší

k mlhavým prostorám povstávajících svt, sleduje prudký let planoucích tles nebeských

a rozdluje dle nich mítko asu a života svého. Od. nálevníka v kapce loužove'vody
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až k velikánm v hloubkách moských žijících, od nepatrného mechu a lišejníku až

k cedru na Libanonu a palm v pouštích afrikánských, od padajícího kamínku až k dra-

hám svtových sluncí, od pískového nánosu na b^ehu poliikovém až k žhoucím prahmo-

lám povstávajících zemí, vniká duch lidský do dílny pírody a odvažuje se strhnouti

roušku s tváe všehomíra.

Ale ješt do jiných prostor mnohem podivnjšího svta ponouje se duch lidský >

vslupujet on do vlastní hloubky své a poznává sám sebe, jest sám sebe vdom. Z ne-

vyvažitelného zídla cit svých vznáší se do arovné íše ideál, jež sám sob byl zbu-

doval ; poznává povolání své a klade je daleko za meze svta pozemského, louhy jeho

zalétají do kraj nadzemských, on cítí vnost svou a své spátelení s tvory vyššími,

vznešenjšími a dokonalejšími.

Nerozluná vzájemnost mezi celkem a ástkami , a mezi jednotlivci vespolek

udržuje nekonen lánkovaný ústroj všehomíra, A tak i lovk, akoli v ele tvorstva

pozemního postaven, pedce tak mnohonásobnými svazky s nim spojen jest, že jej nelze

myslili vytrženého z pdy této, do niž koeny bytosti své zaráží. Mezi rozmanitými

jeho pomry k ostatní pírod budiž tuto úlohou naší, objasnili pouze pomr k živoišstvu-

Pohlédneme-li na rzné eledi a národy po svt roztroušené, tedy nalézáme

nkteré, jenž lovem a rybaením se živí, jiné, jenž stády svými Iravonosné stepi spá-

sají, a konen národy usedlé, orbou a prmyslem se živicí, mezi které národové nej-

vzdlanjší náležejí. Což medle jest píinou rozmanitého spsobu živobytí rzných

tchto ástí lovenstva? Zajisté pirozené pomry, do kterých postaveny jsou, mezi

nimiž, jak nyní okážeme, pomry k živoišstvu pedležité a snad nejprvnjší místo

zaujímají.

Hojnost ryb a jiných jedlých zvíat moských poskytovala lovku na behách

oceánu bydlícímu snadnou výživu, a zvala ho sama k životu rybáskému. Množství

zve v pralesích severoamerikánských zavdalo píinu, že tamjší obyvatelé tak dlouho

z divokého stavu národu loveckého nevystoupili. Travonosné stepi stední Asie živí

etná stáda koní a dobytka hovzího, která opt národm tamjším za výživu slouží. Jak

mile ale poet obyvatelstva lidského tak velice vzroste, že živoišstvo již nepostauje

k dostatené jeho výživ, tu jest lovku jiných vyhledávali prostedk i obrát se

k íši rostlinstva snaží se pomocí orby z této vytžiti, co íše živoišstva poskytovati již

nemže. Ale opt spatujeme i v tomto spsobu života po stran loví nkterá zví-

ata co nevyhnuteln jemu potebná; nebof špatn by poídil rolník v pd sebe úrod-

njší, nemaje dobytka potažného a hnj dávajícího.

Dle pomru, v jakém lovk k živoišstvu se nalézá, spatujeme 1 ducha jeho na

rozdílném stupni vzdlanosti. Nejnížeji stojí národové rybáští, nebof obírajíce se pouze

nmými a tupými tvory vodními, snadným spsobem ulovenými, nenapínají velice rozumu

svého k dosáhnutí lehké této výživy. Nkteí ostrované australští neznají ani udic ani

sítí, a v tupé trplivosti íhají v neotesaných bárkách svých asto po celý den, až se

jim náhodou podaí holou rukou nkterého nemotorného zvíete moského se zmocniti.

Výše stojí národové lovetí; jsouce nuceni zápasiti s chytrostí, rychlostí, silou a odváž-

livostí divoké zvre, ostí rozum svj, a v ustaviném boji poskytuje jim puuze pevaha

duševní denní chléb. Anlo krveprolévání a vražda hlavním zamstnáním jejich, stane

se i povaha národ loveckých surovou, divokou, neskrotilelnou a krvežíznivou. Zbra,

již proti zvíatm si byli vyrobili, obracují pak asto proti sob samým, neb zápas stal
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se denni jejich potebou. Pastý nezabývá so již se zvíraly divoliými, y^ío lovce

a rybái-, ale s kroti<ýml, zdomácnlými, k nmu iiítulnýiui a fpi'álolenými. IVotož ne-

náležejí též národové pastýští k divochm, nýbrž tvoi pechod k národm vzdlaným,

u kterých zvíectvo, co se výhradní výživy dotýká, valn do pozadí ustupuje. Pi tom

všem ale i u národ nejvzdlanjších zaujímají zvíata ješt pedležité mislo a vždy je

zaujímali budou ; kamkoli pohlédneme, pravda tato ped oi se nám staví. Na skvost-

ných tabulích velmož jak na stole stídmého mštana iní pokrmy masité nejchutnjší

a nejzdravjší ást ; šatstvo naše, jímž se odíváme, podušky, na nichž odpoinku hledáme,

mnohé léky, jimiž porouchané zdraví napraviti hledíme, pamatuji nás na živoišstvo. Na

procházce tší nás zpv ptactva, do dalekých kraj neb k milým pátelm donáší nás

rychlý k, v domácnosti hlídá vrný pes majitek náš, role naše vzdlává silný vl,

a i do krvavého boje spchá s námi neohrožený k. Ano, užitek, jejž tžíme z živo-

išstva, jest náramný, neocenitelný ! Pohlédnme blíže k užitku tomuto.

Za pokrm nám slouží : dobytek hovzí a vepový, ovce, kozy, zvr Icsni a polní,

drbež domácí, množství ryb, želvy, raci, ústicc a ponkud i žáby. Mléka požíváme

od krav, koz, ovcí, osl a velbloud, vajec od slepic, husí, kachen, od ryb co kaviáru,

a nkteí národové amerikánští i od želv. Sádlo a lúj poskytuje nám prase, dobytek

hovzí, ovce, husa a jiná zvíata ; med velikám odjímáme.

Tlesných sil mnohých zvíat používáme k nošení bemen, tažení voz a pluh,

též k ježdní, totiž kon, osla, mezka, vola, psa, slona v Indii, soba v zemích sever-

ních, lamy a velblouda v horách jihoamerických a v pisinách asialských a afrikánských.

Též e bilv lovku prospšní jsou : k, slon, velbloud a nkdy i pes. I k honb

a locu používá lovk zvíi'at : psa, kon, slona, ichneumona, vydry, sokola, výra.

K iislni dom, zahrad a poli od myší, erv a hmyzu slouží : pes, koka, ježek,

sýkorka. Co sírúice a pastýe máme psa.

Ku potšeni a zúbacé chová si lovk : opice, psy, koky, zlaté rybiky a ptactva

zpevavého veliké množství.

Co lék užívá se z živoišstva : mléka kobyl a oslic proti souchotinám, jeleního

loje proti zmoždnin a otlaenin, jeieviho a Mtjeiiho sádla proti boulím, otokm
a starým vedm, psího sádla proti souchotinám a dusnosti, piíma ve mnohých nemo-

cech k esilení a zotavení nerv. Jindy i z had polívky vaívali nemocným a hadím

sádlem je mazávalí. Z prysliijrky (spanische Fliege) prýštidla se dlají, majkij (Mcloí-)

užívají v Srbsku proti psi vzteklin. Tuk a jaler tiesky (Leberlhran) jest v nejnovjší

dob oblíbený lik proti krticím a souchotinám. Oleje étirocého na venkov co léku do-

bytího užívají.

Rai oka na prášek utluená výborný poskytuji prostedek proti žázc ili kyse-

lin žaludkové, a jak velice pijavky u léka v oblib jsou, každý zajisté sám na sob
zkusil, kdož kdy na njaký zánt stonal.

Látky k oiaceni poskytují nám mnohá zvíata, a sice

koieiiny : medvd, vlk, liška, koka, tygr, lev, tcho, kuna, sobol, vydra, v^
verka, bobr, zajíc a mnoho je.št jiných

;

kie : dobytek hovzí, jelen, srnec, koza, kamzík, k, prase

;

cliiu : ovce, koza, zvlášt Kašmírská, velbloud
;

peí a prápor do podušek : husa, kachna, labuf

;

péra a okraso : rajský pták, pštros, jeáb, volavka a jiní pláci

;
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korále a perle polypi moští a nkteré lastury vyrobují;

hedvábí pak hedvábnik nám uprádá.

Též nkterých barev ze zvíat dobýváme, jako purpuru z jistého hlemejžd,

karminu z košenily, ptoliany ze sepie.

Rohy jeleni, býk, srnc na rozmanité upolebujeme výrobky, ze zub& slono-

vých, ze éttt želvových a z rybí kosti krásné a užiteíné soustruje lovÉk- náadí

a ozdoby. Nesmím též zapomenouti na brk husí, v djinách lidské vzdlaností tak d-
ležité místo zaujímající.

Konen pipomenu ješt mrvu, tuto potravu našich polí, již sob rolník nad

ryzí zlato váží.

Skoda, kterou lovk nkterými zvíaty utrpuje, jest tak nepatrná, že skoro mizí

v porovnání s nesmírným užitkem, jejž z živoišstva tžíme. Dravé šelmy a jedovatí

hadi pipravují ovšem mnoho lidí o život, ale lovk má proti nim dosti prostedk

k obhájení sebe, a oni pouze v krajinách nevzdlaných ješt nebezpení jsou. Nkterá

zvíata škodí nám v domech, na polích a zahradách, jiko myši, zv atd., avšak i zde

málokdy škoda tato píliš veliká jest. Kobylky zniuji ovšem nkdy že celých krajin,

ale v celku se to nepiházívá asto, a obmezuje se na jednotlivé krajiny.

Jaký div, že za tolik dobrodiní lovk nkterým zvíatm velikou úctu prouka-

zoval, a že skoro všichni pohanští národové množství zvíat do náboženství svého pi-

jali, budto jim božskou vzdávajíce úctu, chrámy a obtnice stavíce, aneb je nkterému

z bohv zasvtivše. Dala by se celá Fauna mythologických zvíat sestaviti, zde jen

nkolik píklad. Staí Egypané proukazovali skoro všem zvíatm, z nichž njakého

užitku mli, božskou úctu; ichneumon, ibis, koka, ovce, ba i nkterý hmyz mli zvláštní

chrámy, a býk Apis stál v ele bužstva"egyptského jakožto zástupce zvírat, ku vzdlávání

polí rolnickému tomuto národu potebných. Ale i zvíatm škodným božskou vzdávali

úctu, chtjíce modlitbami a obtmi zhoubný hnv jejich odvrátiti od sebe; krokodil, had,

vlk, lev, myš za svaté byli považováni. Indové clí zvíata velice a necedí krev jejich,

domnívajíce se, že duše zemelých lidí do nich vstupuji. Bh Višnu zjevil se nkoli-

kráte na zemi v podob rozliných zvíat; ponejprv co ryba za asu všeobecné potopy,

pozdji co želva, co divoký kanec, co lev ; bh pozemních mocností Hiraniakš objevuje

se co obrovský jelen, dupnutím nohy své zemí a horami otásající. V mythologii sta-

rých ek a íman hemží se množství zvíat bájených. Orel Jovišv, pávové Juno-

nini, holubi Venušini, kon Phóbusovi, Syreny, Titáni, Centaurové, Sfinxy, Harpye

a Hydry, Cerberus trojhlavý, Phoni.\ a množství ješt jiných oživuji svt a nebe poe-

tických ek.
Také za našich as stává ješt mnoho zvíat bájených : vlkodlak, basilišek,

ohniví draci, ryba krak, pták noh; též náleží sem povstuý moský had.

Poznavše tedy, jak mocn a mnohostrann živoišstvo na jednotlivé národy a na

celé lovenstvo psobilo a ješt psobí, pohlídame nyní na vliv, jaký naopak lovk

na zvíectvo jeví.

Kamkoli lovk nohu svou postavil, zaal ihned tuhý boj se zvíaty tamjšími.

Dalekošumné hvozdy, obydlí to rozmanitého zvíectva, padly pod sekerou lidskou a nad

hrobami jejich rozvlnilo se moe zlatých klas, msta a vesnice pozdvihly se z mýtin

prales a lovk rozložil se po žizných krajích, piedlím jen zvíatm pati\šich. Med-

vdi, vlci, rysi, divoký tur, losi, bobrové a nmožství jiných podlehli zbrani loví aneb
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uprchlí do kraj nepístupných. Na místo tchto ale pivedl s sebou lovk do nových

vlastí zvírala jiná, zvíata domácí ; v pravlastech modvd, vlk a losi pásl se nyní

lichý a užitený lovku brav. Zaniklo nkdejší obyvatelstvo eských hvozd, a „ideže

Tur pogubi san lulú", vyskytuje se nyní jen uštvaný zajíek a co vzácnost nkdy jelen

a srnec.

Los a tur, pebývající ped asy v lesích nmeckých a eských, jen v Litv

ješt co vzácná památka zašlého živoišstva se pstuji. Medvd, po celé Europ nkdy

hojný, v nepístupných horách a lesích sem tam ztíží se ješt uchránil; v celém An-

glicku již dávno žádného vlka není, a daci a srnci, jichž se lam ped asy 500 — 1000

kus na jediném honu ulovilo, nalézají se nyní pouze v oborách. Lev žil ješt 400

let ped Kristem v ecku, ale již dávno naprosto zmizel z Europy, a víibcc na celém

svt tak velice se ztenil poet jeho, že by nyní asi nemožné bylo tolik Iv schytati,

aby se jich 200 najednou do arény vpustiti mohlo, jako za as Caesarových v ím.
V severní Africe nenalézá se více tolik nosorožc, žiraf a hroch jako ped

asy. Vlk ze stedního Nmecka docela zmizel a bobr poídku ješt na Labi a na Du-

naji co zvláštnost se hájí Kozorožec, jindy po celých Alpách rozšíený, nalézá se nyní

pouze ješt na hoe Montc Rosa, a etné houfy kamzík vihled idnou.

Též v severní Asií velice ubývá zve, pronásledované od lovka k vli kožichu

jejímu. Když na poátku 18. století kozáci Kamtalkn podmanili, bylo lam tolik sobol,

že za jediný nž neb sekeru pl kopy sobolových kží se vymovalo; loitky Kamta-

dál byly vykládány sobolovými kožemi. Bohatství tohoto však již za nkolik let valn

ubylo, a Kamtadalové ujišfují. že vlast jejich nyní sotva pátý díl sobol pechovává co jindy.

Ješt krutji ádí lovk v severní Americe. Wappacus udává poet roku 1837

v severní Americe ulovených zvíat takto: bobr 12G,944, kun 62,728, vyder 18,895,

lišek «,765, medvd 3,850, rys 58,010, lasic 9,332, vlk 5947, labutí 6,315; roku

pak 1848: bobr 21,349, kun 150,785, vyder 6,683, lišek 19,444, medvd 6099, rys

31,115, lasic 38,100, vlk 11,294, labutí 1551. Severoamerikánský býk (Bison, Bos

am<;ricanus) pase se na prairiích v houfech až na 20,000 kus poítajících. V prmru
se jich však ron 300,000 zabíjí a na 100,000 kozí ze zem vyváží. Následkem tohoto

nešetrného vraždní zmizel bison z mnohých krajin již docela.

Také do hlubin moských zanesl ziskuchtivý lovk smrt a zkázu. Mrž (Trl-

checus murinus), jenž v 9. století po behách norvežských u velikém množství se vysky-

toval, nalézá se nyní již jen u Nové zem, v Grónsku a výše k severu. Tule grón-

ský (Phoca groenlandica) žil v Bílém moi v tak náramných houfech, že kry plují-

cího ledu, jak daleko jen oko dohlédnouli mohlo, jimi pokryty bývaly; nyní sotva n-
kolik lodí kožemi jejich naplniti možno.

Velryby picházívaly ped asy až ku behm Francie, nyní jsou i v severním

moi lak vzácné, že se lodi k loveni jich vypravované na jih obracují, kdežto od 80 let

lak náramné vraždní tule a velryb nastalo, že se jest obávati, aby i zde v krátkém

íase z vtší ásti vyhubeni nebyli. Též jiných ryb na mnohých místech tak velice ubylo,

že se skvlé a výnosné nkdy lovy nyní již ani nevyplácejí. Nesíslné davy sled,

tresek a jiných opustily již nkteré behy, kdež nad míru pronásledovány bývaly.

Také proti ptactvu zuí lovk ukrutn a asto vru nesvdomit. Nejen že

stíhá vtší ptactvo co vydatný pokrm, ale i nejmenší, nejužitenjší a nejlíbeznjší zp-
váky háj pronásleduje stelaou zbraní, sítmi, vjikami, pastmi a oky k vli roz-
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niaiilému pouzo biichopaseclvi. Jaký div, když nklcrých pták od roku k roku více

uliývá a koneného vyhubení jejich se báti jest ? Sluky bývaly jindy u nás tak elné,

že jediný stelci; za podzim pes 100 kusii jich ulovil ; nyní jest asi málo míst, kde by

všichni stelci vespolek lOO sluk zastelili mohli. Z dalekých poutí vracuje se jen malá

ást ptactva k nám zpt, nepodléhají však obtížím daleké cesty, jako spíše krutému pro-

následování lidskému. Zvlášt ve Vlaších nalézají tisíce ubohých poutník svj hrob.

Netoliko kepelky, drozdi, holubi a jiné vtši ptactvo, ale i vlašfovky, slavíci a nej-

menší všeho druhu zpvákové jsou v nchostinských tchto zemích pedmtem ne-

unaveného stíhání. U jezera Maggiore chytá se ron pes 60,000 zpvavých pták,

ale u Verony, Bergama a Brescie na miliony. Zde ovšem lovk není toliko pánem

' ale i tyranem živoišstva.

Není divu, že pi takovém hospodaení lovk skuten již nkteré druhy zvíat

docela se svta vyhladil. Tak zmizel Dronte, veliký to a neobratný pták, pouze na

ostrov Isle de France bydlivší; tak nkteré druhy Diornis na Novém Seeland, Psiltacus

Nestor na ostrovech Filipínských.

Na ostrov Behringov nalézala se roku 174i lak zvaná Stellerova kráva moská

(Manatus borealis) v takovém množství, že každoron mnoho lodí k lovení tohoto zví-

ete vypravováno bylo. Zvíe toto, pes 8000 liber tžké a velmi nemotorné a mírné,

nedovedlo se krutému pronásledování lidskému vyhnouti neb njak ubrániti, a 27 let po

odkrytí ostrova Behringova poslední toho druhu zvíe uloveno bylo.

Následkem ustaviného pronásledování zdivoela zvíata velice, a poznavše ne-

pátelskou povahu loví bojí se ho náramn, kdežto pvodn v pátelství s nun žila.

Každodenn možno nám jiozorovati, jak zvíata od lovka nepronásledována vždy více

k nmu se pi'ibližují a strach ped ním odhazují. Ptactvo a plachá zvr v oborách

dobe hájených velice krotne a lovka se nedsí. Vypravují cestovatelé o nkterých

ostrovech Jižního oceánu, na nichž množství vodního ptactva se hnízdí, že se toto lo-

vka jemu docela neznámého, neznajíc zhoubnou ruku jeho, pranic nebojí, anto ti samí

ptáci na jiných od lidí navštvovaných místech velmi bojácní a plaší jsou.

Ostatn ale nevystupuje lovk vždy co zhoubce a vrah živoišstva , nýbrž

také asto co pstovatel a rozšiovatel mnohých zvíat se objevuje. Rozprostev se po

veškeré skoro zemi vodil s sebou miláky své, krotká zvíata domácí, a kdekoli pomry

zem a povtrnosti toho pipouštly, rozmnožovala se i tato v nových vlastech. Takto

dobytek hovzí, k, ovce, pes, drbež po celé skoro zemi lovka doprovázeli a v sou-

sedství jeho nové si zarazili domovy.

Pes v prvodu lovka rozprostel se po celé tém zemi ; v jižní Americp a

v Egypt zdivoel. Koku nalézáme všudy, kde se myši nalézají, a lyto zase doprová-

zejí lovka do všech konin, kde tento obili vyšívá. Koka zibelhová (Viverra zibetha),

pvodn pouze na Molukkách bydlivší, rozšíila se co zvíe domácí pes celou jižní

Asii, pes ostrovy Filipínské a Me.xiko, a na ostrov Kuba opt zdivoela. Sob, jenž na

severu všudy rozšíen jest, byl teprv v roku 1773 na Island pevezen, když jich nyní

veliké již houfy spatiti lze. Velbloud jest zvíe stepi, pvodní jeho vlast není již

známa, ale nynjší jeho domov jest celá skoro Asie a severní Afrika. Ovce, jejíž p-
vod též dojista znám není, rozšíila ze z výšin asiatských po celé zemi. Též koza nej-

vtší díl starého svta obývá. Na pustý oslivv Juan Fernandez pustili Španlové né-

•

kolik koz, které brzy zdivoely a tak velice se rozmnožily, že moští loupežníci si tam
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pro pokrm zajíždéli, naež Španiové zase nkolik ps tamtéž zavezli, klcí se roztiiiio-

živSe sláda divokých koz vyhubili, naež sami hlady vyhynuli.

Buvol, v Indii domovem, rozveden odtud po oslalni Asii, pišel v 6. sloleli do

Ilalie, odtud do flecka a do kraj podunpjskýih. Pedležilý lovku \l na celé zemi

až k vysokému íeveru se nalézá; na pi^edhoí Dobré nadje nalezli jej Evropané již

zdomáunlého, a v rovinách severn nad Orinokem až k jezeru Marakaiho pase se dle

udáni Deponsa pes milion zdivoelých krav a býk. Též k nal-zá se již skoro po

celé zemi, a ni/sly již opt zdivoel ; na nepehledných rovinách jižní Ameriky pasou

se stáda zdivoelých koni, jichžto množství A. Humbnldl na 3 miliony udává. Osel po-

chází z výšin východoasialských a rozšíil se odtud po nejvtší ásti starého svta. Indický

slon byl peveden na Jávu, Sumatru a do Kylaje. Prase, jehožto divocí pedkové v se-

verním mírném pásmu starého svta žijí, slalo se zvíetem domácím po celé skoro zemi.

Z ptactva pochází bažant z východní .\sie, slepice z Indie, husa a kachna ze

severních studených kraj, páv z Indie, perliky z Afriky, krocan ze severní Ameriky.

Divoký holub, od nhož domácí náš holub pochází, hnízdí se na behách Sledozemniho

moe. Z Kanárských oslrovíi pochází kanárek, po vtším díle svta rozšíený. V mi-

nulém století pivezeno na ostrov Isle de France nkolik drozd, aby kobylky lamj-

ším osadám velmi škodné vyhubili. Drozdi náramn se rozmnožili, a v krátkém ase

vyklidili kobylky z celého ostrova.

Z ryb užitených byl kapr ze stedního Nmecka do Dánska, Anailieka a Švédska,

« pod Petrem Velikým do Moskvy pevezen; do Pruska jej zavedli teprva r. 1729.

Zlatí kapíkové pišli v roce 1729 z Kýtaje do Evropy.

Bourec hedvábník pochází též z Kylaje; r. 555 pišel do ecka, r. 827 s Araby

do Sicílie, odtud do Španlska a 1470 do Francie. Veliku pivezli 1675 do severní

Ameriky, a nyní obývá již náramné množství zdivoelých roj nepehledné pralesy

severoamerikánskij.

Také za kvtinami, obilím a rozliným zbožím kupeckým sthují se nkterá zví-

ata, zvlášt hmyz. Bourec smrlonoš pisthoval se za bramborami do Europy. Vrabec

sleduje selbu obilí. Za pšenicí pisthoval se za as íman do Nmecka, odtud až

do Norvežska a do Sibie za osením putoval.

Krysa (Mus rattusj pišla v stedovku po lodích do Europy, vtší však druh,

totiž potkan (.Mus decumanus), a ustaviný hubitel pedešlého , teprva v 18. století

z Indie na západ se sthoval, šel naped do Persie, r. 1727 peplavil se v náramných

houfech pes Volhu, pišel 1770 do Nmecka a odlud po lodích již 1775 do severní

Ameriky se dostal.

Tímto sthováním zvíat do rozliných nových vlasti psobil lovk nejen na roz-

šíeni nkterých živoich, ale postaviv je do jiných okolností povlrnosti a potravy p-
sobil takto velice na celou jejich tlesní i duševní povahu.

Promnou povlrnosli:

Zvíata z krajin studených do tephch zavezená ztrácejí hustou teplou srst a do-

stávají ídkou, dle toho samého zákona, dle kterého i u nás zvíata v zim hustší

a teplejší kožich obdržují.

Kozy, v studených výšinách Himalájských žijící, dávají onu skvostnou vlnu, z níž

Kašmírské šály tkají; do lirajin teplejších však pevedené ztrácejí hustou a jemnou

tuto vlnu docela.
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Kon a psi pásma studeného mají hustou a vlnatou srst, kdežto naopak pes afri-

kánský chlupy své tém ztralil a nahým se stal.

Ovce do horké Afriky pevedené ztralily vlnu svou, a obdržely místo ni dlouhé

tvrdé chlupy.

Nejpodivnjší však zmna stala se se slepicemi. V tropických krajinách, kdežto

teplomr nikdy pod 20° neklesne, ztratily totiž peí, a mimo péra v kídlech a v ocase

celé nahé jsou.

Jakostí a množstvím poskytnuté potravy psobí lovk velice na zvíata. Pohléd-

nme jen na krmné prase, husu, vola ,atd.

Obyvatelé ostrov Filipínských krmí psy k vli sádlu a masu, jako my prasata,

pouze stravou rostlinnou ; z této píiny zmnil tamjší pes celou svou povahu, stal se

nejapným, tupým, lenivým, k honb a k hlídáni neschopným, ba i hlasu svého pozbyl

a více neštká.

Kí pouhým senem neb slámou krmený je nemotornjší, slabší , tupjší nežli

kí ovsem krmený. Ze všech koní svta zasluhuje k arabský místa nejprvnjšího.

Vysoký, štíhlý zrst, tenká kže, malé bicho, oste vystupující svaly svdí již na první

pohled o rychlosti, síle a vytrvalosti jeho. Eklipse, známý to bhoun arabského pvodu,

ubhl anglickou míli za 1 minutu a 4 sekundy. Flying-Childers, hebec z poušt Pal-

myrské pocházející, ubhl 82 '4 stevíc za jedinou sekundu, pohyboval se tedy rych-

lostí boue, která stromy láme a stechy trhá. Frazer ujel na arabském koni Agy Brah-

mana za 6 dni z Širasu do Teheranu, to jest 522 anglických mil, a po tídenním od-

poinku pátý den se zase navrátil. Arabský k je velmi stídmý ; nedostává nikdy

trávy neb slámy do sytosti; hlavni pokrm jeho jest jemen, na cestách po poušti

mléko velbloudí a asem i velbloudí maso. Kon v poušti Sahae, k lovu pštros uží-

vaní, žijí výhradn od mléka velbloudího a suchých bob ; dostanou-li slámu neb seno,

zbichatí a pozbudou rychlosti a vytrvalosti. Ptáci pouhým semencem krmení mní
svtlé barvy v tmavé a mdlé, eetka, kivka a jiní známé toho jsou píklady-

Vbec mní se barva zvíat náramn zdomácnním. V divokém stavu jsou kon,

krávy, psi, koky jednobarevní, v domácím však perozmanit barvení.

Zdomácnním zmnila se též velice plodnost zvíat, a vbec se zvtšila. Králík

mívá v divokém stavu tyrykrát do roka mláata, v teplém chlév však až osmkrát.

Slepice v teplém kurníku a dobe ošetována klade po celý rok vejce, kdežto ptáci

v divokém stavu obyejn jen jednou do roka se hnízdí. Holub divoký má jednou za rok

mláata, domácí však nkdy každý msíc. Že psi a prasata v divokém stavu též mén
mláat mívali, dá se snadno domysliti.

Jiný následek zdomácnní jest množství odrd, které piinním lovka u zvíat

domácích povstalo a denn skoro povstává. Odrd koských , psích , ovích poítá se

na sta, dle vlastností jak tlesných tak duševních velmi rozdílných, a kdo chrta po-

rovnává s pinlem, psa Novofundlandského s mopslem, psa eznického s ováckým aneb

honícím, ani by neuvil, že to pouhé odrdy jediného a téhož zvíete, pouze lovkem
takto promnného.

Když mocný tento vliv pozorujeme, když vidíme jak zhoubnou rukou lovk asto

sáhá do ad živoišstva, nemžeme se ubránili jakéhos obávání, že jemu snad pílišná

moc poskytnuta nad nejelnjší ástí tvorstva, a že by v pepychu a v ziskuchtivosti své

moci této uaduživati mohl ke škod a zkáze celku.
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Tomu však není lak. Jako obezelý hospodá správci svému nepropjuje neob-

mezené moci; aby snad nadužívúiiim lúlo v záiiubu neuvedl celé hospodáslví : tak

i lovku od moudrosti tvrcovy jen obmezená a neškodná byla udlena moc nad

ostatním tvorstvem. Možná jemu ovšem mnoho mnili v pírod, ale zmny lylo jsou

píliš nepatrné a povrchní, než aby njaký vliv jevili mohly na ústroj pírody samé.

Možnát ílovku kvetoucí ráje promnili v pou.šl, ale nelze jemu utisknouti svží plodi-

vost zem, jenž opt kvetoucím rouchem pokryje naliolu svou ; možnáf jemu jednotlivé

blesky odvrállli od stodol svých, ale zastavili boui v oblakových prostorách mu nelze;

možnáf jemu jezera vysušili, polokilm a ek;im nový smr vymiti, ale veliký obh vod

žilami zem a vzduchu nelze jemu mniti. To vše ídí se dle vných zákonii, vysoko

stojících nad každým vlivem lidským, kterým se i lovk jako každý jiný tvor po-

drobiti musí.

Veliké psobil lovk pevraty v živoišslvu, vlši snad ješt spsobí. Množství

zvíat zmizí docela se zem rukou lovi, jiná lovk zase do služby své uvede a po

zemi rozmnoží; nkterých zvii-at domácích, jichž síly nyní upotebuje, se snad v brzku

odekne, až nástroje a mašiny dostaleón mu je vynahradí ; celou Faunu zem naši

zmnili mže a dle poleb svých i zmní, ale pi tom všem neklesne váha pírody,

jako se nepotopí koráb, když zrnko pískové do nho hodíme, a co na jedné stran se

poruší, na jiné se zase vyrovnává.

A koneii, kdož mže povdili, dlouho -li nynjšímu tvorstvu vbec popráno na jevišti

zem této meškati? kdož nicdle vl, daleko-li taženy jsou meze doby pítomné? Od prvního

nálevnííka, jenž obýval rozlité vody prvního vku, až kvelezvrm doby pedpotopní, pokra-

ovala píroda v tvoeni dokonalejších a vždy dokonalejší tvar, až konen k lovku
dostoupila; kdož ale lovku za to ruí, že práv on jest poslední kvt tvoivé na svt
lomlo mocnosti V kdož mže vdli, zdali i on není pouze prvnífu lánkem nové ady

tvor, ady to byloslí rozumných, jichžto stupn vyšší v neznámé íši duchové se ztrácejí?

Zem, na niž stojíme, není tak pevná, tak stálá, jak se nám býti zdá
; ped

našima oima mní se ustavin povrch její, ostrovy vystupují, vrchy se zdvihají, nová

údolí se tvoí a celé díly zem klesají aneb se zdvihají v ustaviném vlnní. Pod no-

hama nam vrou ješt ony zhoubné mocnosti, které již nkolikráte povrch zem byly

pekotily; a za tmito pevratnými živly íhá živototvorná moc, plná píštích tvor, vždy

bedlivá, vždy inná, ekajíc na píležitost k nové innosti, ukrytá v celku naší planety,

rovnž jako v zrnku pšeniném z hrobek egyptských, jenž po tisíciletém odpoinku

k novému se rozvijí životu.

O zmnách rukou lidskou v pírodních pomérech Egypta nastalých.

Od Dra. Jana Piilaokcho.

Co by se bylo stalo z Egypta, kdyby nebylo bývalo lidské ruky? Na tu otázku

mlo by nmožství lidi odpov hned pi hotov, a však nezdá se, že by tak snadno

bylo na ni odpovídati. Všeobecný úsudek od dávnovkosti jest, že vše, cokoli je orga-

nického v Egypt, je (po Nilu) hlavn plodem lidské ruky, bez niž by brzy zahynulo

v poušti. Již arabský dobyvatel Egypta psal svému pánu, že je Egypt dle poasí brzy

moem, brzy zahradou, brzy pouští. Vtipný Francouz Méry pedstavil si Egypl shry

vidný co dlouhou ulici pyramid a sfínx vedle bílé vody v ervené poušti, a bývalý
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minislr Francie, Fialiu de Persigny, napsal ui-enou knihu o lom, že pyramidy byly vy-

stavoiiy, aby okolí ped drobným piskem (vátinou) ze Sahary chránily. Nco má toto

domnní vždy pro sebe, jako každý panující omyl. Zanecháme-li le kterýkoli kus role

v Egypt skrze dv léla samotné pírod, stane se z nho poušf solnatá, na níž jen trní

(Agul alhagi Maurorum), akacie a tráva (Haifa) poroste. Tak zpustlo nkdy kvetoucí

okolí Alexandrie. Staí mluvívají o dobrém vinu a oleji Mareotském, a Makrizi praví,

že celé pimoí bylo druhdy jednou ulici letohrádku a zahrad. Ted je tu solnatý liman,

kde jen v rákosí nkolik vodních ptáku se ozývá, a kolem nkolik polozdívoelých ovci

koovných Arab pímoské solnaté byliny (Alexandrinskou sodu dávající Statice, Sal-

sola ald.) neb po dešti podzimním v poušti hojný mech hledá.

Píiny toho však jsou jiné. — Považujme tu pedn pirozené pomry egyptského

údolí.

Spád eky Nilu v Egypt jest velmi nepatrný. U Kahiry, 23 mil od moe, bývá

Nil v nejvyšším stavu svém jen 40' nad hladinou sledoniorskou, v stedním stavu 28',

v nejnižším 16'. V Sien, u paly prvního svého prahu (kataraktu, nevlastn pádu eeného),

tedy pes 150 mil od moe, jest Nil teprv 342' nad moem. Ba, a Nil šeslero

prah v Nubii má, leží Chartum, kde stední bh Nilu stokem pramenu bílého a modrého

Nilu poíná, 1060' dle Prunera, 1431' dle Russeggra nad morem. Vidíme, že prostedni

oupadí Nilu v Egypt 2' (více v hoejším Egypt, v delt i 1' na míli), v Nubii 4' na

míli dlá (bez ohledu na prahy). Hoejší ouvodi je nám jen z ástky známo. Víme,

že tam jsou hory až 14.000' vysoké (Samenské v Abyssinii a jižnji asi stejn vysoký

Kilimandiaro), s nichž potoky do Nilu padají. Pranfftny tak zvaného modrého Nilu leží

dle Beke 8770' nad moem, dle Abadie 9206'. Prameny bílého Nilu dosud nikdo

neodkryl. Nevíme, co k nim pispívají hory snžné okolo Kilimandiara, jež Krapf po-

psal. Nevíme ted nic jistého o velkém moi stední Afriky, v nmž dle jiných Nil

vzniká. Známo však, že bílému Nilu ve velkých moálovitých rovinách jižn od Elaisu

(1667' nad moem]) hlavn eky ze západních nesmírných prales a bain Baher Gazal

atd., pak východní Sobát mocné vodstvo pivádjí. Kde P. Knoblecher bílý Nil nejjižnji

vidl, za malými žulovými prahy, kde již nepatrnou ekou byl, bylo dle udání tuzemc

Bari- ješt 30 dní cesty lam, kde se sláva snadno pebrodným. Z bain tch nepe-

hledných, porostlých rákosím 18' vysokým (mezi nimi i papyrus stai-ých) , leknínem

modrým a lotosem i mnohými jinými neznámými vodními bylinami, jest nejznámjší

Birkel el gharal, asi 20milový moál, jimž bílý Nil toe a jenž povstal rozšíením se jeho

v rovin nepehledné. Lod egyptských výprav k odkryti pramenu bílého Nilu se tím

travnatým moem sotvy prodraly. Podobných menších tní jest po bílém Nilu více,

a mezi nimi savanny — nekonené trávnaté roviny, z nichž jen sem lam jednotlivé mi-

mosy, Tamanndie, Lalandie (palmy delebské) a boababy (Adansonie) vynikají. Nesíslné

vodní ptactvo a obrovští hrochové a krokodilové oži\uji jedin tyto nejvtší moály na

svt — aneb nkdy ídké rybáské lodky nahých ernoch Šiluhn, Dinkfl, Kejk atd.

Zde je první pravé rodišt Egypta. Totéž platí o nahých, vulkanických horách Soán-

ských , kupách to ediových a trachytových až k 7—8000' výše, a o planinách, kde

pastýové erné lesy lis a chvojek (Ta.xus sigba, Juniperus excelsa) zapalují, aby tím

svému dobytku bujnjší, mladší pastvu zjednali. Rychlé bystíce unášejí erný tuf vul-

kanický jak prsf a popel lesní do kolikatisíc-slrevicových propastí a dále do modrého

Kilu. Bílý Nil unáší stále celé trávníky z ieených moál. Totéž iní východní eky
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Nilu pipadající, Atl)ani i Rahad u savamiácli východního Sarianu, zem kofovných ArabQ,

llodendoA, Ualonp^ <itd.

Odtud i pochází, žu modrý Nil sice pii obyícjni! vodé menši jest než bílý Nil,

(u Charlumu niuji v schundf- vody IiS a metr a 297 d m% že však pi-i rožvodnÉní

periodickém vice vody (6247 i.. m. a 6043 p m. v sekund dle Linania) a asi o 20

dní dnv do Charlumu pináší, než bílý Nil, neb se piikrých, nahých hor tee rychleji

a víc vody nežli z velkého bainatého pralesu, jenž jako houba, mech atd. mnoho vláhy

zadržuje. Takové jest množství rozliných prvk rostlinných a živok (ras, konferví,

Galionella, Pixidicula, Volvox, Monas ald.) ve vodé bílého Nilu, že se k. p. u Char-

lumu i z dálky stále blá a mýdlo v nm nerozplývá, což i ece jméno „bílé" dalo,

Jako erný vulkanický trus spláchnutý modrému (správnji ernému) Nilu abyssinskému.

Tof i hlavní píina strašné nezdravosti Charlumu , kde za plišl (zimy tropické, dešti-

vého asu) zídka kdo i z tuzemc bez zimnice ostává.

Nuže, ouzkost oudoli Nilského v Nubii brání, by se lam neusazoval kal íní,

neb vtší díl poíí v severní Nubii jsou prorvy mezi mnohusel stevíc vysokými bal-

vany žuly a pískovce aneb neustálé prahy neb peeje — selaty tuzemc.

Ješt v Egypt, v tsnin pískovcovitého Džebel Selselé má Nil jen 300' šíky.

Celé údolí horního Egypta (Saidu tuzemc) jest velmi ouzké, tak že vzdlaná pda lam

jen 0,04 zem obnáší. Nejvtší šíka jeho u Benisucfu jsou 4 mile, a taktéž zaujímají

ostrovy, as 20 mil, vlšínu vzdlané pily. Následkem toho musela eka nesmírné

množství kalu a organických prvk do zpodního ouvodi unesli.

Zde nízké hory dosud eku lemovavší pestávají, a nastává staroslavné delta

Niln, naplavcnina to pohVní asi 400 q mil, zakrývající asi starý záliv moský, jehož lastury

podnes v zemi se nacházejí. Severozápadn obmczíly della skály nízké (.500') treti-

horní a naplavené, vápnité a pískovcovité, kraj to planiny Saharské, a výbžek z nich

chrání u Abukíru della dosud pied mo.skýn vlnami, jež proud sledomoský neustále

ze západu ua beh metá.

Juk muselo delta vyhlížeti ped vplyvem ruky lidské ?

Egypt jo zem tak dávno obývaná, že není více stopy po lom, jaká musela p-
xodní podoba její býti. Staré podáni se však udrželo, že bylo della, než je lidé opa-

novali, velkým moálem. Tof i pravd nejpodobnjší. Mol len byl asi tak zarostlý

travinou a pralesem, jako úsli Gangcsu lesem džunglí, neb ústi eky Missisíppi bam-

busy a taxodiemi atd. Les len musel asi míti vice tropickou podobu nežli nynjší

bylinstvo Egypta.

Pede vším musíme pipomenouti, že se na podnebí Egypta asi od lidských pa-

mtí nic nezmnilo, a že i díve bezpochyby totéž bylo co te, totiž subtropické, suché

leplo, vyšší nežli ostatních okolních zemí. Egypl leží totiž uprosled nesmírného pásma

pouští, od Allanlického až ku Kaspickému a Indickému moi rozprosteného, a sice

v nížin pímoské, níže nežli všecky okolní poušt, jak Arábie lak Sahara (od 300' do

1000' nad moem mající), tím více nežli Berbersko, Sýrie atd., které jsou hornatjší

a lesnatjší. Poušt okolní nechovaly žádných les neb moál, jichž vysušením neb

vymýlním by se povtí bylo zmnilo.

Zákony, podle nichž len prales povstal, lze podnes pozorovati. Semena i lra»

Tiny z pramcnišfal musely jist splývali po ece a usazovali se s kalem, Jemuž moské
vlnobití delší plutí bránilo. Tak tvoi se dosud u Gaugesu i Missisíppi lesíky, s lúniuó
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pí-csypy a límany se stídající. Tak pibývá pi ústí eky v celku ron pes 200'

šíky (Elie de Beaumont). Pi bujnosti a vytrvalosti tropického rostlinstva musela

semena ta brzy klíili, sítiny se šíiti, lesy hustnouti. Vždy picházely stromy a se-

mena proudem moským z Ameriky na beh Europy díve než Columbus toho použil,

a malá travina Eriocaulon septangulare pišla z Ameriky na anglický ostrov Sky, kde

zdomácnla. Podobn plody palmy Sejšelské (Lodoicea seysellarum), zvané coco dimor,

se na beh Indie dostaly, kde nikdo podobných neznal, a staly se všeobecným ped-

mtem pozornosti a bajek. Pokládaly se za plod moský, za všeobecný kazijed, a do-

stávaly se tak až do Cech ke dvoru Rudolfovu i do ínská, kde až 300 zl. st. za kus

platili, až se vlast jejich vypátrala. Tak rozmnožují se kokosy po písku korálových

ostrov v Austrálii. Tak dostávají se byliny horní do dolních údolí. Díikaz toho máme

pro Egypt i na tech bylinách staroegyptských : papyru, lotu a persei (Ximenia egyp-

liaca), které v hoejším ouvodí Nilu domácí jsou, ale te v Egypt vyhynuly. Nemenší

dkaz je hojné uvádní opic u starých Egypan , kterých te v Egypt není a pro

nedostatek les býti nemže. Opice však asi vyhubeny nebyly, neb ani škodnjší hro-

chové, krokodilové v Egypt nevyhynuli a opice nebyly ani v Evrop (Gibraltar) ani

v Berbersku vyhubeny, ale zmizely porubáním les a vbec s divokým rostlinstvem.

Co se týe ostatního Egypta, byl Fajum dle staroegyptského podání jezerem, jež

tentýž král vysušil, který delta odvodnil a umlé zavodování zavedl. Že pohoí arabské

nkteré lesy chovalo, dokazují malé nkteré zbytky, nemén hluboké prorvy jako by-

stíc dešových po nahých horách vedle Rudého moe, kde ted za celý rok ani krpje

dešt nep idává (Figari). Lesy tyto asi dešová oblaka Stedomoií pitakávaly, neb tro-

pické dešt sotvy kdy severnji zasahovaly než led, totiž do Nubie.

Tedy úinkovala ruka lidská na tyto pomry '? Zdaliž úrodný kus zem roz-

šíila? Všeobecný úsudek dí: ano. Zpytujme, ím to asi?

S obou stran eky jist ne, neb tu sáhá *rodná zem až k horám samým. Tam

byly asi vždy hranice její, neb hory ty jsou nahé skály vápenné neb pískovcové, na

nichž není stopy nkdejšího organického života neb prsti. Že však asi vždy tam zasa-

hovala, dokazuje pda údolí, záležející ve mnohostalelém íném kalu, nemén rovnost

celého údolí poiného, v nmž není po celém Egypt kopce.

Zato je jisto, že severní konec Egypta nco do moe pokroil. Roselta i Da-

mietla byly nkdy pístavy a leží ted pes míli od moe, a jist i sama msta trocliu

do zem couvla. Ale pokrok ten je nenáhlý, menši nežli u jiných ek (v celku asi 14'

šíky ron pibývá), a byl by se stal i bez piinní lidské ruky, jak u jiných ek

znáti lze. Za to na stranách deltu ubylo, kde moe pelrhavší pesypy do zem vniklo

a víc se nevrátilo. Utvoily se znamenité, a mlké límany, a šíily se na míst staro-

slavných mst a úrodnich krajin — Mareolis u Ale.vandrie, Menzole u starého Pelusium

atd. Tím zem úrodné víc ubylo, nežli ji uprosted na sever pibývalo.

Zdaliž však úrodnosti pibylo?

Musíme pipomenout, že všecka úroda v Egypt od Nilu závisí, nebo to jest

jediný sladkovodní pramen v Egypt, ostatní jsou sirné, solnaté neb natronové. U pra-

mene toho sladkovodního stojí v Matarse (starém Heliopolis) blíž Kahiry jediný zbytek

(obelisk) toho staroslavného msta, a zrovna nad pramenem prastarý ohromný sykomor.

O lom dí staré koptické podání, že pod stromem spasitel na útku odpoíval, a dikem

za stín tento jediný pramen v zakleté poušti mu zanechal.

J
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Rozšíení neb zkrácení zavodovacílio okresu Nilu jest tedy í rozšíení neb

zkrácení úrodnosti Egypta, která, jak známo, nebývá ri)nó stejná, nýbrž dle vodní výšky

Nilu se ídí. Lze však pozoroval, že se Egypt zavodováním poád výšil, a Nil si své

koryto (eist) vždy hloubji vyrýval než díve — že tedy pirozeným spsobem se vždy

idCeji a tíže vše zavodfiuje. Zem se zvýšila dle svdectví starých egyptských památek

v hoejším Egypl o 9', v Thébách o 7', v Heliopoli o 5' (Wilkinson). Koryto eky se

stejn nezvýšilo, hlavné pro hráze, jimiž se zavodování v Egypt ídí a jež nutí eku,

kal svj díve a více (v hoejším Egypt proto nejvíc) po celé zemi usazovati, nežli by

to sice inila. Že si eka nové lože hloubji vyryla, lze hlavn pozorovat v Nubii, kde

prahy Nilu, od starých co skutené vodopády líené, vymytím skal ekou se ve sprosté

peeje zmnily, jakých Dunaj, Dnper a Rýn více mají. Následkem toho nedosahuje

více voda v Nubii ke mnohým polím, která se dív osévala a te pouští jsou. U Semne

pozoroval Lepsius, že stední výška Nilu pod vládou Moerise 22' výše dosahovala. Proto

je pouští ást Nubie, již množství starých pomníkíi co lidnatý kraj znaí.

Odlud pochází, že te teba vyšší vody nežli díve, má-li být Egypt stejn za-

vlažován. Ted vzrstá Nil obyejn u Syene 36', uRosetly 3'/„', u Kahiry bývají kraj-

nosli vzrstu 42' a 9'. Nd však musí teJ u Kahiry o 3'/,' více rsti nežli v 9. století,

aby zem stejn zaplavil. Odtud pochází, že led teba více vody — neb více lidského

umní — aby byla stejná úroda v Egypt, a že by vtšina Egypta te límanem neb

pouští byla, kdyby lidská ruka lomu nebránila.

lovk si pírodu tak podrobil, že na mnohých místech se bez nho více obejíti

nemže, z ehož však souditi nelze, že tomu vždy tak bylo.

Jak jednal asi lovk k samostatným tvorm pírody — pvodnému rostlinstvu

a živoišstvu Egypta ?

lovk bojuje do zhynulí proti každému samostatnému tvoru v pírod. Jédnává

v tom boji nejinae nežli každý jiný dobyvatel. Nejdíve padají velcí samostatní tvo-

rové, vtši ssavci, zvlášl dravci a stromy zvlášt lesní ; nkolik si podmanivá a dlává

z nich své nohsledy, ty pak rozšiuje na ujmu prvních — jsou to domácí zvíata i seté

byliny, odrodilci to nejvíce od svých prvotních tvar. Pak mu nastává druhý boj s hejnem

malých ale vytrvalejších nepátel — menších škodných zvíat a tak zvané zuny (Unkraut),

s kterou vždy více mn šfastn bojuje, již ale sotvy zcela vyhubí, neb ta vede tak

zvanou malou válku, nepouští se v hlavní boj, neuslává tebas tisíckrát polená — jako

loupežnici, úskokové, banditi ald. u národ podmanných. Tak se udržuje zajíc, kuna,

liška, mouchy, žáby — tak koukol, chrpa, bodlák, sveepec vzdor všem hospodám.

Ustává-li ale lovk jen dost málo v tom boji, pak vracejí se pomalu zahnané tvary za

smlejším vždy hejnem starých i vytrvavších nepátel. Za asu íman byla celá Itálie

zahradou (pomarium dle Plinia), ani lesu ani moálu tu nebylo, ani vtši louky, ani

dravce, a již v 6— 7. století po Kr. zhynuli knížata Longobard honbou na tury a med-

vdy v hlubokém pralesu stední Itálie. Kdekoli obyvatelstvo v Evrop idne, zmáhají

se dravci s podivnou rychlostí, lak vlci po tidcetileté válce, vlci a medvdi v Uhích

po poslední válce.

1
V Egypt je lovk dosavad pánem tak výhradním, jak jen si to mže páti. Ani

I

jedinký skutený les neb Vtší trávník divoký, ani jeden vtší dravec ped ním neobstál.

I

Lvi dávno vyhynuli. Krokodilové a (ideji) hrochové ukazují se jen nkdy v Nilu jižním,

' co píchozí z Nubie. O levhartu a jiných kokách (Felis chaus, lyn.x) též málo se pro-

živ* 18M. Q
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slýchá. Do dalhí pouslG láhly antilopy (DuKcas) h do riL-jvyššicIi lior kozy divoko (Capra

arabica). Hyeny a šakalové, jakož i vtší dravci z pláli (lilavnf" Vultur percnopterus)

stali se líni 00 u nás rasové — uklízejí scíplé mroliy.

Divoké kán v rýžových polích delty, uvedené prý nedávno z Rhodosu, jsou te
aslýni pi-edmlcm honby pro Evropany; tuzemci jich nejedí. Menší polodomáci škíidci

;

kuna, liška, ichneumon se sic udrželi, ale odkázáni jsou skoro jen na velké kurníky

sedláku egyptských (Fellah). .ledovaté hady nemohl lovk asi pro blízkost poušt

vyhubil. Za to uvedl velblouda z Arábie, ])v()la i ovci atd , a ti v jeho služb

zem opanovali.

Rovnž lze samorodé byliny jen v moálech a pouštích aneb mezi nižšími tvary

rostlinstva hledali. Ze stromíi zbyly jen nkteré : datlové palmy, dumy (Lucifera the-

baica) v jihu ; snad jsou i sykomóry a enchy zdejší — z keíi lanie, mimosy, lama-

rišky na hranicích poušt, v arabském puk pohoí na míst nkdejších les výše Pista-

cia allanlica, lentiscus i Rhus oxyacanthoides, Moringa aptera — níže Cynarohum pyro-

lechnicum, Retaina (Figari) atd. Jsou to byliny nejvíce pustinné, které asi po porážení les

devních vznikly. Nelze na nkdejší lesy k. p. arabského pohoí ani z blízkého Sinal,

rovnž 7—8000' vysokého, uzavírati, neb i ten je bezlesý a chová pustinné byliny

až k vrchol i°nn.

Jen byliny moálovité a vodní v delt rovnají se podnebí roviny egyptské. V Ka-

liie k. p. je roní stední teplo 20" R. a krajnosti obyejné 4"—38" R; nejteplejší

msíc ervenec má 24" R. stedního lepla, nejstudenjší leden 9" R. Podle toho hledal

by zde každý subtropické rostlinstvo a tropický zríisl, jehož hlavni známka jest, že kvt

a ovoce se celý rok stídají, a že není pestávky ve zriislu bylin pro zimu.

Pevládající ráz Flóry egyptské je tecf více sledomoský, syrský, berberský atd.

než nubický a indický. Zde nemluvíme o Floe poušt, jenž je tatáž co v Sahae

a Arábii, ale o vzdlané zemi. Tu jen vodní lekníny, papyrus (led hynoucí), Pistia slra-

tiotes atp. tropy pipomínají
;
pole však egyptská ukazují naii zunu, kopivy, mák, hlaváky

Cadonis), sveepec, anagallis, cuscuta, Mercurialis, Linaria, Funiaria ald. I mezi vodními

jsou již evropské známé : Typha, Alisnia, Ceralopliylluin atd. liylin Egyptu vlastn vý-

hradních není ani tucet, tedy ani 17"/„, což patrn málo je.st a dokazuje, že pvodní

tvary vyhubeny byly. Nco bylin v Egypt pochází ted ze Sudanu, jež ernochové pii--

nesli: durru, mimosy, seyal, habbas ; nco z Indie: tamarindy, rýže a zuna její (Elatine

lu.\urians) atd.

Nejlépe lze poznati vplyv lovka na rostlinstvo Egypta zridnutnn neb vyhubením

tam tajnosnubc, tchto nejsamotnjších, nejneužitenjších a nejvylrvanlivjších bylin,

jež lovk stále a vždy nad:irmo hubí. Flora egyptská od Dlila uvádi mezi tisícem

bylin jediné kapradi Adiantuni capillus Veneris, všeobecné od Tangeru a Cap Verdu pes

Kíni Ckde jsem je trhal v krypt zvané po nymf Egerii) až k. Ulyrii a Nesiderskému

jezeru, a známé v zahradách pro krásu svou pod jménem díví vlas. Jest tu vbec

leprv 30 tajnosnubc známo (mezi nimiž jen 4 mechy a pros 10 hub), kdežto každý les

u nás více mívá.

ím to povstalo ? Tisicijetou orbou. Slaí sázeli ohvy a víno až ve Fajumu,

pšenice byla hlavní plod Egypta, pak jemen a špalda. S tmi asi pišla vtšina evrop-

ských bylin co zuna, ostatek obcliodem, jakož i byliny indické skrze Araby. Mehmcd

AU uvedl bavlnu co hlavní pedmt orby a jiné tropické pedmty hospodáství, což vše
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se výborn (Inilo; z liilio lze suiidii. že podnnhi se Jiní hodí. Evropské byliny nov uve-

dené se vShk bu<r ncdiii, jnko jiihlka, hruiky ald.. anebo zrnetnjí druhý rok, jako cu-'

krovka a br;inibory, které vždy jen první rok, co se seji z cizíiio semene, k po-

tebé bývají

Z toho všeho lze soudil, že nynéj^i rosllinstvo Eo[ypta nejvíce lidskou rukou [lii-

ncSeno jesl, což mezi nejvtší promny patí, kteréž lovk v pomrech pi'írodnich

víihec spflsobiii mže, nebof nebude arci iiinoho krajin, kde by se cosi podobiiíMio dalo

jen mysliti, — nesmíme však arci zapomenout, že Ej^ypt se pokládá za kolébku orby

a lidské vzdlanosti, t. samodéné innosti vbec.
'

Útvar silurský v Cechách.

Od Jaua Krejího.

Bezprostedn na prahorách *) spoívá v Cechách a v mnohých jiných zemích mo-

hutné pásmo vrstevnatých hornin, v kterých nejstarší otisky zvíat a rostlin nalezeny byly.

Werner, zakladatel novjšího zemzpytu v Nmcích, nazval pásmo toto tilvarem pechod-

QÍni (Uebergangsformation) , jelikož takka pechod od prahor k novjším vrstevnatým

horám prostedkuje.

Pechodní útvar tento obsahuje ony nejstarší usazeniny, kleré se na dn prvního

pramoc, zvíaty a rostlinami již oživeného, v dob pedlouhé uložily, ve kteréž již první

obrysy pevniny naznaeny byly *").

Hlavni horniny pechodního útvaru nesou tedy na sob veskrze ráz rozmlnného

a usazením opt slepeného kamení , akoliv se též stídá s vrstvami luebn sraženými.

Mnohé vrstvy , zvlMŠt ke zpodu, pibližují se ale svou povahou k bidlicím prahorním,

od nichž jen uložením a skanie.iliiiami, jakéž v prahorách bez výminky chybí, se rozeznávají.

Nejdílležitjši znak pechodního útvaru leží práv v tchto skamenlinách, kteréž

zde co nejstarší památky rostlinného a zvíecího života na zemi ponejprve se vyskytují

a proto nejenom v ohledu zcinízpylném, nýbrž i pírodopisném vbec nejvtší zajímavost

do sebe mají. Pi tom jesl la okolnost zvlášt památná, že všechny rody a druhy ska-

menlých zvíat útvaru pechodního po celé zemi velikou podobnost k sobe mají, ba

z ásti docela totožné jsou , z ehož na tehdáž panující stejnost lysikálnícli pomr zem
uzavírali se dá. Taktéž jest památná podobnost

, jakouž jisté horniny tohoto útvaru po

celé zemi ukazují. Hlubší vrstvy stávají se ale vždy chudšími na skamenliny, až tyto

docela zmizí. Bezpochyby bylo moe z prvopoátku ješt píliš teplé a poínající živo-

íišstvo jen na jednotlivé místnosti obmezené, tak že leprva pozdji, když fysikalni po-

mry zem více k nynjším se piblížily, bujnjší rozvinutí života možným se stalo. Pi
bližším skoumání hor v Nmcích a Francii ukázala se již dávno poteba , v pechodním
útvaru jednotlivé leny rozeznávali, pi emž však pouze na uložení vrstev , nikoliv na

skamenliny ohled brán byl. Teprva r. 1826 ukázal Hisinger, že se útvar ten ve Švédsku

podle skumenélin ve dva oddily rozvrhnouti dá , ponvadž pechodní vrstvy ve Švédsku

podle skamenlin patrn se rozeznávají od pechodních vrstev na ostrov Gothlandu.

") Vil Živu r. 1855.

'*) Viz živu r. 1856. Sešit. I. O pianuiMcli.
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Však teprv rokem 1833 poala ona ve vdé památná doba, v které se nová podivuhodná

innost ve \7sk0umavani pechodnícii útvar vyvinula , a sice nejdrive v Ang-lii
,

pak

zvlášt v Rusku, v severní Americe a v Cechách. Skoumání elných a památných ska-

menlin tohoto útvaru vedlo k neoekávaným výsledkm, tak že v krátce celé pásmo,

které díve jediným jménem zahrnuto bylo, v tré útvar se rozložilo, jimž anglití ze-

mzpytci jméno kambrické, silwské a devonské soustavy udlili *).

Pi kambrichém útvaru
,

jímž hlavn Sedgwick se obíral , shledalo se pozdji, že

vlastn jen co zpodní pásmo silurského považovati se mže, ponvadž svrchní jeho vrstvy

tytéž skamenliny mají, jako hlubší vrstvy silurské, zpodní ale vrstvy jen z bidlic bez

skamenlin se skládají. Všeobecn byly tedy v oboru pechodních hor jen dva útvary

pijaty: silurský a devonský.

Silurský útvar ustanovil v Anglii Sir Roderick Impey Murchison nejdíve r. 1833,

o dv léta pozdji byl do vdy pod svým nynjším jménem uveden a konen r, 1839

v slavném díle „The Silurian System" velmi obšírn popsán. Podivuhodné dílo toto vzbu-

dilo mezi ^šemi zemzpylci neobyejnou pozornost a mlo za následek, že silurský útvar

brzy potom v nejrozlinjších krajinách poznán byl: vNorvéžsku, Švédsku, Rusku, Irsku,

ve Francii, Španlich a Sardinii, v echách, v Halii, v rakouských Alpách, v Durynském

lese, v Sibii, v severní Americe, v Africe, v Indii u paty hor Himalájských a v Novém

jižním Walesu. Krásné a dkladné práce Murchisona, Verneuila. Jamesa Halla, Barranda

a j. obsahují popis tchto silurských krajin.

Zárove dostalo se i rfeconíAéma M/rar« dkladných skoumatel. Aždor. 1849 rozd-

lovali anglití zemznalci starší vrstevnaté útvary tak, že na pechodní hory s jejich ob-

ma útvary, kambrickým a silurským, následoval útvar kamenouhelný, jehož nejhlubší pásmo

starým erveným pískovcem Cold red sandstone) nazváno bylo , na rozdíl od novjšího

erveného pískovce (new red sandstone), který v Durynském lese pod jménem rothes

Todtliegendes již dávno co len jiného útvaru znám byl. Murchison vystavil r. 1839 ve

svém podotknutém díle o silurském útvaru tento starý ervený pískovec co samo-

statný útvar, opíraje se dílem o znamenitou jeho mohutnost, která v Herefordshiru

10.000 st. dosahuje, dílem o skamenliny, zvlášt ryby, které od silurských se rozezná-

vají. V skutku ukázalo se, že i bidliné hory v Devonshiru a ást bidlic v Cornwallu

k témuž pásmu starého erveného pískovce náležejí a že tedy jméno jejich nemže na-

znaovati útvar, který sice ve Skotsku a Herefordshiru hlavné z pískovc záleží, v De-

vonshiru a Cornwallu ale z bidlic a droby se skládá. Murchison a Sedgwick navrhli

tedy pro nj jméno útvaru devonského.

Návodem tím poznali zemzpylci na pevm*n evropské , že i lam velký díl pe-

chodních bidliných hor k tomu útvaru náleží a podle uložení a skamenlin byl tedy

v Belgii, Porýnsku a Westfalsku, iia Harcu, v Nasav , v horních Frankách, v Durynsku,

Sasku a Slezsku devonský útvar ustanoven. Podle lch znak byl útvar len i jinde po-

znán, v štýrských Alpách a v Morav, v Rusku, kde prostoru 6000 tvereních mil po-

krývá, v zemích zakavkazských a v horách Altajských, v severní a jižní Americe, v In-

dii a v Austrálii.

*) Jnjena tato vztahují se k onm krajinám Anglie, kde útvary tyto zvlášt v)'vinuty jsou. Kambrický

útvar panuje totiž zvlášt ve Walesu a Cumberlauda, v zemi starých Kambrii ; silurský útvar zase

v zemi bývalých Silur, a devonský zvlášt v Devoushire.
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Naznaivše takto stanovišt, na kterém se nachází skoumánf útvar pechodních,

obrátíme se k bližšímu popisu silurského útvaru v Cechách, který nejenom proto jesl

nám dležitý, že náleží k lítvarm naší vlasti, nýbrž i proto, že jest lipln proskounián

od jednoho z nejslavnjších zcmC-znalcú, dle jehož prací bezpí-ikiadnou bohalostí skame-

nlin a pamtihodným uložením pede všemi útvary silurskými v jiných zemích se vy-

znamenává.

Pechodní útvar byl již dávno v okolí Pražském znám. Již v pedešlém stoití popsal

r. 1770 jesuita Franl. Zeno nkteré z jeho otisk, taktéž Born a hrab Kinský vnovali pozor-

nost svou tmto skalám, nemén Sandberg, Jirásek, Majer, Lindacker, Rossler, Preysslcr,

Hoser, starší Reuss a j. ; v nynjším století pak hlavn prof. Zippe , který ve zvláštním

pojednáni (.Uebersicht der Gebirgsformalionen ih Bohmen 1831), pak ve zprávách mu-

sejních a v Sommerov topografii o pechodním útvaru jednal ; taktéž já , kterýž jsem

r. 1847 v musejním asopise okolí Pražské popsal; nemén vnovali mnozí znalci ska-

menlin pozornost pkným otiskm stedních ech, jako Zenker, Buch, Bronn, Gumprecht.

Ouenstedt, Goldfuss, Emmerich , Burmeister a Corda; nicmén byly ale všechny tyto

práce dílem kusé a chybné, dílem smovaly jenom k jednotlivým zvláštnostem.

Teprva Joachim Barrande, který od r. 1833 až do r. 1840 s obzvláštní bystrostí

ducha, nezlomnou pilností a znamenitým nákladem pechodní hory stedních ech skou-

mal a v této své práci až podnes pokrauje, rozžehl nám svtlo , tak že jsme ku podi-

vení svému poznali, jak kolem nás se rozkládá útvar, jemuž jsme píliš m:ilo pozornosti

vnovali, kterýž ale náleží k nejpamátnjším útvarm na celé zemi.

Nedostatenost prací domácích pírodoskumc v tom oboru dá se však omluviti

stavem pirodnického vzdláni v echách v onch dobách. Vyjmouce hrabte Kašpara

Sternberga, náležel každý eský pirodozpytec bud k tíd dilettant, kteí s malou pí-

pravou k vd pistupují a ji jen k svému vyražení pstují, anebo zápasil s chudobou, sotva

vezdejšího chleba si vydlávaje. Jen vysoce vzdlaný, se všemi znamenitými pirodozpytci

pátelsky spojený a velkými prostedky vládnoucí muž , jako Darrande , mohl skoumání

tak nesnadné a rozsáhlé, jako jest skoumání stedních ech, k žádoucímu cíli dovésti.

Výsledky svých prací uložil Barrande v díle : Sysirme silurien da cenlre de la

Bohéme, jehož první díl, obsahující všeobecný rozhled a monografii trilobit, r. 1852 vy-

šel. Díl druhý a tetí budou obsahovali ostatní ásti popisu. Jak veliká jest zásluha

p. Barranda, vysvitá již z toho, že proskoumat krajinu více než 150 tvereních mil roz-

sáhlou, že ustanovil sled a uložení vrstev ji skládajících a že odkryl a z vtši ásti již

také popsal a vyobrazil asi 1200 rozliných otisk a skamenliii. Již r. 1846 vydal

Barrande pedbžnou zprávu o silurském útvaru eském a pidal popis trilobit (Nolice

préliminaire sur le systéme Silurien et les Trilobiles de Bohéme. Leipzig), a r. 1847 vy-

dal monografii brachiopod (Ueber die Brachiopoden der silurischen Schichten in Bíih-

men. Naturwissensch. Abhandlungen elc. Herausgegeben von W. Haidinger I. II.). Tri-

lobit v prvním dihi hlavního spisu popsaných jest 252 druh. Podle nástinu Barranda

samého (Esqiiisse gcologiquc), ji^jž velkému svému dílu pedesílá, a z ásti podle vý-

sledk vlastního mého skoumání jest následující zpráva spracována.

t'lvar silurský zaujímá t- echách zátoku bývalého pramoe a má podobu podlouhle

vejltou, jejíž delší osa mii skoro od severovýchodu k jihozápadu. Na severozápadu

bží osa tato pes Vltavu asi hodinu jižn za Prahou vedle Chuchli, a ukonuje se na

kraji pechodního útvaru ponkud východn u Chval ; dále prodloužena pes útvar kri-
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A, B, _C. D, E út»-ar siliirjký.

K. U. útvav karaenoahelný.

Ki-. útvar kídový.

dový bží k Celakovicm u Labe až k Lysé. Na jihozápadním konci dotýká se osa to-

hoto litvaru prahor Šumavských asi dv mile k jihozápadu od Horšova Týna. Délka této

osy obnáší 20 zempisních miL

(Obr. i.) Šíka útvaru silurského roste skoro

pravideln od severovýchodu k ji-

hozápadu ; nejmén obnáší blíže

Prahy, totiž asi 4 míle, nejvíce u

ízn, totiž asi 10 mil. Délka ob-

vodu celého útvaru obnáší asi 60

mil, z nichž IS mil zaujímá na se-

^erovýc]lodni a severní stran kvá-

drový pískovec s opukou od Uval

až k Vltav, a pískovec kameno-

uhclný mezi Vltavou a Rakovní-

kem ; na všech ostatních stranách

je>t útvar silurský lemován pra-

horaiiii.

V krajin mezemi tmito

ohrazené mohou se snadno roze-

znati soustední pásma vrstevnatých

hornin , kteréž jako ohromné mísy

na sob spoívají a jen kraji svými

na den vycházejí. Na tom závisí i horopisné pomry stedních ech, neb všechny vrchy

mezi Prahou a Plzni dají se sestavili v elliplické ady , které vápennou vysoinu mezi

Prahou a Zdicemi obstupují.

Skály útvaru silurského vycházejí tedy vesms na den
;

jen nkteré ásti jsou

pokryty útvarem kamenouhelným, jako u Radnic, Plzn, Manetína, Mirešova, Žebráka, na

Lýsku u Berouna a u Malých Pilep; neb útvarem klidovým, totiž pískovcem kvádrovým,

jako na Vidlovech u Jinonic, na Bílé Hoe a na vysoin Chvalské, pak na všech rovných

povýšeninách mezi Šáreckým a Votvovským údolím.

Vrstvy útvarft tchto nezaujímají ale velkou prostoru a nezamezují nikterak sto-

pování vrstev silurských. Hlavní osa, o níž jsme nahoe mluvili, dlí celý útvar ve dv
ponkud nestejné ásti, v jednu severozápadní a druhou jihovýchodní. V obou tchto

ástech jde smr vrstev vbec k 15" severovýchodu , akoliv se nyskylují také místní

úchylky. Úklun ili západ vrstev smuje pak na každé stran k hlavní ose, tak na se-

verozápadní stran mí k jihovýchodu, na jihovýchodní stran k severozápadu. Úkaz

ten souhlasí zúplna s pánvitým slohem celého útvaru, jakýž jen v uzavené zátoce vy-

tvoiti se mohl. Kde tato zátoka s ostatním silurským moem souvisela , není známo

;

bezpochyby však u severovýchodu. Na obou stranách osy pozorují se však také západy

opané, zvlášt u krajíi útvaru, musíme je však považovali za úchylky místní, ponvadž

se nezídka k normálnímu úklonu vracují. Velikost úklonu jest velmi rozmanitá ; oby-

ejn obnáší 30—45", asto i 70", nkdy slojí vrstvy kolmo a poídku i vodorovn.

Pásma vTslev , z nichž eský silurský útvar se skládá , leží na sob jako ohromné

mísy ; nejstarší leží vezpod, mladší na nich a nejmladší na povrchu. Kraje tchto pásem,
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pokud vycházejí na den, IvoH soui^lcdní pruhy, klerii se na iiiapé barvami naznaili

mohou. ry'ejinladší púsjíio znujíniá pak sted útvaru a starci obslnpuji je cu kruhy cllipd-

cké. Pásma lato nejsiiu nic jiiu-ho nežli vrstvy z niue zponenáhla usazené, a daji se

dle lohu všude rozeznali dílem uložením , dílem skanicnélýmí zbytky zvíat . dílem po-

vahou kamení. S ohledem na celý útvar rozeznáváme nejdíve jeden zpodiií bidliiný a

jeden svrchní vápenný o<ldil. Každý z Ichto oddílu obsahuje zase po elyrech pásmech,

jež Barrande zddla nahoru laklo naznauje

:

Odditeni zpodiii s pásmy A, B, C, U;

oMIeiii srrc/mí s pásmy E, F, G, H.

(Obr. 2.)

O lillent z-podni (djvisíon inférieure) zaujímá jak do délky tak' i do hloubky mno-
hem vMši prosloru nežli oddlení svrchní. Nejzpndnjší vrstvy jeho blíže prahor souviíi

tsné s bidlicemi chlirilovými a mašíkovými, kleró na mnohých místech (n. p. u Žam-

paclui a jinde) se židmi se stídají, a pecházejí tak zponenáhla v zrnitou drobu (Grau-

wacke) a vrstvy z oblázkú shižeiié a ledy patrné z vody usazené, lak že není možno

hraniuc ustanoviti, kde prahorní bidlice pestávají a silurské zaínají.

Ob nejhlubší pásma -V B neobsahují žádných skanienlin, teprva v pásmu C

objeví se první stopy úslrojného živola, které pak v pásmu D hojnjšími se stávají.

Pásmo A (elage A) obsahuje nejhlubší bidliné vrstvy, podobné k bidlicím pra-

horním ; pásmo B (etaire B) obsahuje vyšší vrstvy složené hlavn ze slepenc hlinité

bidlice
,

podobné k oné, klerá ve vyšších pásmech skamenliny v sob chová. P.isma

lato nedají se však oste od sebe oddliti, nýbrž jsou zde spíše jen proto uvedeny, aby

nejkrajnjší rozilíly v hlubokých bezživolných vrstvách naznaily. V horopisnim ohledu

zaujímají celou prostoru mezi Šumavou a Rokycany a pak dva užší pruhy , které kolem

novjších pásem až na pravou stranu Vltavy k Ivalm a Labskému Kostelci se prodlužují.

Pásmo bidlic k praliornim bidlicím podobných (elage A) není píliš mocné a

drží se více u kraj zrnitých prahor (žuly a ruly); pásmo bidlic hlinitých (elage B),

které výše panují a s drubou a slepenci se stídají, zaujímá mnohem vtší prosloru. Na

severo\ýchodní stran útvaru obsahují lyto bidlice mohúlné sloje buližníka (Kiosel-

sohiefer), který na vyniklých kamýoich od Labe u Lobkovic a Brandýsa až k Radnicm

a dále do Plzenskn stopovati se dá, na jižním kídle útvaru mezi Úvaly, Píbramí a Blo-

viccmi ale docela chybí.

Zelenokamen (Dioril) a lelsitový poryr zaujímají též dležité místo v složivu tchto

pásem a objevují se zvlášt v zajímavých pomrech v údolí Vltavském mezi Kralupy a

Ppdbabou \ se^crozápadnim a mezi Zbraslavi a Slapy na jihovýchodním kídle, nej-

mohúln'^jši v okolí Kivuklálském. Sloje vápence chybí zde však docela. Mezi vrstvami

bidlinými a drobovými objevuji se na mnohých místech pravé slepence, složené z oku-

lacených kus kemence, hlinité a kemenilé bidlice. Slepence tylo jsou vbec hojnjší

na jihových dni stran útvaru nežli na severozápadní, a zvlášt zaujímají nejen v oboru

pásma B, nýbrž i pásma C a 1) celou l^rajinu mezi Rokycany, Hoovicemi, Píbrami
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a Dobíšem, skládajíce vrchy Temošenské a Brdské. Mohutnosti slepencových vrstev tchto

ubývá velmi rychle od jihozápadu k severovýchodu, a spolu se umenšuje v tomtéž sméru

velikost úlomk a zrn, tak že bliže severovýchodního kraje útvaru žádný slepenec ' vice

se nevyskytuje , nýbrž místo nho jen kemenec zrna velmi jemného.

Celé pásmo slepenc jest bohaté na sloje železných rud. Zvlášt mohutné jsou

sloje ervené rudy okovitého slohu, které v Brdském pohoí jak v pásmu B , tak i v

pásmu C a D na mnohých místech se dobývají, tak v pásmu B u Mníšku, u Píbrami, u

Blovic, u Rokycan, u Peštic, u Plzn, u Stíbra, u Plas, u Radnic a j. Hndá železná

ruda dobývá se zvlášt v okolí Píbrami u Vranovic, Žežic, u Nepomuku a Rokycan. U

Plas a jinde v Plzesku dobývá se magnetický železný silikát k chamoisilu podobný.

V bidlicích nejzpodnjších u Stíbra vyskytují se couky olovných rud, na nichž

se velmi živ. doluje. Poet couk tchto obnáší asi 60 a mohutnost jejich jde od n-
kolika palc až nad jeden sáh. Smr jejich bží nejvíce k jihu mezi hodinou 10. a 12.

a úklon jde k západu, jen u nkterých k východu. Nkteré couky smují od jihozápadu

k severovýchodu dle hodiny 4. a skloují se k jihovýchodu. Úklon jest vždy velmi píkrý

a obnáší 53—85". Couky bývají asto proraženy neb i rozptýleny tak nazvanými ka-

mencovými a vitriolovými bidUcemi, Vj palce až i nkolik sáh mocnými. Bidlice tyto

jsou spolu i s couky prostoupeny slojemi 1—2° mocnými, z rozdrobeného kamení, písku,

jflu, vápence a žlutavé hmoty složenými.

Couky obsahují mimo celistvý a vyhranný leštnec olovný také bílé , zelené a

hndé olovné rudy, jíl, baryt, kemen, blejno zinkové (Zinkblende) a kyz železný. Roní

výtžek obnáší 1400 cent olovných rud a šlejch. Mimo to jsou doly u Isabellenlhalu

a Pernarce blíž Stíbra , u Kladrub , Stakova , Holýšova , u Stvolen severn za Plasy.

Ješt dležitjší jsou doly u Píbrami, které náležejí k nejslavnjším v celém mocnáství

Rakouském. Droba pásma B jest tam proražena etnými ouky dioritovými a rudními

;

ony neobsahují žádných rud, petínají ale rudní couky nebo bží vedle nich. Rudní couky

jsou v drob velmi bohaté, vesms jest jich asi 50 známo. Všechny smují od severu

k jihu mezi hodinou 1. a 4. a skloují se z vtšího dílu velmi píke k východu
,
jen

nkteré k západu se pehybují. Mocnost jde od i palce až nad 6 stevíc. Obyejn jsou

couky blíže povrchu zem bohaté na železné rudy, do hloubky pibývá ale jak mocnosti,

tak i bohatosti olovných a stíbrných rud. Couková hmota obsahuje vápenec, hndek,

bai^t, kemen, ocelek, hndou železnou rudu, kyz železný, bílou a zelenou olovnou

rudu, blejno zinkové, leštnec olovný a plavý CFahlerz), blejno stíbrné (Rothgiltigerz)^

leštnec tmavý (Sprodglaserz) a stíbrný (Glaserz), ryzí stíbro a uranovou rudu.

Rozsedlina 1—6 st. mocná atemnomodrým jílem vyplnná, která skoro od východu

k západu mezi 5. a 6. hodinou míí, pod 62° k severozápadu se sklouje a zrnitou drobu

od bidliného kamení dlí, petíná všechny couky dokonale. Za rozsedlinou tou vyskytují

se sice také rudní couky, mají ale jinou povahu a náležejí bezpochyby k jiné soustav.

Roní výtžek obnáší pes 45000 hiven stíbra a více nežli 20000 cent olova

a klejtu. Píbramské doly nacházejí se na Bezové Hoe bezprostedné u Píbrami, mimo

to djí se pokusy u Drkolnova a Bohutína.

V hoopisním ohledu,tvoí pásma A B znanou vysoinu, v prmru 1000 .a. vysokou,

která v hlubokém údolí Vltavy nad Zbraslaví a Podbabou zvláštní skalnatý ráz pijímá. Pda

vyvyšuje se zponenáhla k jihozápadu v podob mohutných hbet, které na Temošn

výšky více než 3000 st. dosahují. V Plzesku pedstavuje vysoinu rozvlnnou, z velké
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ásti jednotvárnjšim útvarem kamenouhelným pokrytou, a souvisí s >7so(inou mezi Krá-

lovicem!, Rakovníkem a Kivoklátem, která až k nivám Labským u Lobkovic a Brandýsa-

se prodlužuje a mnohými vynikajicimi útesy buližnika se vyznamenává. Mže se svými

pítoky Radbuzou, Úhlavou. Oslavou, Stelou protéká celou jihozápadní ást, která na

mnoze jest pokryla lesem ; nejhlubší jest však údolí Vltavy, které ob kidla pásma roz-

rývá. Pda jest více studená , dílem jilovilá , dílem kamenitá, a náleží nejvíce k pád

žitné. Msta a mstysy Úvaly, Škvorec, íany, Jílové, Štchovice, Davle, Mníšek, Do-

bíš, Píbram, Spálené Poirí, Blovice, Mein, Švihov, Peštice, Chudenice , Roupov, Ko-

love, Slankov, Horšv Týn, Stíbro, ernošín, Všeruby , Manelín , Královice, Radnice,

Rakovník, Únhošt a Bu^thrad, u Prahy pak vesnice Tursko a Zdlby stoji na tomto pásmu.

Plze, Stoda, Dobany, Tuškov a Plasy leží na pd kamenouhelné, která co ostrov velký

díl Plzeska pokrývá.

Pásmo C (elage C) obsahuje souvrství, prvními stopami skamenlin nápadn ed

zpodních azoických vrstev oddlené. K pásmu tomuto náležejí bidlice hlinité, s malým

podílem kemenu a kysliníku železnatého. Zrno tchto bidlic jest jemné, hmota jejich

jako celistvá, tenounkými šupinkami slidy prostoupená, které nkdy jsou velmi etné,

nkdy velmi sporé. Barva tchto bidlic jest tmavozelená, jaká se též na bidlicích

silurských v Anglii pozoruje, nezídka stává se však zvtráním na povrchu hndou.

Sloh jest vždy ponkud liipenatý, ale v rozliném smru, tak že by podle toho ani smr
vrstev poznati se nedal, kdyby uložení skamenlin jej nenaznaovalo. Lupenatý sloh

tento pozoruje se zvlášt u Skrej, kdežto se u Jinc na protjším kídle útvaru bidlice

sloh kulovitý objevuje, který jmenovit zvtráním patrným se stává. Kulovitý sloh tento

jest patrn výsledek pozdjší promny, jelikož skamenliny vždy na všeobecný smr
vrstevnatý poukazují.

Pásmo C tvoí na každé stran hlavní osy útvaru pruh pímý a podél této osy

prodloužený, klerý však kolkolem pánve, vytvoené azoickými vrstvami, na den nevy-

chází; neb ve vtší ásti útvaru spoívá pásmo D bezprostedn na pásmu B. Severní

pruh vychází na den u Skrej po obou stranách Mže, jižní pruh vychází na ien u Jinc

po obou stranách Litavky. Nicmén náležejí oba pruhy k jedinému pásmu, z velké

ásti ovšem pod pásmem D ukrytému, neb oba pruhy vyskytují se v uložení soumr-

ném, skloujíc se obapoln k hlavni ose útvaru, oba skládají se z téhož kamení a ob-

sahují tytéž skamenlé zbytky živoišné.

Jako pásma slepenc ubývá i pásma C ve smru severovýchodním, konce jeho

nedají se však urité ustanoviti. Pozorujeme-li pruh Jinecký, shledáme, že obsahuje

bidliné souvrství 900—1200 st. mocné a mezi slepence pásma B a pásma D vložené.

Pruh tento, mkkostí svého kameni se vyznamenávající, jest prostoupen protáhlým údo-

lím podél Brdských hor, jejichž kremité vrstvy s obou stran vystupují. Nesmírné

haldy rozdrobeného kemence a rozsáhlé lesy, pokrývající boky tchto výšin, zamezují

koumání Jineckého pásma; jen v nkterých píných údolích vycházejí vrstvy docela

zjevn ped oi zemznalce.

Hlavní z tchto píných údolí vytvoila Lítavka, a na dn jeho leží Jince
;

jiné

takové údolí jest u Velké; dále dá se to pásmo stopovati až k údolí, které se táhne

ke Komárovu. Ve smru severovýchodním zdánliv se pásmo Jineckých bi^idlic ukrývá

pod kemencem ; na právo však od Hoslnmic, v údolíku blíže mlýna Zálorského, vy-

chází totéž pásmo pedešlým smrem a úklonera v mohutnosti 300 st. na den a ztrácí se
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konené v Brdskéin površí. Délka celého Jincckého pásma obnáší dle toho skoro dv
míle. Ka cest z Jincil do Hoovic objevuje se ješl jeden pruh týchž vrstev, jakoby

zárove s pedešlým se prostíral, a jest též údolím Lilavky prostoupen. Pi bližším

ohledání lze však poznati, že to jest totéž pásmo Jinecké z hloubky na den vydmuté,
kteréž i se stechovitým úklonem kemitých vrstev a bidlic Plešivce souvisí.

Obrátíme-li se nyní k druhé stran silurské pánve, shledáme u Skrcjfi docela

podobné pásmo, hlubokým údolím Mže v znané rozsáhlosti, odkryté. Odtud dá se totéž

pásmo stopovali ve smru severovýchodním až ke Kouimci, odkud pak se v lese pod

rozdrobenou pdou mezi pásmem B a D neurit ztrácí. Ve smru jihozápadním dá

se to pásmo sledovati až k uhelnému ostrovu Radnickému, kdež blíže Malých Hlohovic

pod jeho vrstvy se ukrývá. Délka celého Skrejskélio pásma obnáší dv míle, tedy skoro

tolik co pásmo Jinecké, není však pochybnosti, že se vyskytne i na druhé stran Rad-

nického uhelného horništ snad až do okolí Rokycanského.

Mocnost pásma Jineckého Jest docela zjevná, ponvadž zajmuto jest mezi ke-
mennými vrstvami pásma B a D, obnášíf 900—1200 st. ; mocnost pásma Skrejskélio

nedá se však tak snadno ustanoviti, neb v hoejší ásti své stídá se s vrstvami sle-

pence a slojemi porfyrn. Pidáme-li i tyto vrstvy k pásmu Skrejskému, obnáší jeho

mocnost ptkráte vice nežli mocnost .lineckého. Sloje vápenné chybí však jak Skrej-

skému tak i Jineckému pásmu.

Horopisni pomry pásma Skrejo-Jineckého jsou již pedešlým naznaeny ; u Jincii

vyplují úval podél Brdu, u Skryjíi však skládají porfyry jeho adu lesnatých vrch

1500— 1800' vysokých, které od Kivoklátu až k Lohovicm se prostírají a zárove

s vysokými skalnatými stránmi krajin skoro horský ráz dávají. Zvíena, jejíž skame-

nlé památky v pásmu Skrejo-Jineckém nalézáme, jest velmi obmezena ale nanejvýše

památná, nebot obsahuje první stopy zvíecího života vbec, nejenom v echách, nýbrž

v celé Evrop, a nápadn se rozeznává od Zvíeny všech následujících vrstev. Obsahuje

pouze moská zvíata, a sice 27 druh trilobit (z tídy korejš) *), jeden druh plout-

vonohých mkkýš (Pteropod), nkolik cyslide z tídy ostnokožc a jeden druh Orthis

z tídy ramenonohých mušlí. Místnosti, kde se skamenliny tyto vyskytuji, jsou v pásmu

Jineckém : Jince, Felbabka, Baština, Hrachovišt, Velká, Zátory; v pásmu Skrejském:

Skreje, ilá, Kouimec, Malé Hlohovice, Mleice, Podmokly a mlýn Slapský.

Není možno, abychom na tomto obmezeném míst skamenliny tyto popisovaly, mu-

síme se prozatím obmeziti na vytknutí nkterých všeobecných úvah **) Trilobity, jsouce až

najeden rod obmezeny pouze na pásmo Skrejo-.Tinecké, obsahuji rody Paradoxides, Cono-

cephalites, Ellipsocephalus, Sao, Arionellus, Hydrocephalus, Agnostus. Jen rod Agnostiis

vyskytuje se také ve vyšších pásmech, ale v jiných druzích. Nejobyejnjší z tchto

trilobit jsou druhy Parado.\ides bohemicus, Par. spinosus, Conocephaliles Sulzeri, Ellip-

socephalus HoBí. Ostatní jsou v celku vzácnjší.

Vyobrazujeme zde z nich druh Paradoxides bohemicus (obr. 3.) od Jinc, který se

20 lánky, podlouhlým tvarem tla a prodloužením posledních dvou ploutev vyznamenává.

Skamenliny z ostatních tíd jsou velmi vzácné, vyskytly se : jeden pteropod

*) Viz Živu 18.54 . 3.

**) Budeme as od asu jednotlivé tídy tchto skamenélin obšírnji popisovati, pi emž tento pehled

za základ sloužiti nám bude. . ,
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(Obr. 3.)

(Putriunculiis primus), jeden bracluopod (Orlhis Romingeri), i. Ii spflsoby cysli.leiULiche-

noidfs prisciis, Spliacronites). Rody lOchlo skatnenlin vyskytuji se i v hoícjSich pás-

mech, akoli v druzích docela jiných.

Pásma k Skrejo-Jineckérnu pásmu podobná

objíivuji se léit v silurském útvaru Anglie, Nor-

vÍ!itska a Švédska, jakož i v severní Americe.

Jen v Skandinávii jsou dle krásných prací Ange-

lina jeít bohalií na skanienCltny nežli v (Vcliách ').

Pátmo D (etage D) vyznamenává se pede

všemi ostatními mohutným vyviniilím kemence

(Ouarzit), který zvlášld zpudiií íást pásma toho

zaujímá, v stední ásti asto s bidlicemi se

stídá a konené blíže povrchu pásma ješté

jednou se objevuje. Naznaí-li se toto kemilé

pásmo na map barvou, pedstavuje široký ellip-

tícký kruh kolem vápenné vysoiny rozložený,

která obsahuje svrchní oddíl útvaru silurského.

Šíka toho kruhu jde od iMníšku až k Unhošti,

délka od Oval až za Rokycany. Mohutnost ce-

lého pásma jest znamenitá a obnáší mnoho tisíc

Stevíc. Všude, kde se pásnm kremité s pás-

mem Skrejo-Jineckým nestýká, spoívá bezpro-

stedn na azoickýck bidlicích nebo slepencích. Kde na bi-idlicích spoívá, rozeznává se

jeho ki'emenité kamení velnn snadno od celistvých starých bidlic; kde ale na slepencích

kemilých spoívá, jako v jihozápadní ásti ii površí Brdského, jest místem rozeznáni

nesnadné, akoliv skamenliny skoumatele nikdy v rozpacích nezstaví. Hoejší mez

keinitého pásma jest vesms velmi oste nazuaena ernými graptolithovými bidli-

cemi*"), které se zelenokamenem se stídají a zpodní ást pásma E tvoí.

Pozorujeme-li rozdílení hornin \ celém pásmu D, shledáme, že kemilé vrstvy

panují hlavn ve zpodní, bidliné ve svrchní ásti. Ke kemitým vrstvám náležejí mo-

hutné sloje bnližnika, které na severozápadní stran ort Dablic u Prahy pes Šárku, Svá-

ev, Krušnou Horu u Nového Jachimova , Zbirov až k Radnicm se prostírají ;
taktéž

sem náležejí slepence kemité na jihovýchodní slrané v površí Brdském, kde na podob-

ných nzoických slepencích spoívají , a konen kemence rozmanitého spflsobu , které

rozsáhlé vrstvy skládají. Kemence tylo, poskytujíce obyejný štrk na silnice a dlažební

kámen Praze, jsou dílem zrna patrného, Imeiem kemitým neb hlinitým spojeného, dílem

celistvé a hmoty jednostejné, jakoby luební sraženinou byly. Mocnost tchto kemen-

cových vrstev, které od sebe obyejn mkkými bidlinými listy oddleny jsou , obnáší

nkolik palc, až i 6 si. Jemné lístky Lílé slídy stávají se nkdy hojnými a spsobují

pak sloh biilliný. Elliptické uložení téchto vrstev jeví se již nápadn v povrchu celé

krajiny, neb po obou slraiiách vápenné vysoiny táhnou se ve smru s hlavní oson útvaru

') ParalPcle entre les dépúts siluricns de Bohbme et de Scandinavie par .Toachim Barrnndp

lungen der k. bshm. Ges. der Wi,ss. V. Folge, 9. Brt. 1856.

'*) VU Živu 1854 í. 11.
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zárove kemité hbely, které k jihozápadu se stávají vždy mohutnjšími a širšími , až

v površí Brdském a mezi Rokycanami, Mýtem, Hostomicemi a Zbraslaví nejvtší výšky

dosáhnou. Stopujíce tyto hbety od Libn k Železné a Berounu na vrch Drahov, k Cer-

hovicm a Mýtu a nazpt k Horovicm , Hostomicm, Zbraslavi , Kunraticm , Dubíi a

Vyšerovicm, opíšeme ellipsu, která docela souhlasí s rozsáhlostí kemité ásti pásma D.

U paly tchto hbet prostírá se mkíí bidlice svrchní ásti tohoto pásma , v níž dílem

podélná údolí Litavky a Berounky zaryta , dílem nižší krabotina vyvinuta jest. Bidlice

tyto jsou povahy hlinité a obsahují mimo kemilou hmotu asto více mén slídy
,

podle

ehož jejich vtši neb menší lupenatost se ídí. V celém pásm dá se patero pruh
bidlic rozeznati. První objevuje se bliie zpoda pásma na jihovýchodní stran hlavní osy

uprosted mezi slepenci a kemenci Brdských hor, nemá ale velké rozsáhlosti. V pruhu

tóra byly u Hlavy blíž Komárova nejstarší skamenliny tohoto pásma odkryty. Druhý pruh,

též blíže zpodu pásma na severozápadní stran hlavní osy, obsahuje jemné, nikdy lesklé

bidlice , v nichž podotknuté sloje buliiniku leží a které neposkytly dosavad žádných

otisk. Na nich leží mohutné vrstvy kemence, které hlavní ást pásma skládají
;
potch

pak následuje bezprostedn teli pruh bidliný, obsahující erné ienkolupenné bidlice,

které se s posledními vrstvami kemence stídají a hojností bílých slídových lupenk vy-

znamenávají. V nich, jakož i v následujících objevuje se mnoho skamenlin. Pekroivše

vrstvy kemence , které obyejn tyto erné bidlice pokrývají , pijdeme k rozsáhlému

tvrtému pruhu bidlinému, který obsahuje drobivou hmotu na slídu bohatou a pod jmé-

nem drobové bidlice vtši díl okolí Pražského a Berounského skládá , asto s tenkými

vrstvami neistého kemence se stídaje, jak na p. v Brusce dobe pozorovali se dá. Nad

bidlicí touto nalézáme konen pátý pruh bidliný, obsahující bidlice mkké, žlutoiedé,

které s pedešlými se stídají a konen vrstvami kemennými ukonují.

Pruhy tylo jsou tak nápadn rozdílné, že je každý snadno již dle tohoto popisu

najíti mže; prostírají se pak skoro kolem celého úpatí vápenné vysoiny, která sted

našeho silurského útvaru zaujímá. Mohutnost bidlic od vrstev kemene až k vápenné

vysoin obnáší mnoho tisíc st. Pro mkkost jejich jest v nich, jak jsme již podotkli,

kolkolem vápenné vysoiny vybrázdno a vymleto uvalí, v nmž Praha, Lodnice, Beroun,

Zdicp, Libomyšl, Lite, Dobichovice, Zbraslav, Braník, Kr a jiná místa se rozkládají.

V oboru kemitých vrstev leží Zbirov, Mýto, Rokycany a Hostomice.

V celém pásmu D chybí vápenné vrstvy docela, a v tom práv leží nápadný znak

jeho. V bidlicích erných lupenatých, v drobové a šedožluté bidlici vyskytují se však

porznu v okolí Berouna , Praskoles a j. míst vtší nebo menší vápenné koule , které

bývají dosti bohaté na vápno. Koule tyto nejsou valouny, nýbrž peckovité shluky, jakéž

u zpodu vyššího pásma E v hojnosti ješt vtší poznáme. Mimo to vyskytuje se však

uprosted v drobové bidlici soumrn po obou stranách hlavní osy útvaru památné ulo-

žení vápenných kouli, obsahujících tytéž skamenliny jako pásmo E svrchního oddílu

Silurského, proež je Barrande jménem kolonie naznail. Ložišt tato nacházejí se

jihovýchodn za Prahou a jsou obstoupeny graplolithovou bidlicí, jaká se ve zpodu pásma

E objevuje. Jedno z nich nalézá se u Motola a hospody u bílého Beránka , kdež jest

provázeno zelenokamenem; druhé nalézá se u Velkých Chuchli na strání vedle cesty

kRadotinu. Konené vyskytlo se ješt hnízdo vápenné se skamenlinami, taktéž do pásma

E náležejícími, v drobové bidlici Brusky v Praze. Konen ješt podotknouti teba, že

jako kemité azoické pásmo také kemité a slepencové vrstvy pásma D jsou bohaté na
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ervenou železnou rudu slohu oókovélio, která se na mnohých místech dobývá, jako na

Krušné He u Hudlic, okolo Zbirova, Mýta, Rokycan, u Hoovic a j., a hlavn v hutích

Kivoklátských a Dobiišských se laví. Bliž Hoelic a Nunic vystupuje ki'emitá železná

ruda (Chainoisit) co skalní útes na den. Kemeniló hbety jsou nejvíce kmenným lesem

pokryty, který poskytuje palivo témto hutím; nižší bidliná krajina jest v celku dosti

Úrodná a skoro vesms na pole vzdlána.

Ráz Zvíeny skamenlé v pásmu D jest nemén význaíný jako v pásmu C. Poet

skamcnélin jest zde mnohem hojnjší; z trilobit Skrejo-Jineckých vyskytuje se zde je-

diný rod Agnostus, z brachiopod jediný md Orthis. Nicmén panuje veliká podoba mezi

skamenéllnami obou pásem. Jako v pásmu C pevládají i v pásmu D hlavn trilobity,

jichž zde 61 druh se poítá, ledy o 34 více nežli v pásmu C. Poet trilobit neroste

však náhle, nýbrž z))onenáhla, a v posledním pruhu bidliném , v bidlicích žlutošedých

vyskytuje se i nová ele korejš, ele rák skoepatých (Cytherinides). V nejhlubším

pruhu bidliném (jejž Barrande poznamenává ) vyskytují se pouze u Komárova v že-

lezném dole Hlava trilobity Amphion Lindaueri a Placoparia Zippei, z brachiopod Orthis

redux. Hojnjší jsou nalezišt skamenlin ve vrstvách kemence (d^) , nejvíce jich po-

skytují skály u Veselé blíž Berouna a hora Drabov, taktéž se objevují u Trubska, u Ci-

liny a Vejpovic blíž Rokycan, v železné rud u Holoubkova a v kemenci u Strašíc, na

2ižkov u Prahy a u Bchovic. Nejobecnjší trilobit v kemenci, jakož i v následujících

pruzích jest Dalmanites socialis *) (obr. 4.), pak Trinucleus ornatus (obr. 5.). V erných

lupenatých bidlicích (d'') jsou význané, a vzácné trilobity z rodu Aeglina a Dionide,

(Obr. 4.) (Obr. 5.)

Dalmanites a nkteré jiné z kemence vyskytují se zde také. Nalezišt skamenlin jsou

v tomto pruhu u Chrustenic, Hedel, Ptáku a Vinice bliž Berouna a u Knížkovic. V dro-

bové bidlici () jsou skamenliny nejrozšíenjší, akoliv jen u nkterých míst hoj-

njší. Slopujeme-li pruh léto bidlice, nalezneme skamenliny u Vysoan, Libn a

*) Vií Živu 1864 i. 8.
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Vršovio, II Stromk na skalnalém svahu Belvedéru v 1'raze, jakož i na jiných míslccli upro-

sted Prahy, u Buanky bhž Vyšehradu, u Lodnic, Vraže, blíž Berouna, u Záhoan,

Poíapel, ernína, Prasknles, Oslruk, Radouše, Neuintel, Hlazo^ic, Svinar, Radolína,

na Bohdalci, u Zábhlic, PraQ a Šlrbohol. Také zde objevuje se nejhojnji DalinanitPS

socialis, pak Trinucleus ornalus ; mimo' to Asaphus nobilis (obr. 6.), Calymene incerta aj.

tvary. Skamenliny vápenné kolonie v tchto biidlicích souhlasí docela se skamenlinami

pásma E, proež o nich teprva tam jednati budeme. V šedožluté bidlici (d^) jest zvlášt

význaný Ampy.x Lindaueri a Remopleurides radians (obr. 7.). Zde se nalézá také druh

z rodu Agnoslus, kterýž rod již v pásmu C se vyskytuje. Nalezišt tchto a jiných ska-

menlin jsou u Karlovy Hut, Králova Dvora, u Popovic, Libomyšle, Všeradic a emošic.

(Obr. 6.) (Obr. 7.)

Mezi mkkejši vyskytují se hlatonoíri (Cephalopoda) nejprve v kemenci Drabova,

a sice jedin v rodu Orthoceras, jehož stopy se i v ostatních bidliných pruzích zacho-

valy. Ploulconoii mkkejši (Pteropoda) zastoupeny jsou v bidliných vrstvách rozlinými

druhy z rodu Conularia a Pugiunculus. Heleropoda vyskytuji se také ponejprve v ke-

menci Drabova, kde byly nalezeny nkteré tvary z rodu Bellerophon.

Hlemejždi (Gasleropoda) objevují se nejdíve v drobové bidlici ve tvarech rodu

Pleurotomaria a Holopea. Mušle lisloiabré (Acephala) nalézají se zárove s Orthocery

již v kemenci Drabovském, v nkolika druzích rodu Avicula a Nucula. Mušle ramenonohé

(Brachiopoda) objevují se ve všech oddílech pásma tohoto v druzích z rodu Orlhis. Rody

Orbicula, Liníjula, Spirifer, Leptaena a Terebratula poínají teprva v drobové bidlici

a pokraují pak do vyšších vrstev. Velká tída osinohoic (Echinodermata) jest zastou-

pena v pásmu D rozlinými Krinoidy, Cyslidey a Asteriady. Krinoidy objevují se jen

v nezetelných stopách, Cyslidey ale, majíce podobu kulatou s krátkým pnm, a obmezeny

jsouce výhradn na útvar silurský, jsou v drobové bidlici v okolí Berouna na nkterých

místech tak hojné, že tvoí vrstvy 3—6 si. mocné. Asteriady ili moské hvzdy ob-

jevují se v tomtéž bidliném pruhu, ale velmi vzácn. Také poltjpi jsou v pásmu D

velmi vzácní. Calamopora fibrosa jest první tvar, který se vyskytuje v drobové bidlici.

Tamtéž, jakož i v bidlicích šedožlutých, objevují se velmi zídka stopy Graptolith,
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V ulkii jsou letiy, vyjiiioii IriluLily :i cyslidoy, všecliiiy Ivary nstalnirli Iíd

jcii skrovní; zasloujiciiy.

Z išc roslliniii' iiiilézdjí se pouze slnpy chalucli inubkých ili fiikuid, a sice ve

všech oddílecli ceiélM) piisina. Olisky jujicli, jiiienoviié na Belvederu v raze velmi liojiié,

jsou ale vždy nezielelné.

Porovnáni skamenlin pásma tuliolo se skamenlinami pásma Skrejo-Jineckého

ukazuje, že se Zvíi-eiiy obnu lchto pásem napadii od sebe liší, ponvadž v irilobilecli

jediný rod Asnoslus, a to v jiném druhu, spolený mají. Také tvary z ostatních tíd

nesoulilusí nikde v druzích.

Obdoba našeho kcmitého pá>ma D nalézá se ve všech zemích, kde silurský

úlvar dosavad skoumán byl. V Anylii rozeznává Murchison, jako Barrande v echách,

též dva hlavni oddíly silurského útvaru, zpodni a svrchní. Zpodní oddíl obsahuje pásmo

Landeilské (Landcilo-Flag^s) a Karadocké (Caradoc sandstone), jejichž skarnenliny na naše

pásmo D upomínají. 1' Rusii It prostírá se silurský úlvar od Petrohradu a udského

zálivu nž k Uralu, jest ale uprosted pokryl novjšími útvary. K západu sahá až do

Švédska a Norvéžska. Pamáltiá vlastnost tohoto úl\aru jest, že vrstvy jeho leží skoro

vodorovn a tak sypkou povahu mají, jako nejnovjší usazeniny. Jen bliž prahor na

Uralu a ve Švédsku a Norvéžsku jsou vrstvy silurské pHki-e naklonny. Všechny vrstvy

okolo Petrohradu a jezera Ladogy jsou dle skamenlin obdobou našeho pásma D; svrchní

silurský úlvar objevuje se jen podél Uralu a na ostrovech Dagoe, Osel, Golhlaud a v již-

ním Esthlandu. V seemi Americe pokrývá silurský úlvar ohromnou prostoru 15" zem-
pisní šíi-ky a 30' zempisní délky. Jako v Ruších leží vrstvy jeho skoro vodorovn

;

taktéž se dají jako v Evrop rozdliti v oddíl zpodni a svrchní. Celý zpodni oddíl

v státu Novo-Yorkskéin jest obdobou našeho pásma D. —
O svrchním vápenném oddílu útvaru silurského v echách, jakož o všeobecných

pomrech moi^e silurského budeme jednali v piíštim svazku.

Solný nkdy slovanské v Uubrogoe, Chyžici, Ouži a Oknech.

!5L'psal Arnošt Vysol;ý *).

Kdo se ziia jen ponkud blíže v djinách vzdlanosti Evropy východní, tomu
jest známo, že Slované již záhy v pradob zanášeli se orbou, zahradnictvím, i-emeslv

sbíráním jantaru, obchodem, plavbou, tžením yudy, dláním kov, dobýváním a vaením
soli. Mén však jest povdomé, že ped asy slovanské rolnictví rozprostranno bylo

nejmén od Dobrogory v Prších až k Ouži v Šlyrsku, též od Chyžice v severozápad-

ních Bavoích až k Oknm v Mnllanech a ve Valašsku.

Dohrotjora, t. Dobrá Hora, zvaná pozdji a zvlášt od Cech Dobrosol, po n-
meku Halle, od nmeckých [wofessor latinsky Hala Yenedoruin, totiž Hale vcndická

ili slovaaská, též a chybn Hala Hermundororurn, leží nad saskou Sálou, pítokem
Labe, v krajin, kteráž v desátém slolcli tvoila župu Neleiicú, vtve polabských Srb.

*; Spisovatel tohoto lánku obírá se detií as !>est.ivováuíiii lioiuickeho slovuika, z nrlioi poJal ukázku

v picdejldm svazku Živy. Al.y pak dílo toto co niožuá úplným bylo, žádá všech pátel tobo pod-

niknntí o laskavé zasilánf jemu malcriíla jim pHstupného. Zásilky lyto mohOu se díti j)od adresou

redakce Živy dn ialiy. Žádá se. .iliy i jiné asopisy íesk vyzvání toinu místa popály. Itclakce,
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Jméno Halla pipomíná se ponejprv v pamti od roku 806, dle kleréž nmecký císa

Karel Veliký syna svého, krále Karla, se zástupy vojenskými na Slovany za Sálu vyslal.

V svedené bitv padl Miliduch, kníže Srbský, naež zem Srb poplenna i msta jejich

rozboena. Podmanni Slované musili dv nové pevnosti, v Sartav naproti Magdeburku

a u Halli (Dobrogory), snad v blízkém Giebichensteinu, sami proti sob založiti*). Jméno

Dobrogora zjevuje se teprva léta 973 v listin, v kteréž nmecký císa Otto II. potvr-

zuje arcibiskupovi Magdeburskému od svého otce uinné nadání Giebichensteinu, Do-

brogory a Radevellu v žup Neletické, též tamjších solen**).

Akoli jméno Dobrogora o 167 let pozdji v listinách se vyskytuje, nežli jméno

Halle, nicmén lze jistiti, že první jest starší druhélio, nebof msto Halle povstalo dle

svdectví listiny od roku 981 nebo 982 teprva ze srbské vsi Dobrogory. Listina ta mi

pohíchu známa není, dokládám se ale HondoríTa a Koch-Slernfelda***). Nkteí nmetí

spisovatelé jistí ovšem, že Halle již stála ped píchodem Slovan do polabských krajin,

tedy ped 6. stoletím, a že zde již Keltové soli dobývali. Jištní to jest však pouhou

domnnkou a zakládá se jediné v tom, že listiny o jménu Halle díve nežli o jménu Do-

brogora zmínku iní. Kdyby stará pamt, kteráž nám o boji krále Karla s Miliduchem

vypravuje, byla od Slovana psána , stálo by tam bezpochyby na míst nmeckého slova

Halle slovanské Dobrogora. Keltové a podle nich Nmci nazývali solný vbec halemi.

Nmci, jimž slovanské jméno zdejší solný ne-li docela nepovdomým, pedce aspo cizím

a neobvyklým bylo, nazvali ji pouze halí, t. solnou. Na dkaz toho, že nmetí kronikái

slovanským místm svá vlastní jména dávali, pipomínám, nehled k jiným etným pí-

kladm, toliko slovanský Volín, kteréžto slovutné msto Nmcm Vinetha , Dánm Juliu

sloulo. Po podrobení Nelelic seznali Nmci blíže místní jména v žup jejich, a lim vešlo

slovanské jméno zdejší solný konen též v listiny. Povážíme-li, že v okolí Dobrogory,

krom jména Halle a nkterých v pozdjších asích od Nmc založených osad, místní

jména veskrze slovanská jsou, musíme pochybnost míti, zdali Dobrogora již v moci

Kelt byla.

Vznik tžení soli v Dobrogoe kryje se ve tm nepovdomosti. Jediné jest jisto,

že již v dobách Karla Velikého zdejší solná šla , což vysvítá ze samého jména Halle,

uvedeného v pamti od roku 806. Dobrogora má tyry solní studny, kteréž šlovou

Gutjahr, Máleritz, Nmecká a Hacke. Studny tyto pipomínají se jii léta 1263 v nadacím

*) Anno 806. Karolas iinperator celebravit paseha ad Neumaga, et misit filium suum Karolum regem

snper Duringa ad locam, qui vocatur Waladala, ibique habuit conventnm Euum. Et inde misit scaras

suas ultra Albiam; ipse vero movit exercitam suum ultra Sála super Huerenaveldo. Et tane fuit

interfectus Melito, rex superbus, qui rcgaavit in Siurbis ; et postea remcavit Albiam, et vastavit rcgio-

nes illas, et ciritates eorum destruxit. Et ceteri reges ipsorum venerunt ad cum, et promiserunt

se seiTituri domno et pio imperatori, tradideruntque obsides, sicút íUe volebat. Et mandavit eis rex

Karolus aedificare ciritates duas, unam ad aquilonem partem .Mbiae contra Magadaburg, aleram vero

in orientalem partem Sála ad locum, qui vocatur Halla. ertz Mon. hist. Germ. Chron. Moiss.

•*) Pagum igitur scu regionem Neletici nominatam in orientali parte Sále fiuminis sitam, in qua civitaa

Giuikenstein et Dobrogora et Rodibilc habentur, cum šalina sua. Dreyhaupt, Pagus Neletici et

Nudzici oder Beschreibung des Saal-Creyses- Halle 1749.

***) Hondorff, Beschreibung des Salzwerkes zu Halle. Halle 1670. Vermehrt von Dreyhaupt. Halle

1749. — Koch-Sterníeld, dle deutschen Salzwerke. Mnchen. 1836.
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listu Magdeburského arcibiskupa Ruperta *). Studna Gutjahr , v doteném listu ven-

dická ili slovanská zvána, jest dle svdectví HondorlTa nejstarší z nich, jsouc od Slovan

zaražena**;. Jméno Uobrogora jest tuSím ukryto v slov Gutjahr. Slovanské slovo doro

peložili ddicové solný nkdy od Slovan vzdlávané v nmecké guí, pemnivše samo-

hlásku o druhé polovice slova Dobrogora v samohlásku o, souhlásku g dle panujícího

dosud v Prších návyku v souhlásku j. Píkladem pekladu pouze první polovice slo-

vanských jmen místních bu vesnice Arzwald ili Erzwald v Štyrsku, kteráž dle Muchará

jindy Eisengor sloula. Slovo gora má u Slovinc ten samý význam , co slovo les u

echli. Studna Máteritz jest též od Slovan zaata, což její slovanské jméno potvrzuje***).

Pozdjíiho pvodu jest, jak HondorfT svdí, studna Nmecká a studna Hacke. Svdeclví

HondorlTovo potvrzuje se jich nepatrnosti.

Okolí Dobrogory bylo ped asy toliko Slovany a to hust zalidnno. Dkazem

íoho jest množství místních jmen okolo Dobrogory , nesoucí ráz slovanskosti na sob.

Pipomenu nynjší a zpustlé vesnice v tíhodinovém okolí od Slovan založené , z ásti

spolu se jmény dle listin: Bennewilz, Beuchlili, BrachwiU, Bránili, Braschwili
,

jindy

Praschewitz, Brasswitz, Brassewitz, Canena, jindy Chanena, Chanein, též Cunene, Crll-

wis, Dacherils, Deckeriti, 1. li82Teceritz a Tickerilz, Diemilz, jindy Demenilz, Diesskau,

i. 1358 Dieskowe, 1. 1379 Ditzkow , Dólau , Delnitz , 1. 1184 Delnilz , Gimrilz, tvrt

hodiny od Dobrogory, I. 1182 Gumniste, Gtimerilz, jindy Prelernick, Gtintz, In Wenden,

jindy Wendisch-Oppin, Klepzig, Leltin, jindy Lutin, Liltin, Letiwitz ili Leckwilz, I. 1307

Letquiz, Lisskau, I. 965 Lisgo, 1. 1182 Lezkowe, pozdji Liskowe , Lesskow ,
Lobnilz,

1. 1135 Loppenick, 1. 1184 Liubanowitz, Malderitz, 1. 1184 Malderitz, Maschwilz, Merke-

wils, 1. 1184 Marcswitz, Modrau, Mólzsch, MolzUch, I. 1 182 Muzelich a Mutzelice, 1.1194

Motzelitz, I. 1152 Motelilz, Nósslilz, Osírau , 1. 1185 Ostrovve, Pessenilz, Peissen, jindy

Pesna, Petzine, Pcssena, Peulwilz, Planna, 1. 1184 Blonene , Plóssnilz , Pranilz, jindy

Pranewitz, Pragenitz, Prawenitz, Prolkendorf, 1. 1156 Pedle, Rabalz, Raunitz, Schnass-

usilt, Schobelilz, Schonnewilz, Schtcólzsc/i, jindy Swiiewilz, Seben, jindy Sebin, Sibene,

Senneioitt, Stennewitz, SlOckelwilz, Si/ttcilz, I. 1260 Sulwitz, Teicha, snad Tichá, Toniau,

I. 1182 Turnowe, Tekhlav, jindy Tuchelow, Walwitz, 1. Il84 Walwitz, Wesewilz, Wórm-

Uli, 1. 1182 Wormelitz, 1. 1184 Wermelitz, Wurp, Zóberitz, Zóbrilz, 1. 1156 Cebrece,

Ztcherben ili Sclierben, jindy Czerbine, Zerbine, Zerbin, Zwendorf f).

Nmetí spisovatelé pipouštjí sami, že v Dobrogoe solní dlníci, tak zvaní Halioi,

slovanského jsou pvodu. Slovanství v pruském Sasku vymelo teprv v 13—15. století.

Dobrogorská solní zidla prýští se na rozhraní mdnatého vápence a pestrého

pískovce. Studna Gutjahr jest i za našich as nejhlavnjší a nejvydatnjší. Nmecká

Studna a studna Muteritz vysákly. Studna Hacke vydává jenom chudou solanku, kteráž

se jen tenkrát upotebujc, kdy solanka ze studny Guljahru doléhající nkdy poteb ne-

Staítt). Protože solanka studny Guljahru 17— 19 "/o
soli kuchyské v sob drží,

*J Per qnem quatuor puteis, qui Dhudcschcborno, Wenedhischebome, Hackeborne, Máteritz vulgariter

appcllantur. Hondorff.

**) Der Gutjalirs-Briinnen, der ajtestc unler allen, von denen Wenden crbaut. Hondorff.

***) Der Maieritz-Brunncn ist glciehfalls von denen Wenden erbaut. Hondorff.

t) Dreyhanpt.

, tt) &í<infai, sirovlca, surovica u Polák, rapa, ropa, tazsíl, rosol u Rus, jest solinosná voda. Solanka

fara teWL 9
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neteba ji ped vaením obohacovati gradovániin ; naproti tomu drži sulaniia studny
Haclte toliiso 8'/^ »/„ soli, proež ji k užitiiu málokdy pivádjí. Studna Guljalir jest

93 Va stopy zhloubí, a její dno, z kteréhož se zidlo solanky prýští, leží 158 stop nad
hladinou Baltického moe. Teplota zídla jest 12"' R. a množství pítoku obnáší za mi-
nutu 3% stopy kostkové. Syrovice, t. syrová, nevaená solanka ze studen Guljahru

Hacke zavírá v sob:

ze studny Gutjahra ze studny Hacke

síranu vápenatého ili sádry 0-466 % 0-266 %
chloridu draselnatého . . 0-166 „ 0162 „

soli kuchyské 17-718 „ 7-356 ,.

chloridu horenatého . . . 0-406 „ 0-467 „

chloridu vápenatého . . . 0134 „ 0-172 „

vody . 81.110 „ 91-577 „

100. loo:

Y Dobrogoe zdvihá se solanka pumpami parním strojem hnanými do nádrže,

z kteréž se vede po trubách do soliváren.

Zde se naskyluje píležitost, pojednati o vyrábní soli kuchyské vaením so-

lanky, jak se obyejn vykonává.

Solanka ili rapa vaí se v mlkých kotlích, jež Rusové a Rusíni cirény, crény nebo

rény nazývají. Cirény jsou obyejn tverhrané a skládají se ze železných desek, spoje-

ných na spásob podobný, jako u kotl v pivováích. Ony jsou 20—66 stop dlouhé,

12—33 stop široké, asi 15 stop hluboké. Nad každým cirénem jest parovik, z prken

sbitý prvod, kterým vodiu' pára, ze solanky horkem vypuzená, do povtí vystupuje.

Pi jednom kraji cirénu jest ohništ, obyejn s dvma ešelky (rošty), z kterýchž pla-

men pod cirén šlehá a solanku v nm zahívá. Plamen uchází do sušírny. K topení

užívá se díví, uhlí kamenného, hndouhlí, místy rašeliny.

Na zaátku várky roznítí se tichý ohe, jenž se zponenáhla sesiluje, až solan&a

ve. V pomru, v jakém solanky v cirénu vypaováním její vody ubývá, pouští se zne-

náhla syrová solanka z trub do cirénu, což se nkolikkrále optuje, až solanka solí

úpln se nasytí a cirén tolik nasycené solanky v sob zavírá, co potebí k výrobem

žádoucného množství soli. Nasycení solanky lze poznati z jevení se malých zrn soli' na

povrchu jejím. Rozvelená solanka vyvrhuje ze sebe neistotu ; pna sbírá se lžícemi,

bláto ze solanky vytahuje se hebly ven z cirénu. ást neistoty pichycuje se dna

cirénu a slov u Rus teská, zapcka ili reimý kámen, u Polák przywara. K odstra-

nní neistoty užívalo se jindy cirenkii, malých penosných kotlík, které v rozích

cú-énu pi každém napouštní solankou se umístily a do kterých víením se vroucí so-

lanky neistota se hnala. Po dopnní a uištní se solanky vyndaly se cirenky napl-

nné neistotou ze cirénu. Dosud popsaná první polovice várky solní slov u Rus
zamocáni. Jak mile solanka se vypní a vyistí, umírni se znenáhla horkost na 100—
75 ", má-li sl drobnozrná býti, nebo na 75—56°, chtjí-li míti hrubého zrna sl.

Umenšením horkosti pone zavaená solanka zrnatti a na povrchu jejím solní mázdra

nalézá se » moích a nékterých jezerech, též v nkterých hoi-niští'jh následkem vozi)U3t>DÍ soli

kata«bn€.
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se tvoili, již ze solaiilry vyslupujíci páry vodní prutrliují. Z mázrtry, jenž se vždy

znova iitvouje, dólaji se zrna soli, kteráž ke dnu padají a zde se v celek spojují. Po

dovacní soli zbude konei^né ne(''islH. Inislá tekutina, louh maleiny, u Rus zvaný ma-

loný H\i korennoj razsiit neb suš. Druhá, práv popsaná polovice vaeni soli slov

u Rus prirod 1. pHvod soli. Vaením solanky dobytá sl slov polsky ícarzonto t. earen/ra.

Na dn eirénu usazenou sl tahají sullvarifová hebly ke krajm cirénu, a házejí

jí lopatami do pletených košík. Košíky jsou nad cirénem zavšeny, aby k soli pímí-

sený matený louh z nich zpátky do cirénu kapali mohl. Jak mile všechen louh vy-

kape, odnese se sl v košíkách do tuéíruy, do které se vede teplo od cirénu, což na-

pomáhá rychlejšímu vypaení vody ze soli ; vodní páry ucházejí skrz prduchy ve strop

do povtí. Teplota v sušírnách bývá asi 50—60" velku. Vysušená vaenka složí se

v solnici. Odtud rozesílá se vaenka na prodej bu v bekách ilí prosticich, nebo

v hon.olovil otesaných kusech, zvaných v Halii harmany.

Záptka vyseká se as po ase po nkolika várkách ze cirénu.

Matený louh vypustí se ze cirénu též as po ase.

Zavaování a pívod soli odbývá se teJ nejobyejnji v jednom cirénu, jak výše

pipomenuto bylo; málokde mají dle starého zvyku zvláštní savarené a pícodné, i též

zaltivaci cirény. Ze zahívacího cirénu pustí se zahátá solanka po trubách do zava-

reného cirénu, z toho zavaená solanka do pívodného.

Vaením solanky ili rapy dobude se, jak jsme nahoe seznali, bláto solní, za-

péká, matený louh a vaenka.

V Dobrogoe drži v sob bláto sobií

:

?. velkých cirénu z malýcli cirénn

kyseliny kemíkové 0'193 0.103

kysliníku železilého a hlinitého . . 0-116 0077

uhliitanu vápenatého ili vápna . . 3600 1.931

uhliitanu horenatého 720 0-897

síranu vápenatého ili sádry. . . . 64-027 51-315

síranu draselnatého 1-479 1'664

síranu horenatého ilí soli hoké . 0320 0233

síranu sodnalého .
3-405 1-677

soli kuchyské . . 26140 42184

100. 100.

Zápeka drží v sob

:

z velkých ciréuú z malých cirénii

kyseliny kemíkové 0-533 0225

kysliníku železitého a hlinitého 0-304 0-135

uhliitanu vápenatého 1 265 0-353

uhliitanu horenatého .... 1905 1-602

chloridu draselnatého 1310 1-344

soli kuchyské 29028 31.483

chloridu horenatého ...... 0243 0918

chloridu vápenatého 2-431 2-835

Sádry 62981 61105

100. 100.

9*
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Zápeka z jiných soliváren zavírá v sob též síran draselnatý, síran sodnatý, po-

sledního v Schíinebecku 20%, v Stassfurlhu v Prších 40Vo) Pak vodu a síran horenatý.

Ze zápeky vyrábí se zvlášt síran sodnatý.

Matený louh drží v sob:

z velkých cirén

kyseliny kemíkové . . 0008

sádry 0096

chloridu draselnatého

soli kuchyské . .

chloridu horenatého

chloridu vápenatého

chloridu hlinitého .

4914

6494

12-695

5-350

0-042

ammoniaku sled

z malých cirén

0.018

0053

4-305

6-916

12-856

5-851

0-043

sled

100. 100.

Matený louh z jiných soliváren drží v sob také síran sodnatý, horenatý adra-

selnatý, vodu, jodid sodnatý a bromid horenatý. On se upotebuje k vyrábní síranu

sodnatého a horenatého, kyseliny solné, salmiaku, soli kuchyské pi zdéláváni na

síran sodnatý a na chlorid vápenatý, síran draselnatý, chlorid draselnatý a brom.

Vaenka drží v sob:

z velkých cirén:

tetí várka,

první vytažení

0-014uhliitanu horenatého

sádry

soli kuchyské . .

chloridu draselnatého

chloridu horenatého

vody

kyseliny kemíkové

síranu horenatého

chloridu vápenatého

uhliitanu vápenatého

uhliitanu horenatého

sádry

chloridu draselnatého .

soli kuchyské . . ,

chloridu horenatého .

chloridu vápenatého

vody

kyseliny kemíkové .

první várka,

první vytažení

. 0-032

. 1-314

96-873

první várka,

druhé' vytažení

0025

0-028

96-278

tetí várka,

druhé vytažení.

0-273

1-508

0-213

1-898

0-925

0089

1-206

96-447

0-375

1-371

0087

0-821

93-259

0-207

1-469

3-772

0-472

100. 100.

z malých cir én:
první várka, první várka,

první vytažení druhé vytažení

0004 —
0026

1-391

100.

tetí várka,

první vytažení

96-539

0-330

1-695

0015

100.

0012

1-043

0-023

94-856

1-078

0-306

2-682

loo

1055

0-023

96-252

0-516

0-142

2012

Toa

100.

tíetí várka,

druhé vytažení.

0-008

0.792

0004

94026

1-419

0546

3-205

lOO
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Vaenka z jiných soliváren držf v sobe též síran draselnatý a sodnatý. Sl ku-

chyská (vaenka a sl kamenná) potebuje se ku koenní polrav, k mrvení roli, pro

dobytek, k solení ryb a masa, k délání kyseliny solné, síranu draselnatého, salmiaku,

k amalgováni slíbronosných rud, k vytažení stíbra z rud a z tak zvaných kamcníi,

k robení chloru atd., k vydéláváni kozí, v mydláslvi, v prbistvi, v jircháslví, v hrn-

iství a v jiných emeslech.

Chyiice, nmecky Kissingen, leží nad franckou Šálou v dolním Francku, v severo-

západní ásti Bavor.

Zdejší solní, pro svou léíivost na slovo vzatá zídla jsou snad ta sama, o kterých

Tacilus vTpravuje, že po krvavé bitv mezi Hermundury a Katty, 57 nebo 58 let po

Kristu, v držení prvních zstala *). Starou pamt tu lze vyrozumti s vtší k pravd,

podobností o Chyžici, nežli o Dobrogoe. První jistá zpráva o zdejší soln objevuje se

teprva na zaátku devátého století. Dle listiny od roku ,823 totiž darovali ti pobožní

muži své podíly na hoejším a dolejším zídle solním v Chyžici klášteru svatého Boni-

fácia ve Fuld**_). V severní ásti Bavor, v horním, stedním a dolním Francku, nejsou

bývalá slovanská sídla dosud v takové míe obadána, jak toho žádoucno jest. Celá ta

krajina až k ece Mohanu u WUrzburku a k francké Sále sloula nkdy Slovanskou

zemi, ve Slovanech (lerra Slavorum, in Slavis). Po roce 741 osadil svatý Bonifác slo-

vanským lidem zpustlé statky biskupství Wiirzburského i kláštera Fuldenského, kamž

Chyžice pináležela. trnácte kostel bylo pro potebu Slovan založeno, a sice v Er-

langách, Forchheimu, Brucku, Hallstadtu, Bambcrku, Baumachu, Hochstádtu, Schliissel-

feldu, Haslachu, Oberhaídtu, Geisselwindu, Lonersladtu, Wachenrodu a Miihlhausenu, což

o nkdejší rozšíenosti Slovan v tchto krajích svdí. Více dvod nachází se v Slo-

vanských starožitnostech p. §afaíka. I okolí Chyžice bylo Slovany zasednuto, jak

samo jméno této solný ukazuje. Listinné jméno chúziha, kizziche mám za slovanské

chyíica nebo chyzica. Slovo chyžica srovnává se s nmeckým Kolhe, jenž to samé,

1. chatu, chatr a také huf solní, solivárnu znamená. Podobných místních jmen máme po

slovanských zemích hojnost, n. p. Chýše, Chyška, Chyzy, Chyziny, Chyžiny, Chyžov,

Chyžovica. Pechod slovanského ica, ke v nmecké ing, ingen stal se velmi asto, tak

k. p. sloul Lobming v Šlyrsku nkdy Lomnica, v listinách Lomnich, Grobming, též tam,

Grebenica, v listinách Grebinicha, Grebinich. tvrt hodiny cesty od Chyžice na jiho-

východ strmí vrch Osler, tvrt hodiny od Chyžice na západ leží vesnice GariU a vedle

*) Eadem acstatc intcr Ilcrmundaros Cattosque ccrtamen magtio praclio, dum flumen gigncndo sále fa-

cundum ct conterminum vi trahunt ; super libidinem cuncta armis agendi religione insita, eos ma-

xim locos propinquarc caelo, preccsquo mortalium a diis nusquam propius andiri: illo in amnc,

illisquc silvis sal pruvenire, non, ut alias apud gentes, eluvie inaris arcscente, sed super ardcntem

arberum strucm fusum, esc contrariis intcr se elementis ignc atqnc aquis concrctum. Sed bellm Hcr-

' ' mundnris prosperum etc. etc. Taeiti Annal. 1. XIII. c. 57.

*•) Wigbraht donat qualis ci contigit ad monast. set. Bonifacii panem in fute, ubi nascitur sal in pago

Salagevc in terminis Chizzheimcro etc. eto. — Gotahelm tradit partem in superiore salso fonte apad

Chizziha in pago Salaguv. Ercampcrath donat . . rcs propriotatis suae in pago Salagevc, in

terminis Uae ICiíziche, duarum salinarum superioris ct inferioris partem. Pistorius. Ucrum ger-

manicarum scriptores. Basil, l.'>82.
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ní louka Polisch. Patrn slovanská jména! Nelze tedy pochybovali o nkdejším provo-

zování solnictví skrze Slovany v Chyžici.

Hlavní zídlo zdejší, jenž se prýští z pestrého pískovce, vydává za minutu 40

kosíkových stop solanky s teplotou 165 " R. a solinosnosli 2'9'' /„. Nad ním slojí 25 stop

hluboká studna, na jejímž dn díra, zhlonbí 325 stop neb 54 sáh do zem, za pí-

inou dostihnuli na sl bohatší solanky vyvrtána. Hlavní zídlo vstupuje a padá obasn,

což pipisují obasnému silnému vzhru pramenní se plynu kyseliny uhliité. Uliší-li se

solanka, vystupuje ona až na 15 stop pod povrch zemský. Jak mile ale kyselina uhli-

itá trochu silnji prameniti se pone, zane solanka se bouiti a vystoupí do výšky,

pi tom vždy více a více zvírajíc. Konen zapní se siln a tlaí se prudeji nahoru,

což se silným vyhazováním se a šumem spojeno jest. Po pl hodin dostihne povrchu

zem, po kterémž odtéká. Na télo výšce udržuje se solanka ustavin zvírající asi dv
hodiny, pak pone pi slábnoucím se vyvinování plynu kyseliny uhliité padati a klesne

po 20 minutách ku pedešlému nejhlubšímu stavu, v kterémž však málokdy pes tvrt

hodiny setrvá, naež opt vystupuje.

Jelikož solanka ta píliš slabá jest, majíc toliko 2.9 % soli, musí se ped vyva-

ením gradovati. Pi té píležitosti nebude od místa o gradování solanek ili rap pojednati-

Nkteré solanky bývají pro svou nepatrnou solinosnost lak slabé, že vaení jich

potebovalo by mnoho asu a paliva, proež dlužno je díve gradovali, nežli se do

soliváren dodají.

Gradování jest ona práce, kterou se voda sladká, bezsoiná ze solanky vypuzuje,

ímž tato na sl bohatjší se stává. Odpuzení bczsolné vody stává se : vypaením so-

lanky pomocí tepla sluneního, vyinrazením solanky, pouštním solanky skrz proutí, též

udlením solance vtší povrchnosti na jakékoliv ploše. Rozeznává se tedy gradocáni

stuneni, rusky gradirovanie solnenoje, ledni, r. ledanoje, kapalní ili prutové, r. kapel'-

noje ili prufanoje ;
pak polení, r. polonoje.

Pi slunením, gradování vede se solanka od solní studn strouhou do nádrže

a z ní, když se uistí, po žlabu skrz kohoutky v jeho postranicich do nádržek, ve kte-

rých podrobuje se prvnímu sluncem vypaování. Potom pustí se solanka za píinou

vtšího shuštní do dvou neb tí ad nádržek menší velikosti. Všechny tylo nádržky

mají naklonné dno a solanka pevádí se z jednch do druhých troubami. Za poslední

adou jsou udlány tri nebo tyry o nco vtší nádržky, zvané slunení, z kterých již

obohacená solanka tee v pokryté nádržky, v nichž se k vaeni pechovává. V jižních

krajinách podrobují moskou vodu, kteráž mnoho soli kuchyíiské drží, podobnému vypa-

ování. Na behu moském vyhledá se rovné místo, vybije se jílem a obežene se k za-

chránní od zátopy hrází. Nádrž ta napustí se obyejn pomocí stavidla moskou vodou.

Když se voda v ní uistí, pustí se do jiných nádržek velkého objemu a malé hloubky,

spojených mezi sebou strouhami. Nádržky ty dlají se schváln velké a mlké, aby

vypaování se urychlilo. Po úchodu vody parou zbude v nádržkách sl, kteráž se ven

vyhrabe a vedle nádržek na zemi rozloží, aby rozplývavó ásti z ni odbhly a sul vy-

sákla. Vysáklá sl složí se v jehlancové nebo hranolové hromady, zvané buhory,

z kterých do prodeje pichází. Matený louh pustí se bez dalšího upotebení z ná-

držek do moe. Dílo pone se v beznu a koní se v záí; ím parnjší léto, ím

vtrnjší poasí, tím vtší výtžek soli a naopak.



185

Pi gradováni ledním napusli se nádrž solankou, vylezenou ze studn solnf. Za

mrazu zlediiali v nádrží nejprv jen voda solanky, a solanka pod ledem zbylá stane se

na sl bohalší, ponOvadž velká ásl vody její v led se promnila. Zbohaccnou solanku

vypuslí dlníci do druhé nádrže, kde se k vaení pechovává, led ale v první nádrži'

který v dutinách svých mnuiio solanky též bohaté zavírá, teba rozllouci, aby solanka

neb rapa z dutin mohla vyléci. Vo vypuštni této druhé ásti obohacené solanky do

druhé nádrže vytáhnou led z první nádrže a napusli tuto opt chudou solanku ze studné.

Když i ta solanka promrzne, zaínou dcMnici znova pedešlou práci. V Sibii u Irkulska

obohacuje se slaná voda z lamjších jezer, a v Ochotsku a v KamiSalce moská voda

gradováním ledním.

fíradomni kapalni ili prulové jest obohaceni: slabých solanek pouštním jich po

kapkách skrz proutí v lak zvaných gradovnách. Gradovna, rusky gradír jest tver-

hraná, asi 100-200 stop dlouhá, 30—40 st. vysoká a 10—30 st. široká hranice,

kteráž hlavn ze ctyr neb dvou ad sloup se skládá. Aby sloupy ty stálost mly

a vítr je vyvrátiti nemohl, jsou meíky a svory svázány i též v prazích pes solankovou

nádrž položených zaepovány. Nádrž ta slouží k jímáni yradovky, t. gradované solanky.

V sloupech zmínných jsou ode zdola až k jejím hoejším konoiim lat nebo žerd

zapuštny, na kterých, a sice na pi gradovuy, loží otýpka z pruutí trnového, hlohového.

bezového, jalovcového nebo jiného. Prostor mezi sloupy, vyplnný otýpkami, slov

sténá prlom neb yradovact, u Rusii stna prufanaja neb gradírnaja. Plocha stn pru-

tových z venku nesmi býti kolmá, nýbrž musí býti naklonná, proícž stny u svém

zpodu širší jsou nežli na vrchu. Sklonitost vynáší bez mála 1 palec na I stopu kolmé

výšky stny. Užitek její záleží krom vtši stálosti stn v tom, že dolil padající so-

lanka na vice kapek se rozdluje a kapky od vlru ne lak snadno odneseny býti mohou,

jako když dol padají po stn naprosto kolmé. Na vrchu gradovny podle délky její

jest položen žlab, do nhož se negradovaná solanka loví, živoišnou, vtrní, vodní

neb parní silou žene. Žlab má kohoutky ve svých poslranicích, kterými se solanka

tenkými prameny do koryt a z nich skrz nevelké poboné otvory na hoejší otýpky

pouští. Zde rozdlí se solanka na kapky, které s proutí na proutí
_
padají, poskytující

vzduchu mnoho povrchu, ímž voda snadnji mizí. Trvá to vždy njaký as, nežli kapky

po stnách prutovýcli dol do nádržky slokou. Protože kapky takovým spsobem mnoho

vody pozbývají, musí solanka v nádržce u zpodu gradovny býti slanjší a ledy hodnjší

k solivaoní. Není-li solanka v nádržce dosti sesílena, vyzdvihne se opt nahoru a puslí

so podruhé po stnách, což se tak dlouho opakuje, až došli zbohatne. Gradováni pru-

tové jesl bud ploclwté neb prostorové: pi prvním kapá solanka jen po zevnitní ploše

stn prulovýcli, pi druhém ale skrz slny samé. První spusob poskytuje více solanky

a bohalší, léž požaduje menší slny. Nejpíhodnjší as ku gradováni kapalnímu jest

lelni, teiHý, suchý a když duje vítr z jisté strany. Bezvtí a vlhké povtí jest zhola

na pekážku gradováni. ím teplejší solanka, tím mén bývá ztrály v solních ástech,

již zúplna zibránili není možná, a ím vice se ona po stnách gradovacích rozproslraní,

Um lépe. K dosaženi toho cíle v první pípadnosti snaží se dle možnosti podvrhnouti

solanku více úinu sluneních paprslk, v druhé, zvtšiti poet koryt na stnách.

Vysoké slny jsou výhodnjší nízkých, ponvadž solanka, co tekutina, ve vyš.ší vrstv

vzduchu více se vypauje. Pi gradováni uchází ze solanky kyselina uhliitá, též odd-
luje se od ni sádra, vápno a kyslík železilý, kteréž na otýpkách so usazují a z šedivá
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bílou kra Ivoí. Píliš okoravné otýpky musí se za nové vyrnnili, což se po 5—8
letech stává. Na popel spálená kra upotebuje se ke hnojení rolí.

Poleni gradování jest onen jeho spsob, pi kterémž se pouští chudá solanka
po naklonných, pod sebou zdlaných prkenných deskách, zvaných u Rus polky. Nad
nejvyšším polkem leží žlab, z nhož se chudá solanka na polky vypouští. Pod nejniž-
ším polkem jesl nádržka k jímání prepuštné solanky. Poleni gradování podobá se
velmi prutovému, jest však málokde v obyóeji. K podobnému úelu možná zaíditi též

stechu posledních stn prutových nebo stíšku solankové nádržky u prutové gradovny.

(Dokonení.)

Mikoláš Kopr nik.

Od Jana Krejího.

Jméno Koprníka, spojeno s nejslavnjším obratem nauky hvzdáské, napluje srdce

každého Slovana úctou a spolu i šlechetnou hrdostí. Uprosted labyrintu blud, zasv-

cených autoritou mnoha století, zachoval on jediný nezkalený zrak, a první vyložil onu

velebnou jednoduchost zákon, podle nichž svtová tlesa v nesmírném prostoru kolují.

Tak velký a vše, co pedtím v tom oboru psáno a dokazováno bylo, zniující

byl vynález toho genia, že opt století uplynouti musila, nežli pravda od nho vyslovená

všeobecného uznání našla. Známo, jakého pronásledování stali se úastni ti, kteí se ku

pravd Koprníkem vyslovené zjevn piznávali; než práv tím stala se teprva vbec

známjší a ukázala se konen co nepodvratná, tak že i bývalí pronásledovatelé chtj

nechtj hlásali ji musili.

Divný bh osudu ! Potomci onch rytí (zakladatel nynjší Pruské íše), kteí

Koprníka v tichém útulku znepokojovali a jejichž návodem kejklíi se opovážiti smli,

velkého muže v posmch luzy uvádti, ti sami si osvojují nyní uence slovanského co

rodáka svého, co Nmce. Dv okolnosti pispívaly dlouho ku potvrzování jich v tomto

omylu: nevdomost totiž starších životopisc Koprníkových v ethnografii, ze které pipo-

ítávali staré Prusko k nmeckému jazyku , a pepych staré polské šlechty , která

pohrdajíc synem mesiánským, teprva pozd slávou jeho ulichotna, k národu svému jej

pipoítávati poala. —
Uprosted patnáctého století za panování Polského krále Kasimíra Jagelonovce

byla polská ást Pruska navrácena království Polskému, a do té doby pipadá i pistho-

vání se pedk Koprníkových do Polska. Dd jeho, též jménem Mikoláš Koprnik, byl

narozen v echách*), které tehdáž ve mnohem užším spojení s Polskem byly, nežli

kdykoliv jindy, lak že i eský jazyk po njaký as dvorním jazykem u královského

dvoru polského se stal. Pedek tento slavného hvzdáe byl r. 1396 pijat za mšfana

Krakovského, a jraeno jeho nalézá se vneseno do seznamu: Acta consularia Cracoviensia.

*) v Balb. ^E8Ccll. hist. Decadis L Lib. V. nalézá se pi listiní od r. 1391, vytažené z libr. erect.,

rytí Oldich Koprnik co svdek nadání kostela Kosmonosského. Peet jeho obsahuje lidskou podobu

se sekyrou. Blíž Mnichova Hradišté jest dosavad vesnice jménem Koprnik, kteráž snud rodin Ko-

prník náležela. V jakém rodinném spolku slavný hvzdá s touto rodinou byl, není známo, jest však

k víe podobno, že dd jeho, do Krakova pisthovalý, z rodiny té pocházel. Viz pojednání Palackého

VÍMopiBtt musejním r. 1831 etr. 435. Kvty r, 1846 . 56. Kopnuk aTVallhalla od Ant. Kybiky.
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Máfan Dambrova jest podepsán co svdek a stvrzuje pflvod jeho z ech, Dti jeho

byly vychovány v Krakove, mezi ímž do rozliíných mst polských obchod vedl, zvlášt

do Toruné v polském Prusku. Jeden ze syn jeho usadil se pak co pekai- v Toruni

a pojal roku 1464, deset let po spojení této íásti Pruska s královstvím Polským, za

manželku Barboru Wasselrodovou , sestru biskupa Vanninského; diim, kterýž co vno

jejf obdržel, slojí dosud v sv. Anské ulici v Toruni. V jaké vážnosti u svých spolu-

oban byl, dosvduje to, že jej následujícího roku vyvolili do obecné rady.

Devt let po zasnoubení, dne 12. února 147.3, porodila mu jeho manželka syna,

Mikoláše Koprníka, slavného našeho hvzdáe.

Mylné jest tedy tvrdní jednch, kteí jako Delambre vypravuji, že otec jeho byl

nevolník, taktéž jest smšná snaha knížete Jablonocského, který dokazuje, že pocházel

£ rodu šlechtického. Za našich dn, kde mezi vzdlanci šlechetnost srdce vyšší cenu

má nežli šlechlictví zddné, nezasluhují tyto, jinak ovšem vyvrácené domnnky, žádného

objasnní. Syn poctivého mšfana pekae, dle pedk ech a rodem Polák, Mikuláš

Kopmik, založil všechnu svou slávu pouze na podivuhodné práce své a neobyejnou

svou dmyslnost.

Již v útlém mládí projevoval Koprnik zvláštní vlohy, nauiv se vedle obyejných

ákolních pedmt latin i etin. Ve vku desíti let umel mu otec, a sirotka ujal se

Šlechetný strýc jeho, biskup Varminský. Ve devatenáctém roce odebral se na vysoké

íkoly Krakovské a zapsal své jméno mezi studenty : Nicolaus Nicolai de Thorunia.

Universitu Krakovskou spravoval tehdy Maliáš a Kobylina, a mezi údy jejími na-

lézal se Vojtch Bntdzewski, professor hvzdáství, jehož dílo : Commenlaria utiiissima

in Iheoricis planelarum, v Milán vyšlé, vbec za nejlepší výklad soustavy planetární

v lom vku považováno bylo. Mladý Koprnik studoval pedevším filosofii a medicínu,

zárove se ale obíral horliv hvzdástvím. Jakub z Kobylina, Mikuláš Szadek, Mariin

s OlkuKza, slavní potom malhcmatiky professorové, byli spolužáci Koprníkovi, všickni

zas v mathematice a hvzdáství žáci Brudzewského. Když pak, naléháním knížete kardi-

nála Fryderika Jagelonovce, Brudzewski odešel do Litvy na úad sekretáe pi knížeti

Litevském Alexandru, potomním králi Polském, Koprnik odhodlal se na cestu do Vlach,

aby tam studia svá dokonil. Aby cesta tato pro nj stala se tím užitenjší, vnoval

všechen prázdný as umní malískému, a pivedl to v skutku k tomu, že nejenom

krajiny, nýbrž i podobizny dosti vrn uml vyobraziti.

Po tyletém pilném studování na universit Krakovské vrátil se na as do

Torun, a rozlouiv se s matkou a ujcem odebral se v stái 23 rok do Vlach. Nejdíve

zastavil se v Padov, aby v studiích filosofických a lékaských pokraoval, a po tech

letech obdržel lam od professora Mikuláše Vernia Teatina dstojenství doktorské ve

filosofii a lékaství. Zárove pokraoval v studiích hvzdáských. Sláva obdivovaného

tehdy hvzdáe Regiomontana*) byla mladému Slovanu novou pohnutkou ku pstování

léto vdy, která velkému duchu jeho nesmírnou dosud nevyskoumanou prostoru posky-

tovala. Také naplovalo toho asu jméno Kristofa Columba celou Evropu. Každý obdi-

voval se smlému duchu toho muže, který na základ hlubokých studii, navzdor tisícerým

pekážkám, odkrytím Ameriky potvrdil domnnku o kulatosti zem. Vítzství Colum-

bovo nemálo povzbuzovalo všechny dmyslné hlav7 toho vku. Koprnik veden vnitrním

*) Jan MQlIer Regioraontanus, rodem Némcc, bylodpapeíe SUta IV. pivolán do imak opravé kalendáe.
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pudem a radou Brudzewského, podnCcován slovútností Regiomonlanovon a utvrzen

v pedsevzetí svém píkladem Columbovým obrálil se k hvzdáství, ale nikoliv co žák,

který bez výmínky výrokm svých pcdchfldc se podrobuje, nýbrž co vdccký kritik,

pipravený k odkrytí starých omyl a k vystavní nové, nezvratné budovy.

Z Padovy zacházel fasto do Bononie, kde Dominik Maria de Ferrare již po dva-

nácte let s velkým prospchem pednášel hvzdái-ství. Oba mužové stali se brzo pátely

a asto pracovali spolen. Roku 1496 pozorovali oba po slunce západu zakryti hvzdy

Aldabaran lunou. Pozorování toto, které se znan odchylovalo od pozorováni starých

hvzdá eckých, sloužilo pozdji Koprníku k dotvrzení parallaktické theorie jeho.

Na návrh Ferrarv byl Koprník r. 1499 jmenován professorem mathemaliky na

universit v ím, kde svou uenosti a výmluvností etné a vybrané posluchactvo kolem

sebe shromáždil. ím více však hvzdáství, jež vykládal, žákm jeho postaovalo,

tím více picházel mladý professor k poznání, že celá stiirá soustava hvzdáská jest

vlastn beze všeho odvodnného základu a že nemá jednoty ani srovnalosli. Planety

a hvzdy kolují dle této soustavy v nesmírném prostranství s rychlosti, která nižádnou

obrazností pedstaviti se nedá, a nebylo možno najíti uritého zákonu v spletených jejich

drahách. Koprník cílil tuto vadu, nebyl ale ješl s to, aby ji napravil, s neúnavnou

pilností však obíral se pozorováním a skoumáním, až konen šfastn pišel na stopu

slavného svého vynálezu.

Pobytí Koprníkovo v fiímé bylo brzo petrženo nastalými bouemi. Na stolici

papežskou dosedl Roderik Lenzuoli pod jménem Alexandra VI., a snažil se písností pe-

trhnouti nevázanost pedešlé doby. Zpurnou šlechtu potlail, smlého kazatele Savana-

rolu dal zajmouti a co kacíe na hranici upálili; není ledy divu, že Koprník uprosted

hluku nepokojného íma se roztoužil po vlasti, která Ichdáž v nerušeném blahobytu roz-

kvétala. Navrátil se do Krakova r. 1502. Kdyby po penzích se byl shánl, byl by

mohl nyní s velkým prospchem provozovati medicínu, a kdyby po obyejn lidské

chvále byl toužil, mohl snadno stáli se nástupcem Vojtcha Brudzewského, uitele svého.

Cíl ctižádosti jeho byl ale mnohem vyšší. Nepestal doufati , že oteve novou dráhu

vdeckou, že odkryje pravou soustavu svta a vybaví uený svt z poroby zastaralých

Iheorií. K docílení toho byl mu však potebný útulek pokojný a život lichý. Stav

knžský poskytoval mu co si žádal, a souhlasil též se zbožným citem jeho, proež pi-

praviv se pijal od Jana Konarského, biskupa Krakovského, posvcení knžské. Pso-

bením strýce svého, biskupa Vcrminského, stal se pak r. 1510 kanovníkem ve Frauen-

burku, mst nad Vislou v polském Prusku.

Zde, zamstnán trojím smrem, žil až do své smrti, vykonávaje svaté povinnosti

co knz, slouže chudobnému lidu co umlý léka, a obíraje se skoumáním hvzdáským.

Pokoje ale a poklidu, po kterém toužil, nenašel zde. Neustálými nápady svárlivých

nmeckých rylí, kteí severní áslí Pruska vládli, v majetku svém znepokojovaného

zachránila ho jen pevná záštita ujce biskupa pi jeho právu. Však navzdor tomu

pokraoval neustále ve svých pracích. Ne-i()okojen se soustavou starých hvzdá
pemítal, pro zem, jsouc dle nevývratného dkazu Columba koulí jako jiné planety,

má býti nepohnutým stedem celého svta. Myšlénku tuto stopovav ve všech Jejích ná-

sledcích hned po návratu do Krakova vypracoval bhem pti let, mezi roky 1502 a 1507,

novou svou souslavu. Od té doby zapoal p?áli své veliké dílo de Revolulionibus. Pi

tom nejednalo se ovšem o pouhé sepsání velkolepé domnnky, zde musily se nahra-
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(lili výpoly a pozorováni starých hvzdáft novými pozorováními a poty. V tom mu

byli nápomocni spulužáci jeho Jakub z Kobylina, Wapowski, Szadck a Martin z Olkusze,

kteí podle návodu jeho všechno pozorováni na poledník Krakovský vztahovali. Parai-

laktický nástroj, jejž si sám sestavil, byl nanejvýš jednoduchý, avšak lak diiniysln vyve-

dený, že Tycho Brahe, obdržev jej pozdji darem, u vytrženi nad nim latinskou básni

jej oslavil. Porovnámc-li tento nástroj s nynjšími zevrubnými stroji na hvzdárnách,

povážime-li, že Koprnik žil v dob, kde nebylo dalekohled ani chronomelrú, užasneme

tím více nad ohromnosli vynálezu jeho. Mžeme hvzdáe tohoto považovali co archi-

tekta, jenž vyrýsuje velký plán k slavné budov, vypoteni kamen k stavb potebných

však jiným pienechá.

Pl^ijine-Ii se pohybování zem, zavrhnou se tím samým již všechny domnnky

starých, souvisící s theorií o pevném slaní zem, a musí se vystavili nová soustava,

obsahující souhlasné vysvtleni všeho pohybu. Koprnik to uinil. Bedlivým pozorováním

ustanovil stanovišt planet, vysvtlil pohybování zem a luny, a stopovav krok za krokem

Ptolomca ukázal nedvodnost jeho soustavy. Jakých pozorování, jakých pot bylo

k lomu potebí! Roku 1509 a 1511 pozoroval zatmní luny; r. 1512 ustanovil stano-

višt Marsa, dv léta pozdji stanovišt Saturna ; r. 1515 ustanovil stanovišt klasu

Panny a rovnodenní podzimní, v následujícím roce rovnodenní jarní. R. 1518 ustanovil

podruhé stanovišt Marsa, r. 1520 Joviše a Saturna. R. 1522 a 1523 pozoroval zatmni

luny a stanovišt Marsa, r. 1525 opt klas Panny a spojení Venuše s lunou. Mohli

bychom se diviti, že mezi tmito vynálezy není ei o Merkuru. Koprnik však vysvt-

luje píinu toho, že totiž ve své mlhavé vlasti tuto planetu nikdy spatiti nemohl.

Použil v lopn ohledu pozorování Bernarda Wallhera, uinných r. 1491, a pozorování

Jana Schonera, uinných r. 1504. Výsledek neunavných prací tchto bylo r. 1530 velké

dílo : de Orbium recolutionibus, kteréž však leprva o tridcet let pozdji v poslední dob

života jeho na svtlo vyšlo.

Vdecké práco nezabraovaly Koprnikovi dosti initi svým povinnostem co knz

a mšfan. Dstojná povaha jeho, šlechetná mysl a hluboká dmyslnost byly uznány

vdn od biskupa a kolleg kapitulárních. Ve všech dležitých vcech byl lázán o radu

a úsudek. Ke snmu v mst Grudzionzu byl jednohlasn vyvolen co zastupitel své

kapituly, a biskup svil mu spravováni statk diécese. Taktéž vedl soudní pi s n-
meckými rytíi, kteí bezprávn nkteré zádušní statky byli zajmuli, a svitzil nad tmito

tuhými odporníky. Také pochází od nho návrh k oprav mincovní, jejž na snme Gru-

dzionzském obšírn vyvinul. Pojednání o tom pedmtu pod jménem ílonelae cudendae

ralio per Nicotaum nachází se v archivu msta Královc. Zajiuiavý spis tento elí hlavn

proti rzným mincím v íši Polské, kterážto rznost jednotou nahraditi by se mla.

Taktéž zídil \e Frauenburku tlakostroj, kterýž vodu k domm výše položeným vedl;

vodotee, návodem jeho vystavného, nalézají se v lom mst posavad zbytky. Podotkli

jsme již, že Koprnik dílo své dokonal r. 1530, ale leprva o tidcel let pozdiji vydal.

Nicmén mli nkteí mathemalikové již díve vdomost o jeho obsahu. Erasmtts Rein-

hold mluví o spisu lom v pojednání o soustav Plolomejské s nejvtší úctou, a vyklá-

daje nkteré pohyby na nebesích podotýká, že vysvtleni jejich požaduje nového Ptolo-

mca, klerýž, jak pipovídá, vyjde z Pruské zem. Od snmu Lateránského, na nmž se

jednalo o opravu kalendáe, dostal pipiš, aby svou radou a svými vdomostmi k této

dležité vci se propjil, naež odeslal do íma .své tabule hvzdáské, známé pod



140

jménem Tabulae pi-utenicac. Clavins mluví o nich s velkou pochvalou v díle : Romani
Calendarii a Gregorio XIII. P. M. E.vplicalio. Jakou všeobecnou pozornost práce Ko-
prníkovy zbudily a s jakou loužebnosti se uveejnni jich oekávalo, o tom svdí
psaní Mikuláše Schombevka, kardinála Kapuánského, který ho nejsnažnji prosí, aby mu
pepis rukopis svých zaslal. Nejvtší úctu proukazoval mu však JiH R/ielicus, pro-

fessor mathematiky ve Wittemberku, který svou stolici uitelskou r. 1539 opustil, aby

se, jak praví, radji stal žákem takového mistra, než aby dále pednášel dle soustav

starých. Díve nežli se Rheticus k novému svému uiteli odebral, navštívil professora

mathematiky v Norimberce, Schonera, jehož co otce ctil. Tento prosil jej, aby mu co

nejdíve dal zprávu, zdali práce Koprnikovy skuten souhlasí s povstí, jaká o nich jest

rozšíena. Asi po dvou msících odeslal Rheticus Schonerovi psaní, plné obdivy zna-

menitého hvzdái-e Toruského. „Žezlo hvzdáské," praví, ,Bh udlil na vždy Kopr-
níkovi. Hospodin uznal ho za hodná opraviti tuto vdu, vyložiti a rozšíiti ji." Psaní

to, v nmž ást theorie Koprnikovy jest vyložena, bylo uveejnno nkolikkráte, jest

pidáno k dílu de Revolutionibus a nalézá se též ve spisech Keplerových pod titulem

Narraíio prima.

Když Rheticus opustil Koprníka, vzal s sebou též pojednání o trojúhelnících, kte-

réž dílo pak r. 1542 ve Wittenberku vyšlo pod titulem ; De lateribus et angulis triangu-

lorum ium planorum reclilineorum, tum sphaericorum, libellus eruditissimus el utilissimus,

ium ad plerasque Plolomaei demonsíraiiones inlelligendas, ium vero ad alia mulla scriptus

clarissimo et doclissimo viro D. Nicolao Copernico Torunensi.

Pojednání to , které ostatn též v hlavním díle de Revolutionibus jest obsaženo,

zavírá dva velmi dležité vynálezky v geometrii od Koprníka uinné (totiž vypoteni

sfaerických trojúhelník z daných úhl a vypotení jejich z daných stranic), o kterých

dlouho nevdli mathemalikové , že od tohoto hvzdáe pocházejí, piítajíce je Regio-

montanovi , který se též trigonometrii obíral. Ze svdectví Rhetica vysvítá však , že

Koprník dlouho ped tím byl svj spis dokonal, nevda o pracích Regiomontanových, tak

že nelze pochybovati, že nauka tak potebná i vážná o trojúhelnících sfaerických, zaala

naped od Hipparcha, zdokonalena od Arabv, v nejtžších svých záhadách byla dokon-

ena od našeho slovanského hvzdáe. Trigonometrie Koprníkova, uveejnna od Rhetica,

obsahuje první tabule sinus vypotených od minuty k minut pro polomr 10,000,000,

kdežto trigonometrie Regiomontanova obsahuje výpoty pro polomr 60,000. Rheticus pak,

pohnut píkladem svého mistra; vedl poty tyto od desíti k desíti sekundám pro polomr

1,000,000,000,000,000. Znamenitou tuto práci vydal po smrti Rhetica Otto pod titulem:

Opus palatinum de iriangulis.

Nesmíme se diviti , že Koprník pi všech svých výtených vlastnostech a hluboké

uenosti nepátel nalezl. Úkaz len opakuje se pravideln až podnes, že ím vznešenjší

jest povaha muže , on tím více odporným se stává lidem ducha obmezeného a srdce

zkaženého. Mimo to stály výsledky prací jeho píliš na odpor domnnkám tehdáž vbec

panujícím. Jedni , totiž skrovný poet povážlivých , oekávali dkazy a potvrzení nové

theorie; jiní, mezi nimi zvlášt osobní nepátelé Koprníkovi, rytíi nmetí, vyhlásili ho

ped lidem nezkušeným za blázna. Najati kejklíi táhli od msta k mstu a uvádli

hnusnými šprýmy dstojného muže v posmch luzy ; ba drzost jejich byla tak velká, že

ve Frauenburku samém na veejném míst nemotornou parodii provozovati se osmlili.

Pátelé Koprníkovi vidouce
,

jak se luza kolem kejklí hromadí a jásá , domlouvali mu,
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aby sbé tuto rozehnati dal ; naež Koprník krásná ta slova pronesl : „Nunquam tolui

populo placere ; nam quae ego scio, non probal populus : quae probat populus, eyo nescio."

(Nikdy nesnažil jsem se zalíbiti se lidu ; noli co já vím , neschvaluje lid : co schvaluje

lid, já nevím.)

Co pravý kesan a osvícený lilosof splácel Koprník pohanní toto dobrodiním.

Ani potom nezavel dm svdj chudému a chorému lidu. V síních jeho stály poád zá-

stupy oekávajících poradu nebo léky, a tak slavná byla jeho zkušenost lékaská, že

i lékai sami v pochybných pípadech o radu jej žádali. Koprník byl již u vysokém stái-í,

když konen na prosby a domluvy .svých pátel, zvlášt arcibiskupa Chlumského Tideiiiana

Gisia, k vydáni svého díla se odhodlal. Napsal ješt dcdikacní list papeži Pavlu III.

a odeslal rukopis Gisiovi, který jej k vydání Rheticovi svil. Rheticus dal spis bez

prodlení (1543) v Norimberce vytisknouti pod titulem: Nicolat Copernici Torinensis de

Revolutionibus orbiurn coelcstium libri VI., in quibus stcllarum et nxaruni et erraticarum

motus, ex velcribus atquc reccntibus observationibus, restituit hic autor. Praeterea ta-

bulas expedítas luculentasque addidit, cx quibus eosdem mulus ad (juodvis (cmpus Ma-

iheDiatum sludiosus facillime calculare poterit." Osiander, pítel Rhetikíiv a ctitel Kopr-

níkv, napsal ke spisu pedmluvu, v níž, aby jiné hvzdáe nerozhor.šil, pohybování

zem jenom co domnnku vyslovil, jíž se úkazy nebeské tak dobi'e vysvtliti dají,

jako theorii starší. Mimo tuto pedmluvu nalézá se na poátku spisu psaiii Mikuláše

Schomberka, kardinála Kapuánského, o nmž jsme se již díve zmínili, a pak pipiš pa-

peži Pavlu III., v nmž Koprník dstojným spiisobem uení své hájí a ochrau svatého

Otce porouí. „Dílo své," píše, „vnuji Tob, svatý ote, ku pesvdení všem, ueným
a neueným, že se nevyhýbám posouzení a rozbírání. Tvá autorita a láska k vdám
vbec, zvlášt matheniatickým, budou mi štítem proti zlým utrham a ochrání mne

proti nim navzdor písloví, kteréž praví, že není léku proti uštknutí utrhae." Dále

uvádí píiny, pro které zavrhl soustavu starých hvzdá, jelikož nestaí k vysvtlení

pohyb nebeských, a pipomíná, že uenci a dkladní niathemalikové skoumání jeho

pochvaly neodepou, budou-li Jen dkazm jeho pozornost vnovati
; povrchním však

a nevdomým lidem, kteí snad nkterých míst písma svatého zneužijí, aby proti dílu

tomu vystoupiti mohli, že již naped odpovídá opovržením, neb pravdy mathematícké

píši se prý jen pro mathematiky (Mat/iemala mathemaíicis scribuntur).

Povážíme-li, v jakých pomrech vzdlání tehdáž se nalézalo, poznáme, že Ko-

prník mocnjšího ochránce nalézti nemohl nežli papeže, který nejenom hlavou církve

ale i hlavou ueného svta byl. Ve své zbožné mysli byl Koprník pesvden, že

spisem svým pispje k zvelebení Stvoitele, jenž všemohoucí rukou ohromný bh hvzd
ídí dle zákon lak jednoduchých. „Jest to nejjasnjší dkaz jsoucnosti božské," praví

Leibnitz, „pro ty, kteí pravdám tmto rozumjí." Proto, že o padesát let pozdji inkvi-

sice dílo toto zatratila, nepozbylo zajisté své náboženské ceny. Uprosted íma hlá-

sají se již dávno zase pravdy Koprníkem odkryté, a nikdo neviní ho nyní z rouhání

se písmu svatému. Vda a náboženství, smrujíc oboji ku povznesení a ušleehlní Clo-

véenslva, nemohou se nikdy nalézati v odporu, jen výklad mže nkdy býti mylný.

Po \7tisteni spisu poslal Rheticus ihned první exemplá Koprníkovi. Však byl

Již nejvyšší as, ml-li se ješt slavnému hvzdái do rukou dostati, Stáím sklíen

a mrtvicí rann oekával již každým dnem poslední svou hodinu, a s tesoucí se rukou

pebíral se na smrtelném lžku ve svém arcidíle. Dne 23. máje r. 1543 zesnul tise
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a pokojn v stáí 70 let. „Atque hujusmodi quidfm vita, htijusmodi inors Copernici

luit" (umel, jak žil), pravý velký hvzdá Gasscndi, mluve o jeho smrti. Oplakán od

chudiny, žalostné pohešován od svých pátel, však z velké ásti neuznán v u-entím

svt, skonal veliký ten muž. Tlo jeho bylo pohbeno v kostele Varminském.

Na památku Koprníka stojí nyní ve Varšav a Toruni_ sochy z kovu ulité, které

však zajisté toho trvání míti nebudou, jako nesmrtelné dílo jeho.

Dílo to vyšlo, jak jsme již podotkli, ponejprve r. 1543 v Norimberce. Vydání

první jest nyní velmi vzácné a málokteré knihovny je mají. V Praze nalézá se exemplá

v Nosticovské bibliotéce, která krom toho chová poklad neocenitelný: vlastnoruní

rukopis KoprnMv tohoto díla s poznámkami též vlastnoruními.

Druhé vydání vyšlo v Basileji o 23 let pozdji, r. 1566, a jest docela totožné

s prvním
;
jenom psaní Rhetica k Schonerovi jest pipojeno. Titul zní jako v prvním

vydáni, toliko jest pidáno: Idem de libris Revolutionum Nicolai Copernici narralio

prima, per M. Georgium Joachimum Rheticum ad D. Joan. Schonerum Scripta. Basileae

ex officina Henric. Petina. Exemplá druhého vydání s vlastnoruními pípisky Ty-

chona Brahe nalézá se v Praze v universitní bibliotéce. Tetí vydání vyšlo v Amstero-

dame r. 1617 pod titulem: Nicolai Copernici Torinensis Astronomia instaurata libris sex

comprehensa, qui de revolutionibus orbium coelestium inscribuntur. Nunc demum post

75 ab obitu authoris annum integritati suae restituta, notisque illustrata, opera et studio

D. Nicolai Muleríi , Medicinae ac Malheseos professoris ordinarii in nova academia,

quae est Groningae. Amsterodami. Excudebat Wilhelmus Jansonius, sub solari aureo,

Anno iWDCVII. Roku 1640 vytištn byl k tomuto vydání nový titul.

Znamenitý Keppler vydal v Linci 1618 krátký výtah z díla Koprníkova, obohativ

jej vlastními zkušenostmi, pod titulem: Epilome Asironomiae Copernicanae.

Vyloživše, co dle nejlepších pramen "*) o životu a vydání spis Koprníkových

víme, obrátíme se k obsahu velkého díla jeho, jež zvlášt Jan Sniadecki dkladn objasnil.

Mezi hvzdami na nebeské obloze rozeznávali již stái Egypfané a Chaldeové

a podle nich ekové planety, totiž hvzdy, které od ostatních hvzd, zachovávajících

vždy svá niista, se vzdalují a zase k nim pibližují. Planety tyto pohybují se neustále

v pásmu 32" širokém, jež staí nazvali Zodiacus a ve dvanáctero znamení rozdlili.

O pohybování planet tchto, jakož o zdánlivém obhu slunce a stálic, otáením zem
kolem osy povstávajícím, mli staí velmi nejasné pedstavení. Plato, mluv v Timeu

o planetách, praví výslovn: „Okolo zem, jenž v stedu svta spoívá, pohybují se luna,

slunce a pl jiných hvzd, které šlovou planety." O jakési pravidelnosti v pohybech

planet nemli staí ani tušení, proež Plato mathematiky vyzývá, aby pohybování planet

vysvtlili. Úloha ta nebyla však snadná. Pi pozorování planet pouhým okem seznáme

brzo, že tlesa tato v denním otáení nebeské oblohy se úastují, ale zárove také od

hvzd se vzdalují, vedle nichž díve se nalézaly. Shledáme též, že planety s nestejnou

rychlostí se pohybují, ba nkdy i státi se zdají a s ohledem na hvzdy brzo od západu

k východu, brzo od východu k západu pokraují. Kdežto slunce za rok jednoduchou

kivou áru na nebeské obloze opisuje, pohybují se planety ve spletených oklikách,

kteréž si staí nižádným spsobem vysvtliti neumli.

*) Jana SniadecWw : Žiwoty uczonych Polaków. Wilao 1818. Kopcruik et ses travaux par ^eoíi

CííiííW. Parií 1817.
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Zdiinliv zinotanii drálm lálo vysvllujc se nyní velmi jednoduše pohybuváním

zeiné a oslatnícii planet koleni .slunce, pi emž ov&eni planeta ze zein brzo ped slun-

cem, brzo za sluncem spatovati se musí. Staí hvzdái byli dlouho beze všeho

výkladu tuhu podivnlio pohybu, až koneénii v druhém století po Kristu, za panování

Hadrianu a Antonia, Ctaudius Plolomaeus v Alexandrii, sebrav všechna pozoroviiní starších

hvzdiitl, thcorii poiiybu tlcs nebeských vystavil, která celým stedovkem a Ješt dlouho

po Koprníkovi v ueném svt výhradn panovala. Dle této theorie jest nebe koulí, na

jejímž sklopení upevnny jsou hvzdy, kteréž zárove s tím sklepením kolem zem se

otáejí. Zem pak jest stedem všech obh, kulem ní otáí se celé hvzdnaté nebe za

24 hodin od východu k západu, taktéž slunce i všecky planety krouží okolo zem v ob-
zích periodických. Naznaiv v této soustav planetám jejich místa položil po lun Mer-

kura, po nm Venuši a slunce, pak Marsa, Joviše a Saturna. Velký ten v nkterých

ohledech muž ustanovil ve svém díle za první základ astronomie, že zem bhu žádného

míti nemže, a chtje ve shodu pivésti s touto domnnkou pozorování jak své tak

i svých pedchdc, které mu ukazovaly bhy nejednostejné a spletené, obnovil theorii

epicyklu, již od Apollonia (200 let p. Kr.) vystavenou. Dle léto theorie nebží planety

v jednoduchých kruzích, nýbrž menší obžný kruh planety kuluje pudél velkého kruhu

obéžného, jakoby se luil bod upevnný na objemu kola, kolujícího kolem pevného

kruhu. Spsobcm tím vyjasnil ovšem ponkud zdánliv zmotaný bih planet, jak jsme

jej nahoe nkolika slovy vylíili. Nicmén zstaly miiuhé a nápadné výjevy v pohybu

tl nebeských nevysvtlené, nebo nesrovnávaly se s theorii 1'lulomejskou, lak že Alfons X.,

král Kaslilský, velký milovník astronomie, se vyjádil: „Kdyby mne pi stvoení svta

Bh k rad byl vyzval, bylo by všecko prostji i spoádanji srovnáno." Výrok ten

byl vzat za bezbožný, král ten ale více tím nepovdl, nežli že svt rtolomev nemže
býti svtem vné Moudrosti.

Kniha Ptolomei>vii, pod jménem Almasfcst od .\rabv z eckéhu peložena, rozší-

ila se od beh Nilu až ku behm O.vu a Gangesu, a pinesena od Arabv do Španlska

seznámila západní Evropu s Plolomejskou soustavou svta. Všechna snaha hvzdá
ped dobou Koprnikovou smovala pouze k výkladu, šíení a objasnní nauky Ptolo-

meovy. K tomutéž cíli smovala innost Koprníkova za mladších jeho let, až petrhnuv

mohutným duchem svým pouta, jež theorie tuto každému pokroku kladla, dráhu nové

astronomii proklestu, která na základ jím položeném víc a víc zkvélajíc, podnes pední

místo mezi exaktními naukami zaujímá. Hlavní a podstatné zásady nynjšího hvzdáství

nalézají se již v soustav Kopraikov.

Ze slunce jest /ivéida jako stálice, obstoupena oborem planet okolo nilto krou-

iicich, jimi jest stedem a puchodni osctlujici ; ie kolem planet lilaenich jsou planety

druhého ádu ali luny, naped okolo svých planet a polom iároceii s nimi okolo slunce

obiliajici: ie zem jest jedna z planet hlacnich, bék trojatý mající, ie všechny výjevy

bhu denního i roního, všechna poasí roní, i s nich vycházejici prameny ve scille

o pottí jsou HÚsledkem otáeni se sem kolem své osy i periodického bhu kolem

slunce; že všechny bvlaj hciid stálých jsou puuíc peludy oka naieho a vlastní jen

výsledkem bhu tem; ie konené v bhu všech planet, /ak prcniho tak druhého ádu
ijemje se dvojí rozliný sp&sob, z nichi jeden pocháu od bhu zem a druhý z vlastního

jic/i bhu kolem slunce, to jsou nezrušitelné i vné ve fysice nebeské pravdy, které

Koprnik ponejprve svtu objevil a ve svém nesmrlebiéia díle o obratech nebeských vylíil.
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Jakých ml k tomu výsledku pomcek z prací i spis starožitných , co v tom

pravdivým jest jeho jmním, co zas dílo jeho pedchdcv, na to ani historie hvzdáství,

ani nejbystejší kritika vrnji a dkladnji neodpoví, jako sám Koprník. V každém kroku

stopuje své pedchdce, dílem rozvinuje a utvrzuje náhledy jejich , dílem jim odporuje,

dílem své na místo onch podává. Ba v skrovnosti své vyjevuje zdání, jakoby soustava

jeho byla již v dávnovkosti známa byla a on ji jen dále rozvinoval. Tak uvádí místo

z Cicerona, kde tento praví, že Nicetas Syrakusanský zdánlivý denní pohyb nebe od východu

k západu otáením zem kolem své osy od západu k východu vysvtlil. Také pipomíná

Philolaa, Pythagorského filosofa, jenž tvrdil, že zem jest planetou, která se kolem slunce

pohybuje. Mýlil by se však každý, kdo by myslil, že zásluha Koprníka záleží pouze

v obnovení tchto starých domnnek. Vše, co ped ním v tom smyslu bylo proneseno,

bylo práv jen domnéniivé a beze všeho dvodu, teprva Koprník ponejprve pozorováním

a potem dokázal pravdu toho, co jiní pouze tušili. Ten, kdo by nauku Koprníkovu bral

za nauku školy Pythagorské, musil by stejným právem bráti fysiku Newtonovu za fysiku

Lukretia, ponvadž i tam se potká s myšlénkami i výrazy o pitažlivosti,

Koprník rozdlil dílo své o obratech nebeských v šest knih. První z nich podává

povšechný pehled svta a obraz celé nauky na základ pohybování zem a stálosti slunce,

ostatní knihy rozbírají a vykládají po ástkách tento obraz. V knize té jest též obsaženo

dležité pojednání o sférické trigonometrii , o nmž jsme se již díve zmínili. Druhá

kniha vysvtluje výjevy pohybu denního a odvozuje je od otáení zem kolem osy.

Taktéž jest zde obsažen popis malhemalických kruh, jimiž se nebesa rozdlují, východ

a západ hvzd, mení a dlení asu, spsob, jak se mí úklon osy zemské k rovníku,

položení hvzd s ohledem na kruhy nebeské a nkteré mathemalické práce, které k vy-

svtlení tchto výjev náležejí. Tetí kniha jest nejdležitjší ze všech. Vykládaje v ní

všecky pípadky roního bhu zem , musil Koprník proskoumati všecka místa dráhy,

kterou naše planeta za rok opisuje ; musil zevrubn ustanovili trvání tohoto obhu ili

délku roku , rzné zmny v rychlosti toho bhu , úklon dráhy roní k rovníku a body,

kde se dva tyto kruhy petínají, ili body rovnodennosti. Položeni tch bod jest na

nejvýš dležitým základem pot astronomických jak civilních , neb na jejich umístní

závisí poádek i návrat poasí, všechno položení k východu neb západu tl nebeských

a tedy skoro všechno vdní lidské v astronomii. Jedná se tu v skutku o položení

základv celé nauky, v kteréž vci Koprník nemohl se na nic jiného spoléhati než na

pozorováni starých hvzdá a na bystrost ducha svého. Poav od Timochara
,

jednoho

z nejstarších astronomv školy Alexandrinské, žijícího okolo r. 294 p. Kr., prochází

i skoumá pozorování tétéž hvzdy (Spica Virginis) pod Hipparchem , Plolomeem, Alba-

tegniem Arabem a jím samým ve Frauenburku vyvedená , tedy pozorováni obsahující

1819 let. Výsledek zpytování toho jest, že stálice, zachovavše lutéž odlehlost od dráhy

zemské ,
promnily položení své v délce , totiž odlehlost od bod rovnodenních,

a že tytéž hvzdy vzhledem sebe samých to samé zachovávají položení , z toho soudil,

že promna v délce nepochází od bhu hvzd, ale od toho, že body rovnodenní postupují

nazpt od východu k západu. Výjev ten znám jest v astronomii pod jménem postupováni

bod romodenních (praecessio aequinoctiarum). Porovnávaje pak pozorování úklonu

dráhy zemské k rovníku Aristarchovo , Ptolomaeovo , Arabv se svými pozorováními,

vypoet] z nich zmnu tohoto úklonu; taktéž ze svých tídceliletých a z dávných pozoro-

vání nejenom vypoetl, co Hipparch nejdíve dokázal a co všichni astronomové po nm
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vdli, že body rovnodcnní mají bh zpáteSný, nýbrž také lo, co nikdo ped nim nepo-

zná!, že len bi"h bod rovnodenních jest nestejný i že úklon dráhy zemské podléhá

zmnám periodickým. Není zde místa, postihovali ho v nesmírn pracném pociliini tch

zmn a jejich návratu. Když se jednalo o odkrytí poátku i píiny , z kterých takový

bh i zmny jeho vycházejí, víickni pcdchíidcové Koprníkovl zapletli ge v rozliných

vymyšlených sférách i kruzích , které obtíže zvtšily , výkladu ale nepodaly. Koprník,

povrhnuv tmito neodiivodnnými domysly, jakoby byl svdkem stvoení býval, vynašel

z bhu žern podivuhodný mechanismus svta. Uí nás v oddíle tetím knihy teli , že

osa zem vždy rovnostcjná sama k .sob zstali musí, podle ehož poasí se vysvtlují,

a že podléhá dvma velmi pozvolným pohybm , že totiž pedn bod tony její asi za

26.000 let opisuje kruh od východu k západu kolem tony ekliptiky, a že s bhem osy jde

zárove bh rovníka, tedy body rovnodenni podél ekliptiky se pohybují, coufajíce ron
o oblouk asi 50 sekund; zadruhé, že osa zem kolísá se v zponenáhlém ruchu a tím

že se blíží a vzdaluje od osy ekliptiky, a že za uchýlením osy jde také uchýlení kruh

i Jejích ploch , ledy kolísání té osy zemské spravovati musí zmny v úklonu rovníka

k ekliptice , z ehož vychází , že coufání bod rovnodenních a všecky zmny v položení

hvzd jsou výsledkem tchto dvou zponenáhlých a malých pohyb , kterýmž osa zem
v bhu roním podléhá, že ty dva bhy osy zemské jsou od sebe závislé a periodické

a že svoje meze mají. Podle télo Koprníkovy nauky rovník s ekliptikou aniž se kdy sešly,

aniž se kdy sejíti mohou, jak sob nkteí, chtíce tím vysvtliti pevraty, na povrchu

zemském pozorované, pedstavovali.

Všecky ty myšlénky, z hlubokosti mohutného ducha jeho erpané, nabyly ve vku
našem povahy pravd stvrzených. Newton, Bradley, Keppler, Euler, Alembert a všickni

výteníci století minulého a nynjšího upevnili na vnost zárove s touto naukou i slávu

Koprníkovu. Neb lof vlastnost pravdy, že se utvrzuje a šíí asem a vynálezky novými,

kdežto bludný domysl a lež po krátkém panování rozpadá se v nive. Po vyložení zmny
bodv rovnodenních zbývalo ustanoviti trvání roního bhu zem ili délku roku. Koprník,

zvrhnuv i v tom ohledu uení Plolomejské, dokázal, že poítání roku podle poasí jest

nejisté a nestálé, jelikož závisí od bod rovnodenních, které jsou promnlivé a pohyblivé.

Pi skoumání délky roku pozoroval navrácení se slunce k též stálici podle spsobu

Chaldev a Arabv, a našel délku, která jest o 28 sekund vtší, nežli jak byla pozdji

nalezena. Ne lak šastný bylKoprnik ve vykládání bhu Luny, o níž jedná v knize tetí;

vykládání toto, odpírající dlouho všemu skoumání hvzdá, bylo takka turnajem lid-

ského ducha pro náramnou rozmanitost v bhu Luny. Bez vynalezených nov spsobv pozo-

rováni a pomcek našeho vku nemohl ovšem Koprník postihnouti a vyložili záhady tak

nesnadné, ale I pi tchto pomocech byl by sotva k cíli došel, jelikož pedce nkteré

z omylv Plolomeových podržel. Nauka starožitných astronom a filosof zavírala v sob
bludnou theorii v dokonalosti pírody, kteréž i Koprník se držel, totiž že bh tl nebe-

ských jde vždy jednostejn v kruhu, a že tedy také zem a ostatní planety v kruhu

kolem slunce se pohybují. Z píiny tchto blud potýkal se Koprník v každém oka-

mžení s nesmírnými obtížemi, které již ne lim istým a všeobsáhlým rozumem, ale bystrým

dvtipem a citáty ze spis dávných hledl pekonávati. K vysvtlení bh brzo zpožd-

ných brzo pispíšených, pozorováním vyskoumaných, bylo potebí, užiti staré plelenice kruh

a kroužk, a uchýlili se od cesty vedoucí k pravd. Dle toho vykládaje nerovnost roního

bhu zem na konci knihy teli, bh Luny v knize tvrté, obraly planet co do délky

živu issu , IQ
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v knize páté, a co do šíky v knize šesté pracoval na oprav6 dávných výklad, vymy-

šlených od ApoUonia, pijatých od Ptolomea a zdokonalených od Arabv. Nesmíme však

zapomenouti, že Koprník jméno své neposkvrnil astrologií, kteráž v jeho dob kvetla

a pozdji ješt Tychonem ba i Kepplerem, ovšem snad jen kvli obecenstvu, pstována

byla. Kdo by chtl sbírati dvody dovtipu Koprníkova v subtilných geometrických úlo-

hách, najde jich nejvíce v tech posledních knihách, kdykoliv poteba bud rozmanité

v pohybu planet zmny v bh jednostejný uvésti , bud rozliéné áry a kivky z kruhu

vyvésti, bud kruhy v oblouky promniti. Celá tato osnova zniena byla teprva pracemi

Kepplerovými. Veliký tento muž sprostil Koprníkovu soustavu svta zbytených splete-

ných výklad, které ji do té doby hyzdily, a vystavil ji co onen jednoduchý, jasný geo-

metrický zákon pírodní, podle kterého svt jest spoádán.

V knize páté podává Koprník theorii planet pohybujících se kolem slunce. Dle

theorie té obíhají okolo slunce v drahách kruhových Merkur, Venuše, Zem s Lunou,

Mars, Jupiter a Saturn. Bh zem nevedl Koprníka tak ku poznání jeho fysické píiny,

jako spíše k uvážení jeho výjev a vplyvu na jevení se tl nebeských. V tom celém

pedmtu jeho výskumu sotva která tajemná strana ušla jeho bystrosti a hloubavosti.

Mimo výklady již spíše uvedené nalézáme zde dvtipný výklad bhu planet, jak se pohy-

bují od západu k východu, jak znova ustupuji zpt od východu k západu, potom se

zastavují a na konec do prvního pohybu vracují; všechny ty podivné a ped tím neroz-

umné zmny Koprník první pojal a bez pomocí epicyklv Plolomeových prost i šastn

vyložil, oddliv výjevy z bhu zem vycházející od tch, které pocházejí z vlastního

pohybu planet okolo slunce. Pojednání své o pohybu planet ukonuje Koprník velko-

lepým upotebením svých vynález, které jediné stailo by k zachování mu v astrono-

mii nesmrtelného jména. Spsobu, kterého použil Hypparch k vymení vzdálenosti Lufiy

od zem, použil totiž k vymení neznámé ped tím vzdálenosti planet od slunce, bera

prmr dráhy zemské, obsahující 42 million mil za základní áru. Mením úhl na

obou konených bodech léto Cáry obdržel vzdálenosti jednotlivých planet od slunce,

vyznaené dílci vzdálenosti zemské od nho. Zkrátka, po odkrytí poádku tl nebeských,

cokoliv náleží k pohybu zem, cokoliv z výjev na jiných tlesích sem pipadá, všecko

veliký muž ten vynalezl, rozvinul a co nejbysteji vyložil. Zdá se, jakoby píroda byla

svila ídké jeho pronikavosti zúplna plodnost i všecku rozsáhlost té velké myšlénky,

která celý stav astronomie zmnivši mla a dosavad má tak veliký vplyv na požitky

a vdomosti píštích pokolení.

Kniha -šestá, o níž jsme se mimochodem zmínili, jedná o šíkách planet. Kapitola

33. této knihy obsahuje tabule, vysvtlující bh patera planet, pod titulem: De labulis

proslhaphaereseon quinque errantium stellarum. Poslední kapitola konen obsahuje pra-

vidla užíváni tchto tabulí.

V celku a souvislosti uvážena jest kniha o obratech nebeských nesmrtelným sv-
dectvím i dvodem, že Koprník, obsáhnuv celý sklad vdomostí astronomických od Hyp-

parcha až do as svých, hlubokým a dlouhým rozvážením odkryl naped bludy dávné

nauky, a poznal potom bh zem a ostatních tehdy známých planet. S poátku zdálo

se psobení toho spisu na uence nepíliš patrné, jako paprsky slunce, které po tuhé

zim jen zponenáhla život do pírody vlévají; ale ím dále tím více uznávala se jeho

dležitost a následkem toho poal nový ruch ve vd, který však bez nových spsob
a pomocí obstáti nemohl. Tycho zdokonalil náadí pozorovací, odkryl i vyjasnil výjevy

lámajících se paprsk, sestavil pro svj as nejdokonalejší rejstík stálic a zanechal po
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sobe dležitých a zevrubných pozorování svým nástupcm. Galilei vynalezl i složil tele-

skopy, první ukázal užívání kyvadla k hodinám, které zdokonalené od Huygbcnsa dávají

nám mílko pro pohyby nebeské a jejich nerovnosti. Prosli^edky tmi opali^en mohl

pozorovatel zmny v pohybech nebeských stíhali s mnohem vtší nežli ped tím doko-

nalostí. Za zdokonalením smyslného pozorování nepokroil však stejným spsobem roz-

hled a dDiyslný výklad. Tycho, opaten zásobou dkladnjších pozorování, nebyl šfaslný

v tlumoení toho co vidl. Nemoha odepíti pravdivost smlé theorii Koprnikov, ale

chtje skvíli se sám vynálezkem novým, pijal ji toliko z Cásli, a nechav planety pohy-

bovati se kolem slunce a to pak kolem zem uprosted celé soustavy stojící vystavil

lim uení, které bude v historii nauk- vnou satyrou na as i na rozum autora. Nezkra-

cujície ostatn zásluhy Tychonovy v astronomii, divili se nesmíme, že len, který hrakami

alchimickými a astrolog-ickými veliký díl asu svého trávil, nebyl obráncem nové nauky.

Roisnm lidský, jako kdyby se byl vysílil velikými pracemi v hlav Koprníka, spoíval po

nkolik desílilelí, až polom jako znovu posilnn k onm vznešeným pravdám novjší

astronomie dospl, jejichž zárodky, již v díle Koprníkov uložené, jinak se rozvinouti a dospli

nemohly, nežli v rozumech též bystrosti a pravidelnosti, jakou jsme seznali u Kojmiíka.

Nesmím konen pominouti geniálních myšilének Koprníkových o pitažlivosti, jimiž

daleko svij as peslihl. Kdežto Plolomeus s celou adou svých následovník pemítaje

o bhu zem uvedl mezi jinými dvody své theorie i len, že, ponvadž všecka tla na zemi

tíii smují k jejímu stedu, tento sted musí býti nepohnutý, Koprník v té vci objevil

první pravou myšlénku o všeobecné líži *), o níž (abychom ku konci i píklad slohu jeho

podali) následovn se pronesl : „Equidem existimo, gravilatera non aliud esse, quam appe-

l«ntiam quandam naturalem partibus indilam a divina Providentia opificis universorum, ul in

unitatem inlegritatemque suam sese conferanl, in formám globi coeunles. Quam affec-

tionem credibile est, eliam Soli, Lunae, caelerisque errantium fulgoribus inesse, ul ejus

effícacia, in ea, qua se repraesenlant, rotundilale permaneanl: quae nihilominus muliis

modis suos efficiunt circuitus. Si igilur et lerra facial alios, ut puto secundum centrum,

necesse erit, eos esse, qui extrinsecus in multis apparent, in quibus invenimus annuum

oircuilum. Quoniam si permulatus fueril ex solari in terreslrem, Soli immobilitate concessa,

ortus et occasus signorm ac slellarum fí.varum, quibus matutinae vesperllnaeque fiunt,

eodem módo apparehunl."

V tom písném i hlubokém rozumování Koprník první vykl, že tíže jest vše-

obecnou vlastností hmoty v každé její ástce obsaženou, že se prostírá k slunci, lun
a všechnm planetám, že její silou ástky slunce i planet srostly v hmoty okrouhlé, i že

mocí její zstávají v lólo své podob. V té ohromné a zcela nové pro onen as myšlénce

jeden pouze krok zstal k dovršení, krok totiž, jenž uinil Newtona nesmrtelným.

Tak zanechal po sob slovanský len badatel ve vd památku nehynoucí a rodákm
svým posiliiující útchu, že i z lna jejich vyšli mužové, kteréž dmysl jejich staví do po-

pedí zakladatel vzdlanosti. Vážný to dvod a pohnutka pokraovali dále v skoumání

tak vznešeném a ist lidském, mocná to vybídka, abychom úsiln pracovali na poli

vdeckém, na nmž pedkové naši slavných již vykonali in a mimo kteréž by nám

zstala jen neplodná lada všedního hmotného živoení

!

*) Slovo tíže (starost. TAX:i)> majíc stejný Itorcn se slovesem táhnouti (tíhnouti), znamená právi to 00

attraíd, a' shoduje se tedy pamtihodným spsobem s theorii teprva Kewtonem vystavenou. Ani

gravittu mii Schwerkra/l není výraz tak UTÍiVý a filosofický jako t(že.

10»
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O trávách.
Od Julia Saxa.

ády rostlin
,

jejichž stopy již v starších vrstvách zem se vyskytují a jejichž

všeobecné rozšíení po zemi na to poukazuje, že náležejí k nejstarším tvorm, ády tylo

objevují vždy velikou rozmanitost v tvarech, akoliv takka úzkostn jakéhosi pvodního

rázu se pidržují. ády však, jichž stopy teprva v novjších vrstvách se nalézají a jejichž

obmezené rozšíení na novjší pvod ukazuje, bývají chudší na druhy, akoliv základní

ráz jejich v perozmanitých zmnách se zjevuje. K tmto posledním náleží ád ržovi-

tých rostlin, k nimž v širším smyslu také ovocné stromy naše patí. Pehlédneme-li

adu této krásné skupeniny rostlin a poznáme-li
,

jak veliké jsou rozdíly mezi jahodou,

mochnou (Potenlilla), rží, jabloní a tešní, kdežto nicmén píbuznost jejich mezi sebou

pedce patrná zstává , ohlédneme se na ád trav s jakousi neodhodlaností , majíce

o nich jednati.

Mezi temi tisíci druhy tohoto ádu, které ve všech úhlech zem rozšíeny jsou,

panuje jednoslejnost podoby, jaká v málo kterých jiných ádech se nalézá; sotva nalezne

se tráva, která by od každého hned na první pohled co taková poznána býti nemohla

;

kdo spatí kvtnou latu bambosu , nebude i pi ohromné velikosti kmenu pochybovati,

že má ped sebou trávu.

Jisto jest, že trávy mnohem starší jsou nežli rostliny ržovíte, a z toho s ohledem

na jiné okolnosti vyplyne na otázku , pro starší ády bohatší jsou na druhy nežli no-

vjší, odpovd velmi snadno, jelikož ím déle základní tvar trval, tím více rozmanitým

spsobem promniti a dle okolností fysikálnich uspsobiti se mohl. V skutku není na

zemi druhého ádu rostlin, který by tak rozšíen byl jako trávy, a na to rozšíeni jsme

tak uvyklí, že krajinu, v níž trávy chybí, pustou a holou nazýváme, teba stromy neb

kee chovala. Nicmén jsou i trávy citlivý povtrnosli a daí se nejlépe v mírném

pásmu. V oboru polárního kruhu vyskytuje se sice ješt nkolik malých druh , ale

pustota krajin tchto nedá se lépe naznaiti nežli podotknutím, že tam již vlší trávníky

jsou vzácné, louky ale docela chybí. Louky, tento památný a pvabný spsob Kvteny,

nalézají se teprva v menších šíkách zem. V studeném pásmu jsou rozsáhlé krajiny

jen mechem a lišejníky pokryty, teprva jižnji má kvtný odv zem podobu louky.

Již na Islandu okrašluji rozsáhlé travnaté koberce povahu krajiny, v jejímž pozadí horké

páry z rozsedlin zem se tlaí; pevahu nad ostatním rostlinstvem dostávají trávy ale

teprva v teplejších krajinách mírného pásma obou polokoulí; zde ustanovují trávy takka

základní ráz krajiny , v níž lesy , stromové , skupeniny a menši byliny a kvtiny tím

krásnji svou soumrnou rozmanitostí se pedstavují. Neb akoliv trávy v nesíslném

potu vedle sebe se objevují, pipouštjí pedce rostliny jiných ád do svého spolku,

ba asto usnadují ujmutí se jiných rostlin, jako na písitém behu moském, kde písená

tráva (Elymus arenarius) kyprou pdu podzemními výbžky prophtá a hustou plstí proti

vtrm chrání, tak že i stromy a kee tam uhostiti se mohou.

Co louky vzdlaných krajin evropských tak pvabné iní, jest rozmanitost trav,

spolen žijících v hustém skupení, na jehož povrchu pkné klasiky se houpají a millíony

tyinek se tesou. V dob, když semena trav uzrávají, rozvíjejí se pestré kvtiny

a vyzdvihují své hlaviky nad stébla, a nyní lesknou se pryskyníci, bylice, zvoneky

A vonné tavoly v poledním slunci, a když i ty za své vezmou, rdí se šovíkové plody
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pi yánku první jesend. NeJbuJnejSf louky nalézají se tam, kde potok nebo reka

rovina nebo široký úval protéká, nebo kde dle úboi a úpatí rozlehlých vrch odtéka-

jící voda dešfová neustálou vláhu udržuje.

Na nejhlubších místech, blíže potok a stojatých vod, stojí vysokostéblové druhy

obyejn jako píedvoj ; zde nalézají se husté rákosové lesy, zde lesknou se laty odemky

(Glyceria), které pi každém dechnutí vetru a zCeení vln sem tam vlají. Na sušších

místech louky pevládají rozliné druhy psárku (Alopecurus), a kde suchá pšinka

loukou se vine nebo kamenná hráz se vyzdvihuje, zelenají se husté drny medynku

(Holcus), jehož vlásky jsou mezi trávami neobyejným výjevem, a vynikají jednostranné

laty rozmanitých sveep (Bromus) s tenkovtvýini klásky a Špiatými osinami svými.

Na tak nazvané kyselé pd, kde ostice vládu mají, pipojuje se k nim suchopýr (Erio-

phorum), též s osticemi píbuzný, jehož jemné obaly kvtné blounké chvosty tvoí

;

na skalnatých stráních a na suchých výslunných stanovištích stoji porznu nebo v malých

houfech útlá stébla pýru (Agropyrum glaucum), ztepilý kavil (Stipa) a planý oves, jehož

zlomené osiny z hndokropcnatých klásk vystupují. Malé kopeky na louce jsou oby-

ejn zarostlé Ieslicí (Briza), jejíž hndé bezosinné klásky na vláskovitých vtvikách

visí. Mezi osením nalézá též množství planých trav místo mezi pstovanými druž-

kami, jako stoklasa, která již zdaleka od silných stébel obilních se rozeznává. Pi lid-

ských staveních sestavují zvlášt mrvky (Festuca) a lipnice (Poa) husté drny, na buj-

njších místech vyzdvihuje klubnka (Dactylis glomerata) klubkovité kvtenství své

;

podél zdi vidti jest hustý kus jemenu zedního (Hordeum raurinum). V pustých místech,

na špatné písité pd není luk, tam objevují se jen skupeniny metlice (Aira), jejichž

ástky tvrdé a suché již na hubenost pdy ukazují; nkdy ale stojí tak hust vedle

sebe, že pda obdrží podobu stepi.

Louky vzdlané Evropy nebývají píliš rozsáhlé
;

jejich kraje jsou obstoupeny

bud lesem neb polem, asto bývají prostoupeny potokem, jehož bh vrbami a olšemi

bývá naznaen ; nezídka vypadá pak krajina jako zahrada. Jinou podobu mají severo-

americké prairie ; celé nesmírné poíí ek Missisippi, Missuri a Ohio jest pokryto dUem

pralesem, dílem prairiemi. Tyto jsou nepehledné travou zarostlé roviny, takka trav-

natá more, jejichž jednotvárnost ani strom ani vyšší ke nepetrhuje.

Ješt více unavují stepi východní Evropy a stední Asie, kdežto obyejn jenom

nkolik druh trav pdu daleko široko pokrývá a ostatní sporé rostliny suché a pichlavé

jsou. Tak nazvané Llanos v jižní Americe jsou taktéž velké roviny, které se za as

deštivý hustou travou pokrývají a jako naše louky nesíslným množstvím pestrých kvtin

se zdobí ; za suchého poasí vyschne ale vše až k poslednímu stéblu, zem se rozpuká,

a jako krokodilové, které ve vyschlém blát zahrabáni vzkíšení své dešovým poasím

oekávají, spoívají též podzemní soustavy travných vtviek, cibule rostlin lilijovilých,

ekajíce na první déšf, aby se zase probudily.

Vytrvalost, jakou trávy zaujatou pdu drží, pochází pouze od vytrvalosti pod-

zemních jejich ástek; co na lukách spatujeme, jsou takka jen choboty, jež podzemní

oddenky vzhru vystrkují, aby se vzduchem, teplem a svtlem nasytily
;

jsou to jen

ásti rozmnožovací, vegetaní soustava jest z vtšího dílu podzemní, lam povstávají

pupeny, z nichž nová stébla se tvoí, když po uzrání všechna stébla vyschnou.

Podzemní lánky tyto, které jako stébla kolínky od sebe oddleny jsou, bývají

obyejné kratší a nejsou zelené. Listnaté ásti (obr, 1.), které z kolínek vynikají, jsou
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blánité pochvy a objímají lánky nad kolínky kolem' dokola ;
jsoti to podzemní listy,

vyznaené nedostatkem plochy listm'. Teprva když štéhlo ttékolik krátkých podzehnních

lánk vytvoilo, obrací se vzhru a rozvine se t klas ; v té ásti stávají

mezi kolínky delšími a listy obdržují podélnou plochu. Jenom u nkterých

(Obr. í.)

lánky

našich

trav nacházejí se v koutkách list nadzem-

ních pupeny vtví ,
pod zemí nese ale

každé kolínko poboní pupen; z toho vy-

svtluje se chomáová podoba trav, zvlášt

osamotnlých. Jelikož každý podzemní

lánek poboné vtve vytvouje, povstane

hustá skupenina stébel, které nad zem vy-

stupují (obr. 2.). asto prostírají se pod-

zeitní stébla dále, a pak pokrývá jediná

rostlina nezídka rozsáhlou prostoru, a-

koliv by se dle povrchu na mnoho je-

dnotlivých trav souditi dalo. Každou louku

musíme si tedy rozložili takka v dv patra,

y jedno podzemní, v nmž se vyživení

dje a kde pupeny povstávají, a jedno

nadzemní, kde se vlastní stébla s listy a

kvtem vyvinují. Hospodái jest podzemní

ást nemén dležitá nežli nadzemní, n^i

na ní Závisí zdar louky. Ve fysiologickém.

ohledu jest podzemní vrstva dležiléjšv

neb život její se nepelrhuje požíváním

sena, ba zrst trávy se tím ješt zvyšuje<

Když se totiž stébla v as nejbujnjšího'

zrstu odstraní, obrátí sešfáva, díve rstem

stébla a klasu strávena, k vytvoení no-

vých pupen, drn stane se hustjší a stébla

mnohem elnjší. Na tom zakládá se vy-

tvoování v zahradách hustých drn ; drn

se totiž musí asto požínali, aby tráva k

dozrání klas nedospla; neb tak sesílí zponenáhla oddenek trávy, an každý pozdjší

pupen vtší jest nežli pedešlý. Výjev tento ukazuje, že se nedá rostlina považovati

co pouhý shluk pupen a vtví, pi emž by každá vtev zvláštní jednotník pedstavo-

vala, nýbrž že celá jest jednou bytostí. Z malého zrna, v nmž útlounký klíek

uzaven jest, vyvine se z poátku jen slabé stebélko, z poboných pupen nejzpodnj-

ších kolínek jeho povstanou již silnjší stébla nebo podzemní výbžky; z druhé gene-

race této povstanou stébla ješt silnjší, a tak dále, tak že celá vyvinutá rostlina sou-

vislou soustavu tvoí, v níž povaha každé vtve od svého postavení závisí.

Podzemními výbžky jest travnímu oddenku takka nesmrtelnost pojištna, pi vší

pomíjivosti jednotlivých stébel. Z každého kolínka vyniká u zpodu pochvitého listu nkolik

vláskovitých koínk (obr. 1 . a), které pupen vyživují, jenž na tom míst vyráží. Souvisí-li

všechny podzemní výbžky mezi sebou, jde ovšem šfáva z jednoho do druhého; když,
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so alo výbžky píliš vzdálí, musí nejvzdálenjší pupeny potravu svou hlavnC z vlastních

koínk erpati, a pak se mže státi, že se souvislost s ostatními výbžky peruší

a vzdálené stéblo úplné samostatnosti dosáhne. Jest alo pcdce znaný rozdíl mezi

(iddenkem tak povstalým a mezí oddenkem ze semena vyvinutým; tento musí se teprva

/ponenáhia sesilovati, kdežto onen již vtší podíl od matení rostliny obdržel ; neb jest

(Obr. 2.)

1. Oddenek s nékoliU ílíoky stébel trávy Avcna argcntca. 2. íi. Oddenek trávy Arona distichopbylla.

2. b. Kvetoucí stéblo tito trávy.
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(Obr. 3.)

o spodní soust&va Ttví, b kvetoucí stéblo,

etíblo odrdy Poa liulb. TÍvipara.

zde totéž, jako pi rozmnožování

rostlin sazenicemi a semenem. Vý-

jevy tyto jsou v rostlinstvu velmi

obecné, nicmén ale u trav mén po-

všimnuté. Hospodáství erpá z toho

všelijakého užitku ; také ozimni [obilí,

které na podzim se zasévá a pak

zimou v zrstu se zadrží, jest proto

hustjší a silnjší nežli ja. Ovšem

musí se zde, zrovna jako u stroj,

00 se v síle nabylo, asem nahraditi,

neb ozim má delší dobu zrstu

nežli ja.

Mimo rozmnožování semenem a

podzemm'mi výbžky jsou u trav

ješt dva jiné spsoby rozmnožování

možné, totiž sazenicemi a volnými

pupeny. V cukrových sadech guyan-

ských nebyla cukrová ttina ješt

nikdy seta; má-li se na poli psto-

vati, vezmou se špiky cukrových

stébel a nasázejí se v radách do

zem, kdežto z kolínek koínky pou-

štjí. Tak povstanou vytrvalé od-

denky, které každoron nová stébla

vyhánjí, až po Í8 letech novými sa-

zenicemi se nahradí. O rozmnožo-

vání volnými pupeny dává se za pí-

klad jedna z našich malých trav (Poa

vivipara), která jest vlastn odrdou

trávy Poa bulbosa (obr. 3.). Tráva

tato má v obyejných okolnostech

takový kvt jako jiné trávy, na ji-

stých stanovištích ale povstávají místo

kvtu v úžlabcích lupenk krycích

pupeny vtví, podobné k malým ci-

bulkám a snadno odpadávající. Také

na dolejších pupenech této trávy ob-

jevuje se pak tentýž úkaz. Jako u

každé cibule, povstává také zde tento

spsob pupenu tím, že osa pupenu

zstane velmi krátká, kdežto objíma-

jící se listy sešili a jako pochvy jeden

druhý obstupuje.

Vzezeni trav závisí od délky
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itebelních <!1ánkfl. Mezi dvma
lánky nalézá se vždy kolínko s

listem, dolejší lánky jsou kratší,

hoejší delší, a jelikož nejvtší

listy dole se nacházejí, podobá se

tráva k chomái podlouhlých list,

z jejichž stedu stéblo vyniká. Oby-

ejn vystupuje ale více stébel

vedle sebe, a tím vytvoují se tráv-

níky a husté drny luk a zahrad-

ních prostor, kteréž zvlášt v an-

glických parkách co tak nazvané

bowling greens astým požínánim

jako zelený aksamitový koberec se

prostírají.

U vtšího dílu našich do-

mácích trav dosahuji listy nejkrá-

snjšího vyvinutí na dolejších krát-

kých láncích; stéblo, které oby-

ejné jen nkolik delších lánk
obsahuje, ježto k hoejšku jsou

vždy tenší, nese na svých kolín-

cích sice také listy, ale menší, a

poslední a nejtenší lánky nemají

již žádných list (obr. 4). Po-

slední lánek, který ješt list má,

vyniká z nho jako z pochvy, a na

konci svém nese kvtenství, v nmž
listí a vtve náhle jinou, jemnjší

podobu obdržují.

Tím jeví se kvtenství co

•zvláštní soustava ústroj, což tím

více do oí bije, jelikož dlouhé

lánky stébla se sporým listím

kvt vysoko nad listnatý obor vy-

zdvihují. Trávy náležejí tedy k

rostlinám, kleré v rozliné obory

vtených soustav rozdleny jsou,

nebof na nich samých dají se dobe
ti obory rozeznali : pedn obor

podzemní, obsahující pupeny a li-

stové podzemní pochvy, pak obor

nadzemních list velikých na krát-

kých láncích u zpodu stébla, a

konen obor kvtenství s velmi

(Obr. 4.)

Holcus luiLitus ; a kus oddenku, z néhož nkolik ml»-

dých pupen li, c, J a kvetoucí et^lo «e vj-nikí.
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(Obr. 5.).

Orthopogon Bui-maniii. Nejvitší listy sedí uprosted stébla.

sIožHou soustava vtvi s kry-

cími lupeny a kvty. Z ná-

zoru toho vysvítá, že stéblo

vlastn pechod od listového

ku kvtnému oboru prosted-

kuje, jsouc pouze nosiem
tohoto. Mezi jednodéložnými

rostlinami jest mnoho lako-

vých na obory rozdlených

rostlin, neb sem náleží vtší

díl lilijí, vstava a palem.

Ostatn bylo již sta-

rým rostlinopiscm povdomo,
že zvláštnosti rozvtvení ve

vtších skupeninách rostlin

jsou velmi promnlivé, pro-

ež jek nepodstatným znakm
poítali naproti tak zvaným

podstatným znakm, které se

na kvtech a plodech vyhledá-

valy a jistou stálostí u vt-

ších skupenin k urování

rostlin spíše se hodily. Co

jsem tedy práv o oborech

na tráv podotknul, platí sice

o nejvtším jich dílu, ale u

mnohých trav pecházejí je-

dnotlivé odbory zponenáhla

do sebe, nebo stéblo obdrží

jiný význam. Shledáme! roz-

díl ten již na trávách obil-

ních, kdežto listy nejvíce na

prodloužených láncích sedí

(obr. 6.); u kukuice jest

rozdíl ješt nápadnjší, neb

nejvtší listy sedí teprva v

jisté výšce, a mimo tO ob-

jevují se vtve také na stéble

;

cukrová ttina má takovou

podobu jako náš rákos , nej-

více uchylují se od vzezení

našich malých trav mohutné

bambosy východní Indie a

Brasilie. Ohromná stébla

tchto trav, co stožáry vysoká.
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obsahuji lánky nkolik stevíc dlouhd, na nichž až nahoru k špice poboíni? vCtve

sedí, na nichž kopinalé listy v dvou radiích rostou, tak že na z.perenó listy palem upo-

mínají. Také jihoevropský rákos Arundo donax, který dosahuje výšky 20', má listy

podél celého stébla rozdlené. Zdá se ledy, jakoby vtší trávy vlastního stébla nemly,

a jakoby píroda veliké trávy jen zvtšením poCtu listonosných lánk vytvoovala.

V skutku byl by to podivný nesoumrný výjev, kdyby tráva podoby našeho obilí výšky

a tlouštky bambosu dosáhla.

Porovnáme-Ii listy rozliných trav mezi sebou, najdeme málo rozmanitosti. Jinak jest

to ale, pozorujeme-ii listy rozliných obor na tráv, totiž podzemního, nadzemního a kvt-

ného oboru. Vezmeme-li nejvtší listy nadzemní co vzor, objeví se ostatní jen co nedo-

konalé útvary. Dokonalé listy oboru nadzemního obsahují ti ásti, totiž pochvu, plochu

listovou ili epel a blánku. Listm podzemním chybí jak epel tak i blánka, mají

jenom pochvu. Také u trav pozoruje se tedy všeobecný zákon metamorfosy, že totiž

sfly vegetaní zdola nahoru nejdíve pibývá, a dosáhnuvší nejvyššího stupn zase ubývá.

Spsob tohoto ubývání jest však zrovna opak pibývání; neb podzemní listy mají jenom

pochvu, listy v kvtenství jenom epel i plochu. Pochva vyniká vždy z kolénka a ob-

jímá následující lánek docela, ale v tom rozeznává se pochva listu travního od pochvy

palmové, že neobsahuje, jako tato, uzavený válec devný, nýbrž dole rozkrojena jest

a tedy jako kornout na lánku sedí. Zpod její jest totiž širší nežli špika, což se tím

stává, že jedna strana zpodu níže a druhá výše z kolínka vyniká a šroubovité vystu-

puje. Alexander Braun ukázal, že tento výjev jest všeobecný také u takových list,

které nemají pochev objímavých, a vysvtluje lo tím, že v dob, když se list tvoí, lo-

dyha roste a jedna strana listu pozdji povstane nežli druhá. Ostatn náleží výjev tento

k všeobecnému zákonu spiralného vyvinutí rostlinných ústroj, který dosavad vysvtlen

není. Toto jednostranné vyzdvižení zpodního kraje listu usnadííuje též ustanovení po-

stavy jejich; neb ponvadž vždy vyšší strana pochvy mladší jest nežli nižší, potebujeme

spirálu tak naznaenou jen prodloužiti, abychom smr našli, podle kterého se listy po-

ítati mají. To jest ostatn u trav snadné, jelikož u nich rozestavení list jest nej-

jednodušší, an vždy stídav jeden list na právo, druhý na levo sedí, a tedy úhel,

o který jeden list od druhého jest uchýlen, vždy 180' obnáší. Také na lupenech kvtu

pozoruje se tentýž zákon, který zde vbec tak všeobecn a bez výminky panuje, jako

u málo kterého jiného. Úchylka 180" zachovává se také, stopujeme-li listovou adu od

vtve k vtvi; neb vystupuje-li vtev z úžlabí listu, stojí první list její naproti tomuto,

a tak se to shledává na všech vCtvích.

Dle toho mli bychom oekávali, že soumrnost tato nápadn se zjeví ; tomu ale

tak není. Život rostlinný jest lak rozmanitý, že zákonitost jeho málokdy zjevnou se

'Stává, a vždy jen zevrubným pozorováním odkrýti se dá. Stéblo kloní se více mén
k jedné slran, a líže táhne listy všelijakými obraty ze zákonité postavy ; taktéž se obra-

cejí poslední lánky stébla všelijakým spsobem a ruší zdánliv všechnu jednoduchost.

Druhá hlavní ást dokonalých list, plocha i epel, jest u všech trav v porovnání

S délkou velmi úzká, u mnohých menších druh i nitková ; u vtších trav, u kukuice

a bambosu, jest sice širší, ale vždy pedce pásková. .lakožlo výminka objevují se trávy

(Paspalaceae), které mají listy dosti široké kopinaté, na stéble dílem položeném, dílem

vílíeném. Podoba úzkých páskovilých list jest hlavní znak, podle nhož obecný lid
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(Obr. 6.)

1. Zpodní lánky stflila s dolejšími listy trávy Poa sndetica; u kolínko, v pochva, / epel. 2. Zpodní

ást Btébla tráiy Lolium robustum s komontovými pochvami v a pobonou vtví. 3. Stedm' ást trávy

Poa vulgaris; o blánka, v pochva, í epel. 4. List trávy Poa pratensis latifolia. 5. Cíetka 6téblft

s lútem trávy Foa pilosa) a lozfiepeuá blául^. '
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trávy poznává, a v skutku dávají listy Ir avám pedevším zvláštního vzezeni (obr. 6.). Zvláštní

aksamitová jemnost tuCnó louky neb hustého drnu v anglickém parku pochází hlavné od

podoby travních list, které jako vlásky nu hedvábném tkanivu vedle sebe stojí; kdyby

byly široké a tuhé, nemohly by nikdy lak huslý k(d)erec vytvoili. Ostice, k trávám

nejbližší, a biky (Luzula), píbuzné k lilijím, poítají se od obecného lidu léž k Iravám

pro podobnost list svých k listm travním, nicmén jsou ale také v tom ohledu (ješt

více ovšem dle kvtu a plodu) od trav rozdílné ; obma chybí totiž blánka (Ligula),

trávám zvláštní znak dávající. Na mísl toliž, kde plocha listová od pochvy se dlí,

sedí na ní bezbarvá, jemná bhinka, která pochvu takka ješt o kus podél listu prodlu-

žuje. Obyejn jest blánka lato lak malá, že se pi povrchním pohledu ani nepozoruje,

u nkterých trav ale, jako n. p. u lipnice (Poa) jest dosti veliká. Podoba její jest

rozmanitá, dílem sedí co hebínek u zpodu listu, dílem vyzdviliuje se jako jazýek

dílem jest špiat prodloužena; kraj její jest nkdy jednoduše laloný, nkdy zoubko-

vaný nebo roztepený, nkdy jest celá v tenké brvy rozstíhána nebo jenom dvma
chomáky po obou stranách plochy listové zastoupena.

O významu léto blánky hádali se rosllinopisci velmi dlouho. Nezasvcenému do

vci mohla by se tato hádka zdáti zbylenou, jelikož ale úloha rostlinopisu jest, vyskou-

mali zákony, podle nichž byliny rostou, nesmí se sebe nepatrnjší ústroj zanedbali,

kterýž, ponvadž již stává, také s celou osnovou rostliny souhlasiti musí. Linné pova-

žoval blánky tyto zkrátka za vlastní výjev, to však bez práva. Neb pokud rostliny

známe, vyskytují se ústroje beze vší obdoby s ústrojí jiných rostlin jen v takových

skupeninách, které dle vzoru docela jiného zízeny jsou, jako n. p. výtrusy lajnosnubc.

Trávy ale souhlasí s ostatními jednodložnými rostlinami tak dokonale, že se ani mysliti

nedá, jakoby nco obsahovaly, co u ostatních obdoby nenalézá.

Nejvtší podobnost mají blánky trávních list s vedlejšími korunami mnohých

rostlin. Každý zná kvt narcis a pozoroval zajisté, jak se uprosted koruny kruhovitá

blána vyzdvihuje, která u nkterých lilijovitých rostlin, n. p. u Pancratium, i samu ko-

runu velikosti svou pevyšuje. Pozorováním jen ponkud zevrubným shledáme snadno,

že z kruhovité blány léto náleží ke každému ze šesti korunních lupen jeden kus, a že

ona vlastn nic jiného není, než obdoba pochvy listové ; postavení toho ústroje jest však

pomrn totéž, jako postaveni blánky travního listu. Ješt vtší podobnost nalezneme na

tak nazvaných vousech kvtných lupenu karafiátových, zvlášt s roztepenou blánkou

nkterých trav. Ostatn nemusíme obdobu ani v kvtu hledati ; rod rdesna (Polygo-

nm), který sice od trav daleko se uchyluje, ale kolínkovilou lodyhou s nimi souhlasí,

má u zpodu list blánitou pochvu, která lánky lodyhy objímá a u hoejšího kraje asto
roztepena bývá. Schleiden porovnává i palisty rostlin molýlovitých (n.p. rodu Orobus)

8 blánkou list trávních. Pokud všechny podotknuté ústroje co pívsky listové v jeden

pojem zahrnuje, mže názor jeho býti odvodnný, tvrdí-lí ale, že blánka trav tím po-
vstává, že lodyha na listu ješt útlém a mkkém vnitní \tsIvu mechanicky vytlauje,

nepisvdí mu zajisté nikdo ; neb tlaením a posouváním mže se ústroj zkazili, nikoliv

ale vytvoili.

Listy nejvyššího oboru, listy kvtenslví, rozeznávají se již svou drobností od list

na stéble, taktéž bývají mnohem sušší a tvrdší. Ponvadž lánky, na nichž sedí, velmi

krátké jsou, sedí hstky tyto lak zhusta vedle sebe, že každý následující obalen jest

z Cásli pedešlým listem, a lak se podobají kvtonosné vtviky, toliž klásky, k ve-
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CObr. 7.)

I

1. Stíblo s temi klásky trávy Briza maxima. 2. Lata trávy Melica nutans ; ob bez osin. 3. Ho-
ejší ást laty sveepu Bromus mnkiiorns; lístky kláska mají po jedné osSié. 4. Aegilops trinncialis; lístky

mají po tech osinách. S. Klásky trávy Phalaris paradoxa, obalními lístky gg obalené. 6. Otevený
klásek trávy Echinaria capitota

; gg dolejší lístky klásku i plevy (glumaej, p i zpodní plachy (palea inferior),

p t svrchní pluchy (palea superiorj ; s vajeník. 7. Obina k^viln Stipa p«nnata.
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týnkm z dvou ad šupin složeným. Lístky lylo jsou pro celý iid Irav tak významné,

že podle nicii obdržel jméno rostlin plevnalýcii.

Všeobecná podoba jejich jest Chinkovilá, v prohnuté ásti spoívá kvt. Zvláštní

>'ýjev poskytuji osiny (aristac) , dlouhé ostny, které u mnohých na špice nebo na

hbete takových kláskových lístk sedí, a v obou pípadech co promnné špiky list

považovati so musí. Obyejn jsou osiny pravidelnými adami ostrých zoubk posázeny;

znamenit dlouhé osiny kavilu (vous sv. Ivana, Stipa pennata) mohou se co vzor tohoto

památného ústroje považovati. Osiny pispívají podstatn k význanosti a okrase trav-

ního kvtu, a sotva dá se lepší ozdoba na trávách mysliti, nežli osiny. Zevrubný popis

osin vedl by nás píliš daleko, piložené výkresy (obr. 7.) pedstavují nkteré zajíma-

vjší pípady.

Obrátíme se nyní k zpytování oboru kvtného i kvtenství. Obor tento obje-

vuje takovou rozmanitost u rozliných druh, že podle nho velký poet trav, který

více nežli 3000 druh obsahuje, nejlépe roztídili se dá. Akoliv základní vzor, podle

nhož rostlina se vyvinula, od koenu až k temenu vždy se zachovává, vystupují

zvláštnosti jeho pedcc nejjasnji v posledních stupních rostliny. Mohli bychom sice

již podle koenu poznati, zdali náleží rostlina k jednodložným nebo dvojdložným, ale

eleJ bychom dle toho jen s obtíží ustanovili ;
podle stébla neb listu uhodli bychom

hned ele J, sotva ale rod ; máinu-li však ped sebou kvtenství, mžeme i rod snadno

ustanovili; z rozboru jednotlivého kvítka poznáme konen s úplnou jistotou i druh.

Nalezneme tedy u kvtenství mnohem vtší roz-

manitost, nežli u soustavy podzemních vtví a na stéblech.

Nicmén shledáme, že ídká lata ovsa a hustý klas pše-

nice od sebe mén se uchylují, než jak by se dle prvního

pohledu zdáli mohlo, ponvadž u nejrozmanitjších sp-
sob travního kvtu vždy jisté základní ástky se obje-

vují, jejichž poet a velikost ale u rozliných druh jsou

rozliné. Vezmme si za vzor jedno z nejjednodušších

travních kvtenství, jaké totiž na jilku (Lolium), pi ce-

stách a polích všude obecném, pozorujeme (obr. 8.). Z po-

chvy posledního listu vystupuje tenké pevné stéblo, na jehož

konci kvtenství se nalézá. Na tom dá se snadno rozeznati

osa, která jest bezprostední prodloužení stébla, a pak

malé kvtonosné vtviky, asi '/„ palce od sebe vzdálené.

Poboné vtviky šlovou klásky (spiculae), kteréž jméno

irozeznati se musí od klasu (spica), jak celé kvtenství

slovc. Klásky jsou na klasu ve dvou adách sestaveny,

jeden klásek vždy na pravé, druhý vždy na levé stran;

tentýž poádek pozoruje se na listech každého jednotli-

vého klásku, kterýž jest zmenšeným obrazem celého

klasu. Vyjma nejdolcjši lupénky má každý lupen klásku

na špice jemnou osinu, a v koutku jeho sedí kvítek,

který obsahuje jeden blánitý lupének, ti tyinky a nlku
s dvma bliznami ; ústroje tyto vystupují však jen v as
kvtu z lupénk vcu, jindy jsou ukryly; v koutku nej-

(Obr. 8.).
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dolejšího lístku nesedí však žádný kvítek. Na každém klásku rozeznávají se tedy

nejdolejší prázdné lupénky co plevy (glumae) a hoejší obalní lupénky i pluchy (paleae

inferiores), v jejichž koutcích kvty sedí. Jílek raá» jen po jedné plev na každém

klásku, ostatní trávy skoro vždy dv ; u jilku jest totiž druhá pleva zakrnlá, an by

jinak zákon umístní list zrušen byl. Každý kvítek, vynikající z koutku plevy, mže
se též co vtvika považovati, tak že na každém kvtenslví jilku trojí spsob vtví se

pozoruje, hlavní osa klasu, osa klásk a jednotlivé kvty. Že také osa klasu v tví jest

a nikoliv pouhé prodloužení stébla, ukázal nejdíve Wigand, který u zpodu klasu nalezl

stopy listu, z jehož koutku osa tato vyniká, jako každá jiná vtev, kt^'á vždy z koutku

listu vynikati musí. Spsoby takového zakrnní pozorovali jsme již u palem, a výjev

len nalézá se vbec tam, kde jisté ústroje zhusta vedle sebe se vyvinují. Každá osa

klasu obsahuje tolik lánk, tolik klásk poítá; každý lánek jest nahoe tlustší, dole

tenší ; na výstupcích tím povstalých sedí klásek. V klasech, v nichž klásky velmi zhusta

vedle sebe stojí, jako k. p, na klasu pšeniném, bývá osa nejpodivnji zkroucena a zohy-

bána, a stídavé postaveni klásk jest pak zdánliv zrušeno. J'elomíme-li klas pšeniný

(obr. 9.) a odstraníme-li všechny poboné klásky až na ten, který zrovna u konce sedí,

shledáme, že osa klasu složena jest z ady obrácen kuželítých lánk, z nichž každý

na svém hoejším tlustším konci klásek nese. Klásky tyto vzdalují se od sebe s ohledem

na obvod hlavní osy následkem zakroucení o 270", tak že celý klas obdrží podobu

tverhrannou, na ose jednotlivých klásk panuje ale postavení dle 180° jako u jilku.

Ob plevy u zpodu klásku sedí tak hluboko, že se zdá, jakoby náležely k hlavní ose ;

(Obr. 9.)

1. Rozbor klásku pšeniiiflio. S lánek osy

kláskové, s osa klásková, gg plevy, hbb plachy.

Dva plodné a dva hluché kvty jsou z koutku

plnch vyndány; teky ukazují kam náležejí.

Obsahují W pluchy kvtné, o tyinky, //ajef

njky. 2. Projekcí pedesléto ;
písmena mai totéž-

taktéž zdá se, jakoby ony a první dv pluchy

stály naproti sob, vlastn ale stoji nad sebou,

a jen osa jest píliš málo \7vinuta; u tetího

a tvrtého lístku jest pak stídavé postavení

patrné. Celý klásek pšeniný obsahuje tedy

šest lupénk, z nichž ob plevy nejvtší jsou,

a tyry pluchy, které od dola nahoru men-

šími se stávají ;
jen ob dolejší pluchy nesou

v koutcích svých plodné kvty, ob hoejší

nesou jen zakrnlé kvty. Nad poátkem nej-

hoejší pluhy vyniká špika osy kláskové a

nese ješt velmi malý, zakrnlý pupen listový.

Podobný ku klásku pšeninému jest

klásek iitný (obr. 10.). Na ose klasu stojí tak

jako klásek pšeniný, obsahuje ale jenom

tyry '»7vinuté lupénky, dv velmi úzké plevy

a nad nimi dv silné pluchy, sedící na nevy-

vinutých láncích osy ; v koutku každé pluchy

sedí dokonalý kvt, z nhož jen prášníky na

dlouhých tyinkách vynikají. Mezi obma plu-

chama pozoruje se malá stopka nahoe se za-

krnlým pupenem, tot špika osy kláskové.

Mnohem složitjší jest kvt klasu jeného

(obr. 11.). Ohneme-li klas tento tak, aby se
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osiny jeho rozslouply. nalezneme na každém lánku klasové osy místo jednoho tri klásky

;

skoumámc-li pak uspoádáni klásk, shledáme, že prostední jest nejvtší a bez stopky,

kdežto dva poboCné menší jsou a na krátké stopce sedí. U zpodu každého klásku sedí

dvé úzké, velmi dlouhé a špiaté lístky, loliž plevy ; bezprostedn nad nimi velká lun-

kovitá plueha, dlouhou osinou ukonená. U dolejška stedního klásku vystupuje tenounká

stopka, jest to její konec; taktéž se ukonuje každý z vedlejších klásk, kteréž, jak

jsme vidli, jenom ti lupénky. t. dv plevy a jednu pluchu obsahuji. Mohlo by se

zdáti podivné, že z každého lánku hlavní osy ti klásky vynikají ; tomu ale tak není,

neb poboné klásky jsou vlastn jenom vtviky stedního klásku, jehož nejdolejší lánek

ale velmi krátký zfislal. 7. tuho následuje, že zde musely také ješt dva lístky zakrnti,

neb vtviky povslávaji dle všeobecného zákona rostlin jen v koutku listovém. Také

musíme podotknouti, že plevy proti vší zdánlivosti nikoli vedle sebe, nýbrž nad sebou

stojí, an totiž lánek osy kláskové zakrnl.

U obecného jemene (Hordeum vulgfare) sedí v každém klásku a sice v koutku

pluchy plodné kvty, obsahující jednu vnitní pluchu, ti tyinky a nlku. Proto nalézá

(Obr. 10.) (Obr. 11.)

1. Roibor klásku žitncho.

Písmena jako v predeálém.

Živa 18M.

l'iojekcí jelio. Klásek jofnicna jednílio (llorileiim niurinumj.

.S lánek hlavní osy, s osa siedního kliískn. s' s' osy

poboných klásk. Ostatní písmena jako ped tím.

2. Projekcí jeho.

li
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(Obr. 12.)

se na zralém klasu sesl ad semen; ob ady, které k stedním kláskm náležejí, pi-

léhají k hlavní ose, ady poboných klásk vystupují ale k stran a klas obdrží tím

podobu tverhranou. U šestiádkového jemene (H. he.xastichum) odstupují všechny

klásky stejn od osy; u dvojádkového (H. distichum) má jen stední klásek plodné

kvty, oba poboné klásky nesou jen tyinky.

Klas jený obsahuje dle toho tyry spsoby vtví, hlavní osu klasu, osy klásku,

poboné klásky a kvty.

Lála ovsa (obr. 12.) zdá se dle prvního pohledu ním docela jiným býti, nežli

klas jený, nicmén shoduje se s ním úpln. Pedstavme si Jen, že každý klásek je-

ného klasu na dlouhé tenké vtvi sedí, a obdržíme latu ovesnou. Na ní jsou i plevy

a pluchy delšími lánky od sebe oddleny, tak že celé kvlenství mnohem idší sesta-

vení má, nežli klasy popsané. Jako u ovsa jest kvlenství vtšího dílu latnatých trav

uspoádáno, tak u trav z rodu Arundo, Holcus, Arhenalerum, Aira atd. Také u rod

Poa, Bromus a Fesluca sedí klásky na dlouhých tenkých vtvích, rozvtvení jde ale

ješt dále nežli u ovsa. asto zdá se, jakoby nkolik klásk z jednoho místa hlavní

osy vystupovalo, ale to jest, jak jsem již podotkl, jenom zdánlivé ; vždy jsou nkteré

poboné klásky mezi nimi. Rod Alopecurus, na lukách našich velmi obecný, má též

latu, ale ku klasu velmi podobnou, ponvadž vtviky klásk krátké jsou a k hlavní ose

piléhají. Pravý klas má klásky bez vtviek. Poznfiváme z toho, že rozmanitý spsob

kvlenství trav z toho povstává, že se klásek více nebo mén vyvine, jsou ale také

trávy, u nichž klásek ásten zakrní. Smitka

(Nardus slricta, obr. 13.), rostoucí na horách

a neúrodných ladech, poskytuje nám píklad.

Z hustého chomáe árkovitých list vyzdvi-

huje se stéblo '4 si. vysoké, jehož hoejší

konec má podobu lánkovité osy, nesoucí na

kolínkách kvty. Každý kvt jest obalen dvma
lupénky, z níchžto jeden co svrchní, druhý co

vnitní plucha považovati se musí ; scházejí

zde tedy ob plevy jiných trav. K vyroz-

umní tomu slouží piložený výkres (obr. 14.),

který takka ideální podélný prez pedsta-

vuje. Spatujeme tedy u smilky první pokus

klásku s jediným listem fS^ a se zakrnlou

osou, na níž kvt sedí ; i tento jest jednodušší,

nežli u ostatních trav, a má jednu niku.

Více vyvinutý jest klásek u trávy Psi-

lurus nardoides (obr. 15.), rostoucí u Adriat-

ského moe. Tenounké stéblo ukonuje se

osou, na jejíchž láncích dvojkvté klásky sedí.

Plevy jsou též zakrnlé, ale klásek nese dv
svrchní pluchy, v jejichž koutcích vždy po

1. Kus laty ovsa holého, Ayena nuda. 8 osa jednom kvtu se nalézá. Vpiloženém výkresu

';'''™V°'^^'*',''°''*'''"'t,*L°!'°'"^''' '''t''"' (obr. 16.) mají písmena tentýž význam, jako
2. Kvetoucí klásek, ssí osa kláskova, gg plevy, ^ / j r j j > j

ihb pluchy svrchní, PP pluchy vnitiuí, ped tím. Tráva tato jest mimo to památná
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L loho ohlodu, ix II ní nialoi-iií lisí, z ní-liož vlcv vynikli, více vyvinul jnsl, nt-žli

u jiných trav. » |iiiilol>u hliinitéhd ziiuhkii má. .lak ii sinilky iniisí .se také u tiHo trávy

pijmouti, žo ji/. |iivd |irvniiii listem (})) klásku jiný list zakrnl, snad asi u ^, neb

bez lohu nodalu hy su umíslni listu vysvtlili.

Dukiinalujši josl klásek ii trávy Leptunts fiUformUi (rostoucí u Baltického moe)
(obr. 17.); v oklikáili hlavní osy .sedí vždy klásek v prienéin postavení, s dvma velkými

plevami, plucha svrchní jest blánitá jako pluciia vnitrní, tak že se zdá, jakoby náležely

(Obr. 13.1

1. Niirilus stvioin. na prnvo kousek ktiisii. na lovo klísek, se svrchní a vnitní pluchou.

il*.
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k ose, Uvedeine-li píné postavení kiásk na stídavé, mže nám piložený výkres

(obr. 18.) schéma tohoto kvtenství pedstaviti, pi emž gg plevy, ostatní písmena jako

ped tím pluchy atd. znamenají.

Podobné schematické vyobrazení jiných trav podává nám všeobecný pehled kv-

tenství travního Cobr. 19. a 20.). Nejblíže k rodu Lepturus pipojuje se oddlení trav

pšeniných s pín postavenými klásky a mnoholupennou osou kláskovou ; totéž platí,

vyjniouc píné postavení, o rodu Lolium. Znamení | naznauje v obrazích vždy kv^t.

(Obr. 14.) (Obr. 16.)

Schematické vyobrazení sraiiky (Nardus stricta).

S osa klasu, s zakrnlá osa klásku, o osa kvtu. B
zakrnlý list hlavní osy , */ zakralá pleva, 6 plucha
BVTchní, í9 plachá vnitrní.

(Obr. 15.)

Schematické vyobrazení trávy Psilurus nardoides.

(Obr, 17.)

Kus osy klasové trávy Lepturus incurvatus s dvma
klásky.

Schematické vyobrazení trávy Lepturus incurvatus.

Psilurus nardoides. 1. Celá rostlina, 2. klásek

Písmena jako ped tím.
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Porovnáme-li nyní všechna kvélenslví trav mezi sebou, mžeme je v následující

pehled sestavili , pi íemž ^
vždy celý klásek znamená a zakrnélé íhinky osové

schematicky dosazeny jsou. Cifry znaí zárove adová ísla vélví (obr. 21.) *)• Z pí-

klad tchto poznáváme, jak klas zponenáhla pechází do laty, anaf osa každého klásku

zase klásky nese, taktéž jak každá vtev laty optným rozvtvením zase v novou latu

se promuje.

Všeobecná podoba složitého kvtenslví trav jest zajímavá jak z fysiologického

lak i z aesthciického ohledu. Pozorujeme, kterak zpodní vtve kvtenství jsou nej-

delší a ke špice poád se skracují, až konen špika osy jenom jeden klásek nese;

totéž pozoruje se na každé vtvi. Celé kvtenství obdrží tím nco ukonitého, asi tak

jako budovy gothické, jejichž pkný dojem také na zponcnáhlém stupování od zpodu

k hoejšku se zakládá. Od obyejné této podoby travního kvtu odchyluje se nápadné

kukuice, která nejenom svou velikostí, nýbrž celým svým ústrojím nad trávy naše oby-

ejn vystupuje a v nkterém ohledu k palmám se pibližuje. Klas kukuice, velkými

žlutými a ervenými semeny zhusta posázený, upomíná jen málo na latu travní, akoliv

rostlinopisec pi bližším pozorováni co takovou považovati ji musí. Kvty trav jsou dle

svého ústrojí obojaké, a z vtšího dílu vyvinou se v jednom kvtu jak prášníky tak i

nlky; vyskytuje se ale nkdy, že na jediném klásku nkteré kvty jenom prášníky

(Obr. 19.) (Obr. 21.)

3
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nesou a ostatní obojaké jsou. U kakuice leží však rozdlení práštiíkového kvlu od

nlkového v celém zrstu. Silné, 8—10 st. vysoké stéblo koní se latou, která jen

prášníkové kvty obsahuje ; nlkové kvty vynikají však co silné vtve z kout dolej-

ších list. Poslední list každé vtve objímá mladé nlkové kvtenství, jako u palem;

z obalu toho vystoupí pozdji dlouhé vláknité nlky v podob hedvábného chvostu

a pijímají prášek, kterýž s ho^^ejšího (prášníkového) kvtenství na n padá. Nicmén

jsou i zde vlastn v každém kvtenství kvty pvodn obojaké, a prášníkové kvty po-

vstaly jen zakrnním nlek, nlkové zakrnním prášník. Zakrnní tchto ústroj ne-

mže se však co zvrhlost považovati, nebof jest již v culém zrstu rostliny založeno.

Spíše mohlo by se co zvrhnutí považovali objevení prášníkovýoh kvt mezi nlkovými,

jak jsem sám vidl, nebo nlkových kvt mezi prášníkuvými, jak Wigand pozoroval.

Kvt trávy pravideln vyvinutý obsahuje, jak již praveno bylo, li'i ústroje: pluchu vnitní

(palea superior), ti tyinky a jednu nlku. Osa, na které tyto ústroje sedí
,

jest lak

málo vyvinuta, že se jenom domyslem najíti dá.

O ústroji travního kvtu máme celou literaturu. Starší rosllinopisci mli za to, že

svrchní pluchy ku kvtu náležejí, a mimo to pijali mnozí, že tetí list jest zakrnlý, aby

lak pro obdobu s ostatními jednodložnými rostlinami trojliipenný obal obdržely. Sám

Schleiden považuje kvt trávy za pvodn trojlupenný. Kdyby ale lomu tak bylo, byly

by dva z nejvšeobecnjších zákon rostlinného ústrojí zrušeny; neb pak by povstal každý

kvt bezprostedn z osy bez mateního listu, kdežto každá vtev, a takovou jest palm

tento kvt, v koutku listu povstati musí, a zadruhé zrušil by se tím poádek list, neb

pak by náležela pleva ke kvtu místo k ose klásku, jak tomu v skutku jest, a první

lupen kvtné osy byl by k zevnjšku obrácen, což v celém rostlinstvu snad není.

Tyto dva dvody dostaují k vyvrácení toho, že plucha svrchní náleží ke kvtu;

jsou však ješt dva jiné bezprostední dvody, jenž tuto vc osvtlují. Rozložíme-li totiž

travní kvt, a vezmeme-li vnitní pluchu s vajeníkem a prášniky do kleštiek a vytrh-

neme-li ji, zstane dole ješt malý lánek osy sláli a na nm sedí plucha (6). Pozná-

váme z toho, že klásek obsahuje osu posázenou pluchami svrchními a plevami, a že kvtná

osa jenom jeden lupen nese a v koutku svrchní pluchy sedí. Pi tom pozoruje se také

stídavé postavení list. Neb plucha vnitní (palea superior), totiž první list kvtné

osy, jest o 180" od mateního listu kvlu, totiž od pluchy svrchní (palea inferior),

uchýlen, ili jinými slovy, první list kvtné osy stojí uvnit jako první list každé vtve

na trávách. Také povaha obou lístk ukazuje, že nejsou stejnorodé, nýbrž že náležejí

k rozliným lánkm. Plucha svrchní jest obyejn mnohem vtší a pevnjší á jako per-

gamenová, plucha vnitní jest obyejn tenká, blánitá a menši. Nejjistjší dkaz odkryl

však loni Wigand pi zevrubném skoumání vyvinujícího se klásku travního. Pozoroval

mladistvé kvtenství, v nmž klásky teprva jen osu obsahovaly, na níž plevy a pluchy

zpodni sedí. Teprva v pozdjší dob objeví se v koutcích pluch malé bunné bra-

davky, totiž mladé osy kvtné, z nichž podle zákonu stídavého postaveni nejdíve

plucha vnitní, pak ti tyinky co kulaté teky se vyvinou, kdežto vajeník pozdji

povstává (obr. 22.). Vc tuto považujeme dle toho za rozhodnutou a upozoríiujeme

tenáe jen na to, že vyobrazení tray ve vtším dílu knih chybné jest. ponvadž se

tam vždy plucha zpodni ku kvtu poítá a tento dvojlupenný se býti zdá, ehož však

není. Kdo se o tchto vcech pesvdili chce, nechf rozebere klas pšeniný, neb

velké klásky sveepu. Trávy osinné mají osiny na zpodni pluse, a dle toho pozná se
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tedy umislni ostalnich líslkiV U trav s mnohokvólými klásky (A^roslideae) zdii se

nkdy, jakoby stopku klásku bezprostedn kvty nesla a ledy plevy a obž pliichy jen

k jedné ose náležely. Zde však z pochybnosti vyjdeme, hledáme-li na libetni slran

pluchy vnitní koneek osy kláskové, který obyejn co jemná špika se zakrnlým pu-

penem se objeví. Konec kvtné osy samé nese všnk na sob vajeník.

Vytáhnume-li kvt z pluchy zpodní, poznáme u zpodni pluchy vnitní dv velmi

malé blánky, které nkdy s jejími kraji srostlé jsou, obyejné ale co malé, volné lístky

na té stran vajcníka sedí, který k pluse zpodni obrácen jest. Oba tyto lístky byly

v dlouhé hádce o travném kvtu dležité, a dosavad se neví, co vlastn znamenají.

Nkteí v nich poznávali zakrnlé korunní lupeny a myslili, že tetí lakový lupen

docela zmizel. Vc ta není ani dosavad docela rozhodnuta, akoliv dle Wi^andových

zevrubných badání vysvítá, že šupinky tyto (squamulac) k pluse vnitní asi v tomtéž

pomru stojí, jako palísty k hlavnímu listu, n. p. u vikví (Vicia), leehy (Lathyrus) atd.

U rod Štípa a Hambusa vyskytují se ovšem ti squamulae, z nichž jedna stojí uvnit

v pluse vnitní, druhé dv obyejným spflsobem ; výjev ten není dosavad vyložen.

Pozorujíce tyinky shledáme v nich ponejprve u Irav veteno stejných ústroj, ve-

teno listíi, neb tyinky nejsou nio jiného nežli promnné listy (obr. 23. a 24.). Obyejn

vystupují Ii z kvtné osy na stejné výšce, jen u voíiavky (Anihoxanthum) vyskytují se

toliko dva, u rýže (Oryza) nalézají se však dv trojlená vetena tyinek nad sebou.

Pi obyejné Irojelnosti jsou tak postaveny, že dv tyinky stojí po stranách pluchy

vnitní, jedna na stran pluchy zpodni. Tyinka jest obyejn velmi dlouhá, a nese

dva na spsob x srostlé pylové vaky, které z prostranních rozsedlin pluch k zevnjšku

visí a podél se rozpukávají. Uprosted mezi tyinkami sedí vajeník obyejn po-

doby vejité, a nese na temen dv blizny se šttikovými chloupky. Wigand pozo-

roval vyvinutí tchto ústroj (.obr. 25.). Brzo potom, když se z bunné bradavky

(Obr. 22.) (Obr. 23.) (Obr. 24.)

Velmi mladý kliUck lipnicc. Poa Všeobecní pedstavení ktlu Pr&jokci krétu; písmena jako

neniuralis. oálek <»y kláskové vravního. 1. Kvt cely. 2. Viije- fied tím.

» » plevami v? a zpodními pliicliami nik s nlkami, <j šupinky.
bhbb, vjejicliž koutcíeli mladé ástky
kvetli

, plucha vnitní a tyfinky

na vynikají.

v koutku mladé zpodni pluchy nejdíve plucha vnitní, a pak tyinky vyvinou, vyzdvihne

se pod leiiienem této bradavky msiitý kraj, který brzo v celý kruh se spojí a pozdji

podobu široké, nahoe otevené lahvice obdrží. Na dvou místech hoejšího kraje vy-
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niknou dva malé bunné výstupky, z kterých se blizny vyvinou a potom chloupky se

pokryji. Mezi tím pibližují se kraje láhvicové vyvýšeniny k sob a uzavrou se konen.

Ješt díve, nežli se to stane, promní se také temeno bradavky, pod kterým se podo-

tknutý kruh vyvinul, v malou hlaviku , a když dutina vajeníku hotova jest, obdrží

hlavika tato podobu semenniho pupene, totiž pokryje se dvma blánami (integumenta).

Jádro pupenu jest nejposlednjší konec kvtné osy a obsahuje jemné bunné tkanivo,

v jehož stedu jediná buka v zárodkový vak se roztáhne. Jednostranným zrstem

pošine se semenni pupen, který vlastn z prostedku vajeníku vystupuje, k stn jeho,

a ústa pupenu obrátí se tím k dolejšku. Zárodkový vak zaujme brzo nejvtší díl pu-

penového jádra, a když pyl ili prášek na bliznu padne a v podob trubice až do va-

jení dutiny vroste, kde se k ústm pupenu piloží, povsiane v zárodkovém vaku

zárodek, kterýž ale tento vak celý nevyplní; s ním zárovefi vytvoí se endosperm

v klíním vaku, kterýž mezi tím ješt více se zvtší.

Když semeno dozrává, roste tkanivo bílku ve vaku zárodkovém tak siln, že se

tím pupen semenni rozstoupí a blány jeho k sténám vajeníku pitlaí, s nímž pozdji

docela srostou ; proto má v sob zralé zrno mounatý bílý obsah, bílek, v nmž klíek

leží, a dv vrstvy blánek, z nichž zevnitní k stn vajeníku a vnitní k obalm se-

menného pupene náleží (obr. 26.). Jmenuji-li se tedy zrna obilná semením, jest to

(Obr. 25.) {Obr. 26.)

Vyvinntý vajeník t žit Becale cerealej. 1. První 1. Prez podélní zralého zrna jeného, h blána

poátek. 2. 3. V podob lahvice otevené a bez plodní, e endosperm, k klíek. 2. Prez podélní

nlky. 4. Prez podélný s nlkou st; f stna zrna kukuice, h blána plodní, c endosperm, k kliek,

vajeníku, c klíní vak semenniho pupene, k jádro

pupene, i blány. 5. Plod o nco starší. 6. Plod

dosplý.

v botanickém smyslu mylné, ponvadž jsou vlastn celé plody, totiž semeny se svými

obaly. Poroviiáme-li tento plod s jablkem, nebo s plodem palmovým, poznáme, že ob-

sahuje jen nejpotebnjší ástky; co ale jednotlivému se nedostává, to se nahrazuje

množstvím a ztepilostí zrslu, tak že na prostoe neveliké mnoho obilních zrn vycho-

vati se mže. O pírodopisu škrobu, který v obilí lenkoblánité buky ve velkém

množství obsahuje, bylo již drive jednáno.

Klíek leží v zralém zrnu u dna plodu a vypluje jenom zpodní koutek jeho,

ostatní prostoru zaujímá bílek. Dosplý kliek má, jako u všech jednodložných rostlin,

malou podobnost k mladé tráv, a musí se ledy, aby se význam ástek jeho poznal, po

vyvinutí skouraati. Z poátku jest podlouhlým bunným tlesem, které docela volné

v dutin zárodkového vaku leží, jeden konec jeho jest koínek, druhý pupen klini,
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Onen se vyvine jenom málo, tento ale dává prvnímu klínímu listu pvod, který vedle

špiky z buní^ného Ilesa vyroste a brzo lak se zvtší, že jen malá štrbina v nm
zstane, z níž listový pupen vyniká. Pupen lenlo obsahuje dva neb Ii co pochvy se

objímající zárodky lisl ; tam, kde konec koenu v lodyhu klíku piecházi, vyniká nkolik

výstupk, první vedlejší koínky, kteréž pi klíeni samy se vyvinou, kdežto pvodní

prvotní koínek zakrní. Proto nemají trávy kolni koenu, nýbrž vždy jen chomá drob-

ných koínk, kleró z nejzpodnjšiho lánku vystoupnou; listy pupenu vytlaují se pi

klicní ze štrbiny dložného lupénku ven; na podélném ezu skrze klíek pozoruji se

již mladistvé svazky cevni. které od stedu do koínku a dlohy vybíhají (obr. 27.).

Vnitní lislrojnost trav jest v nejužším spojení s podobou jejich a vyznauje se pede

vším jednostranným prodloužením dle jednoho smru, jak to na stéblech a listech pozo-

rujeme. Podstatná látka úslrojil jest dužnalé Ikanivo , kteréž na povrchu pevnou

kozí Ccutícula) jest chránno. V stnách bunk pokožných usazují se kemen, v bam-

bosu sráží se i mezi kolínky v lak velkém

množství, že co labašír do obchodu pi-

chází. Svazky cev bží v bunném tka-

nivu vždy jen dle délky a nikdy se neroz-

vlvují a nespojují, jako u rostlin s listy si(-

nal žebernalými. Jen v kolínkách uhýbají

se cevni svazky ke vnitku a vytvouji

zvláštní zapletení ; odtud vycházejí též cévy

do list nebo do vtvi ; v následujVcím

lánku mají však rovný bh, jako ped tím.

Válec sesílujíci, jako u dvojdložných

rostlin, chybí jak palmám tak i trávám,

proež se nestává lánek jednou vyvinutý

nikdy tlustším.

Soustava trav.

Jak jsem již vyložil, jeví se zvláštnosti trav nejnápadnji v jejich kvtenství,

proež podle toho nejlépe roztíditi se dají. Mn zdá se býti následující rozdlení

ponkud pirozené.

Dle kvtenství povstávají Ii skupenlny, které jakožto stupn vývinu poadí tvoí,

a sice : A) Irávy klasnaté. B) Trávy latnaté. C) Trávy s dvojitým kvtem.

A) Trávy klasnalé obsahují nejjednodušší trávy, a mají podél klasové osy bez-

slopené klásky. Poadí rod sem náležejících ustanovuje se vyvinutím klásk a

jest následující:

a) Trávy smilkovilé (Nardoideae) jsou nejjednodušší a mají jednokvté klásky

bez plev.

Ostatní klasnaté trávy rozštpují se v dv ady, z nichž jedna má klásky v pí-
ném postaveni (pod úhlem 270°), druhá v stídavém (pod úhlem 180").

adil .9 úchylkou klásk 180".

b) Psilurut; klásky dvoj kvte, bez plev,

c) Lolium (jilek) ; klásky dvojkvté, po jedné plev.

Rada s úchylkou kláski 270*.

d) Lepturus: klásky jednokvté s píné stojícími plevami a blánitýrai pluchami.

Vyvinutí klíku žitného. 1. Poátek klíku, c ko-

I-íneli, a pupen , h lupen dložný. 2. Fozdéjéí

stav, lupen déložný í> obstoupí klíek. .3. Dospélí
rostlinka klidní, hh koínky vedlejší, e pochva d-
ložného lupénku, / štrbina jeho. 4. Podélný pru-

iez téliož
;
písmena jako pied tím-
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e) Oreoc/iloa, Gaudmia , Brachypodium. Agropyrum, Trilicum, Aegilops, Secale

;

úplné, mnoliokvté klásky s dvma plevami.

O Beckmannia, Sparliiia, Cynodon, Chloris, úplné, jednu- až mnohukvOlé klásky

;

všecliny k jedné stran klasu obrácené ; u rodu Beckmannia jeden klas, u ostatních

nkolik stejných klasíi na spsob prst.

Pechod k latnalým Iravám tvoí rody :

g) Hordeum, Elymus; u zpodu pín stojícího stedního klásku vynikají dva poboné

klásky, všechny ti s krafounkými stopkami, proež jest kvtenství klásková lata.

,
B) Trávy latnaté. Sem náleží vtší díl trav ; mají klásky na tenkých vtvikách

a tyto bývají zase rozvtvené. Trávy tyto pipojuji se k pedešlým

h) paspalovUými iracami. (Paspalaceae), jejichž kvtenství obsahuje bud klasovou

latu (Orthopogon, Lappago), bud nkolik klasíi v podob prstnaté (Digilaria), bud složenou

latu (Echinochloa). Klásky sedí na krátkých stopkách v chomáích, nebo pravideln

podél osy. Každý klásek jest mnohokvtý, asto s poátkem druhého zpodního livtu.

Plevy jsou dv, zpodní menší; plucha zakrnlého kvtu má podobu tetí plevy. Trávy

sem náležející jsou širokolislé a rostou v horkých krajinách.

K jemenovitým Iravám (Hordeaceae, g) pipojují se pravé latnaté trávy pro-

stedkem

i) frav cukrovitýeh (Saccharineae), jejichž lata jest bud klasová (Heteropogon), bud

stažena (Andropogon), bu ídká (Saccharum, Sorghum.) Klásky jsou mnohokvlé s po-

átkem kvtu, nebo s prášníkovým kvtem u zpodu
;
plevy jsou dv, zpodní vtší.

Ke skupení e pipojují se Irávy skupením

k) trav mrkotilých (Feslucaceae), které mají úplné inuohokvté klásky, jen u n-
kterých rod králce stopkaté a v klasy stažené, u ostatních ale laty dlouhovtevné

a složité. Sem náležejí rody Sesleria, Poa, Glyceria, Briza, Melica, Molinia, Koeleria,

Dactylis, Cynosurus, Festuca, Bromus, Uniola, Bambusa. Osiny sedí na zpodních plu-

chách a nejsou skroucené.

1) Trávy ovesné (Avenaceae) mají klásky dvoj- až mnohokvté, nejhoejší kvt

vadnoucí; pluchu zpodní obyejn s osinou a sice se skroucenou. Sem náležejí Aira, Tri-

seium, Avena, Danthonia, Eriachne, Uralepis, Holeus, Antho.xanthura.

m) Trávy rákosovilé CArundinaceae) mají klásky jednokvlé s poátkem druhého

kvtu, nebo mnohokvté. Kvty jsou obstoupeny obyejn dlouhými mkkými vlásky,

stéblo jest dlouhé s latou velmi složitou. Calamagroslis, Amnophila, Arundo, Phragmites.

n) Tr/wy psinekovité (Agroslideae) mají klásky jednokvté, málokdy s poátkem

hoejšího kvtu. Agrostis, Polypogon, Sporobolus, Muhlenbergia.

o) Tráry kavilovilé (Stipaceae) mají kvty jednokvté , zpodní pluchu stoenou,

na konci s osinou, osiny asto velmi dlouhé, vousaté, jednoduché nebo trojdílné, spi-

raln skroucené, u zpodu lánkované. Macr<ichioa, Stipa, Aristidia.

p) Tráoi/ chraslicoviló (Phatlarideae) mají klásky ve válcovitou, klasovou latu

.';lažcné. Alopecurus, Phleum, Phalaris.

(]) Trapy rýíovilé (Oryieae) ; kvty inaji obyejn šest tyinek, jsou asto dvojí

(praš. a nl.), zpodni obyejn hluché, jenuin jednou plachou opatené. 0i7za, Leer-

sia, Ehrharta.

I
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C) Trávy .1 dcojilým hitem mají u konce stébla pnSšnikové, na poboných

vlvícIi dole ínclkovó kvóly, ped vyviniilim v pochvC schované.

r) Trávy kukuNcocM (Olyreae). Zea. Prášnikový klásek (lvoik^lý sdvOnia ple-

vami a s je.lnoii vnilíiii pliichoti. Cnélkové klásky dvojkvélé, jeden kvl hluchý
;

dvé

plevy, jedna zpodní a jedna vnilní plucha.

O dýchání.

Si-lisiil J. P u r k y 11 f.

Chll jsem po onehdejšini (viz Živa r. Ilí. 6. 5.) pístupu k pirodosiovným zá-

bavám postoupiti k vylíe í obrazu života povšechného na povrchu koulo zemské. Vše-

obecné živly, vodstvo, vzduch, ostrovy a pevniny, hory, stepi , lesy, eky, bahna mly

sloužiti za podstavy, za pozadí a rámec obrazíi životních. Zrazeno mi to, dílem že již

cos podobného v prvním roníku Živy (Rozhled v oboru veškeré pírody) podáno bylo,

dílem že takové \ysokoletavé rozjímání, které mimo to mnohých speciálních známostí

požaduje, mnohého by od tení toho odstrašilo, kde by ani jasného poueni ani zábavy

oekávati nebylo. 1 odložil jsem rád vc tuto na pozdjší dobu, až by snad Živa sama

tolik vdecké podlohy poskytovala, na které by se obraz povšechný zevrubn vylíiti dal.

Míním tedy rovným krokem in medias res, do samé vci se pustili. A však

lislrojstvo živoucí jest tak zízeno, že každý jeho nástroj, každý zábyv a úad, porovnáme-li

jej s jinými, stejné ceny se býti zdá ; nhot jest všechno vespol tak suzleno, že všude

lío jakýsi zaátek i také konec nalézti ; i trudno bývá mysli rozjímavé, chtíi podávati

pouení, rozhodnouti se okamžit k tomu neb onomu poátku. — Vyvolil jsem dýchání,

a lo z mnohých dležitých píin ; pedn z té, že ono pi narození jest první patrný

ouin a výjev nového živobytí, pak že bez dýchání ani dost málo asu v život setr-

vali nemžeme, an bez potravy dosti dlouho vytrváme, i zastavení na as obhu krve

pežijeme, zvíecích pak úkon, ití a libovolného pohybováni, i vyš.ších duševných in-

ností , spaním ádná pestávka' se dje. Jen dýcháni od prvního vdechnutí až do

posledního vydechnutí netrpí žádného perušení ani za bdní ani za spaní, i v as hlu-

boké mdloby nepestává docela, snad jen vyjma stav smrti zdánlivé. Mimo lo jest úkon

dýchání v oboru pirodosloví dosaváde nejlépe proskoumán a nejjasnji vyložiti se dá.

Co ale též velmi dležité býti se zdá, jest, že porozumvším úkonm dychadel klí nám

podán k porozumní mnohým jiným od dýchaní odvislým, dýcháním vymoženým in-

nostem, totiž oživeni krve, nerv, sval, a odlud pocházejícím ouinm duševním, po-

hybm tlesným silami duševnými i'ízcným. jako jsou hlas a zpv, a zvlášt mluva

lidská, o kterýchžto pedmtech asem též obšírnji promluvíme.

Každý živolvor, nechf je rostlina nebo zvíe, jest samo sebou ukonené tleso,

jednotnik, nesoucí jistý tvar na sob, který ne zvení vtlaen, nýbrž samorosllý

í vnitního a neviditelného jakéhosi poátku vychází, velesvorn s jinými z podobných

poiSátk pošlými. Životvor z nepatrného zárodku, kde celá jeho budoucnost sklíena

jest, zrstá v dokonalou svou podobu a postavu, kdež ve své celé síle vyvádí innosti

sob urené, až i zachází, jiným místa ponechaje. Za trvání toho živobytí nacházejí se

jeho hmotné ástky v ustaviných zmnách. Život sám tráví a vyžívá bez pestání hmotu

jemu poddanou, pibírá bez pi-esláni do oboru svého zvenku nové i nové látky, vyžilé

pak a sestárlé vyvrhuje. Jest pak tálo petvara hmolná, živoucí, základn spsobu



172

chemického, a i nad tímto zdánlivé pouze hmotným hýbáním bytnost vyšší se vznáší,

již, kde samostalnji vystupuje, duší a duchem nazýváme.

Tlo živé, rostlinné nebo zvíecí, živí se potravou z venku vzatou, tráví ji, pi^e-

Iravuje, vytravuje. Potrava pak mže býti všeobecná, elementární, živelná, nebo zvláštní,

vzata z oboru samého životvorstva. Rostlina živi se jen potravou elementární, vzduchem,

vodou a tím co v nich rozpuštno neorganického pod spiisobou solí, živly pak všude ji

obkliují, vstíc jí vcházejí, aniž teba, aby se po nich pohybovala; proež stojí beze

hnutí upevnna v pd zemské, aneb po vodách splývá, an potrava jí sama se podává,

ano bezvoln vniká do jejich vnitností. Píroda na takovém životvoru ukazuje, že

i zbýti mže vyšších mocností, kde jí toho není poteba. — Zvíecí jednotník bývá

pohyblivý, citlivý, popudný, shání se od místa k místu hledaje potravu zvláštní, rost-

linnou neb zvíecí. K tomu nadán jest tykadly, chápadly, kusadly, bháky, letadly,

plovadly, všelikými idly do blíže i do vzdáli sahajícími, a zvláštními stevy, kde se

potrava nahromadí a asem stráví, aniž teba bez pestání po ní se honiti, nýbrž po

pestávkách jí se dobývá. Proež pírodoskumci vystavili takový sáek potravní za

hlavní význak zvíeti, jímž by se lišilo od rostliny, kde lakové zásobárny nebývá. M6j

sob též u nás svou platnost tento význak, a ne výhradn, nýbrž jako jeden z mno-
hých nemén dležitých, jako jsou cit o zvle, vnuknutí a puzení, o nichž ovšem na

rostlinách žádných známek nemáme.

Akoliv píroda veškeré živoišstvo zvláštním trávením vyznaila, jedno elemen-

tární spolen s rostlinstvem pedce všem zvíatm zstavila a Je oužeji k sob pi-

poutala; jest to dýchaní, dýchání ve vzduchu i ve vod. Dýchajíf ve vzduchu ssavci,

ptáci, plazi, hmyzí, nkteí hlemejždi, ve vodách ryby, raci, mlži, hlemejždi, larvy hmyz,
ervi, hvzdejši, polypi, koenonožci, nálevníci. A co jest to, jaká hmota to, již dý-

cháním všickni živoucí bez pestání do sebe ssají a vždy zhasínající život znova zn-
cují? Starý svt, podávaje se více obraznosti nežli písnému zpytování a zkoušení,

hledal nejprve ve vzduchu jakýchsi oživujících duch (spiritus, Tzrtíftrc), kteí vniknouce^

do plic odtamtud arteriemi (jakobys ekl vzdušnicemi) po celém tle se rozprostíraj'

a je oživují, zaež i vzduch životním pokrmem (pabulum vitae) nazýván. Teprv Harvey,

slavný vynálezce obhu krve, zvrátil tuto myšlénku, dokázav, že i v arteriích krev

koluje, a jaksi smíšena se vzduchem.

Sprostý rozum, neznaje chemické složení vzduchu a jeho prvotní ástky, mže
se i nyní lehce uspokojili takovýmto antickým domnním, které pirozen podle výsledk

stanovuje píiny, ježto libovoln vymýšlí, neshánjíc se dále po jejich bytosti skutené.

Tak se utvoila za starých dob zvláštní mythologie všelikých sil a duch a tajných

Jakosti (qualitates occultae), které novjší doba ne bez velikých nesnází vypuzuje. Jest

to jako s pohybem slunce okolo zem, kterému nás denn vyuuje patrný úkaz východu

i západu, navzdor uení Koperníkovu. Kdož z nás, i tebas nejzkušenjší chemik, zatajiv

dech na nkolik sekund, až do vznikání v hrudi citu dusivého, ouzkostlivého, omraují-

cího, a pak navrátiv se k svobodnému vzkiujicímu dýchání, nepoznal by se píchylna

k domnnce oné starých Galenist o vzdušních spirutusech, a by teba jiným, vdetj-

ším spsobem vc sob pedstaviti chtl , ohled bera na písné materialisty , kteí

životním silám skutenosti odpírají a jen z mrtvého život vzkísiti se vynasnažují. Jiný,

každému dobe známý úinek dýchání jest ochlazení plic a zmírnní horka vnitního,

které chemickými postupy v krvi neustále se vyvádí, zvlášt když horekou, silnými
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nápoji, vášnmi, násilném pohybováním, zevnjším teplem itrev se zkvasí a prudeji

krouží. Leží pak na snad, vzduchu a dýcháni pipisovali moc ochlazující, klerá by

vrozený ohe (callidum innalum). jakový z;i základ živola sloužili se zdá, zmírnila, aby

píliš prudce nezplanul. Také slaí filosofové a medikové ped Aristotelem až do Ga-

lena a Arelaa, podobným citem ochlazeni, byli vedeni k podobné domnnce. Jest to

pirozený sptisob |)opulárnosti, klerá vidy radji od povrchních výjev a zdání táhnouti

a zavádti se dá, než aby hned ku písné pravd pistoupila, která arci nkdy mnohem

skrytjší bývá, nežli pouhý na jev stojící a však zavádjící úkaz a mam.

Taková sprostá pontí mohla jen tak dlouho jakousi platnost míti, dokud povaha

lufcbní vzduchu atmosferního dkladn poznána nebyla. Teprv tenkrát, když na konci

minulého století kyslík co hlavní ástka vzduchu odkryt a Lavoisicrem dle jeho lueb-

ních vlastností oupln proskoumán byl, vzala otázka o dýchání zcela jinou spsobu na

sebe. První pevládající myšlénka, kterou tu analogie hned poskytovala, byla, že dý-

chání jest spsob hoeni. Lavoisier sám píijal, že v plících se vyvinuje plyn uhliko-

vodíkový, který vdechnutím kyslíku ve vzduchu obsaženého promuje se v kyselinu

uhlíkovou a ve vodní páry. ježto bez pestáni vydychováiiím ucházejí, rovn tak jako

pi hoeni svíce lojové nebo pálení oleje v lamp, kdežto bez mála to samo se dje.

Podle jeho mínní nebylo dýcháni nic jiného než ištni krve od zbyteného uhlíku

prostedkem práv tolika kyslíku, jako k té slouenin potebí bylo. Krev tím spro-

šlna látek životu odporných, uhlíku a vodíku, navracela by se do pirozeného svého

stavu beze všeho pijetí nových látek odjinud. Podle toho byla by krev arteriální

sama sob istá a pvodní, vcnosní pak krev uhlíkem zneištna. istá krev byla by

také ta, která sama sebou životními vlastnostmi nadána život kojiti by v stavu byla, bez

požadování z venku jakýchsi duchv aneb látek oživujících na pomoc, an organismus

životní síly všeho druhu sáni v sob pipravuje. Vyniká tento náhled svou patrnou

prostotou a dsledností, i vábí k pijeti. Hlavní vada leží v tom, že uhlíkovodikový

plyn co v krvi hotový pouze hypotheticky pijat, že vyvádní tepla v plících jest píliš

neznané, aby se co hoení považo>ati mohlo, a že vypaování vody, jako na všech

tnokrých površích se vzduchem se stýkajících, samo sebou se stává, aniž by nového

chemického tvoeni vody potebí bylo. Ovšemf ale dal výklad Lavoisierv cele nový

obrat otázce o dýcháni, aniž od nho až do nejnovjších as docela upuštíno
; jen

sem a tam nco zjinaeno, uritji udáno nebo jinak pojímáno, podle toho jak v tom

,ncb onom zkušenost nových pokrok uinila.

Po této historické digressi, která by ješt podrobnji až do dnešní doby vyvésti

se dala, pi emž bychom arci na uenosti nco získali, ne však na pravém poznání,

obrátíme se hned k dkladnému a zkušebnému považování pirozeného úkonu našeho

dýchání. Rozdlíme toto jednáni na patero oddíl podle rozliných stránek našeho

pedmtu, rozliných základních všeobecných vd, jako jsou mechanika, chemie, dyna-

mika, které slouží k vystavení theorie, nebo rozumného poznání úkaz našim smyslm
se naskytujicích, a podle rozliného spsobu, jakým dýchání se upotebuje v život

tlesném i jakého užití dovoluje v pomrech spoleenských. Budeme tedy obšírnji

rozprávti

:

1. O zevnjšku dýcháni, totiž o výjevech dýchání bezprostedn poznatelných,

bez pedpokládáni zvláštních vdeckých známostí.
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2. O luebné povaze ili o chemismu dV cháni, u píisobeui vzduchu na kre^,

n jejím okyslieni a nduhlieni, o vyvinováni teploty po celém lle.

3. O mechanismu dýcháni ili strojnické jeho povaze, kdežto se považují plice

a thorax (prsa ili hrudni nádoba) co dmychavý nástroj, vzduch do vnit ssajici a jej

vyfukující. Pii tomto oddílu bude teba seznámiti se s kostrou hrudi a jejím svalstvem,

pak i s anatomií chi-táuu, abychom všechny jejich pohyby dfdtladn vyložili.

4. O dynamismu dýchání, ili o povaze sil životních, zvlášt nervnícli, jimižto

pohyby svalil se vzbuzuji, a snad i nkteré promny chemicko-organické v tlesných

látkách se spsobují.

5. Konen obrátíme zetel ku psychismu dýchání ili duševní jeho stránce, jakým

totiž spsobem lidská víile z rozumu nebo z vášn nakládá dýchadly, aby rozlinými

hlasy a mluvou vyjevila stav vnitních cit, tvary a pohyby myšlének.

Podle tohoto rozvrhu poneme s první jako úvodní ástkou.

O zeonéjsku dýcháni.

Všeliké innosti a bytnosti v pírod, dokud jsou našim smyslm beze všeho na-

máhání a umlého ueného zpytování a vyšetováni pi-ístnpné, jeví se nám beze všech

píprav a umlých prostedk, m.ijí takto svíij zevnjšek (exIerieurV Vidíme pohybo-

vání svých oud, slyšíme hlas zpvu, hlásky mluvy lidské, domakáváme ,se pohyb

krve z lepotu žil a srdce, poznáváme vnitní kolotání svých cit a myšlének, nahlé-

dáme do útroby duševní po vzhledu oí, po tváení se oblieje lidského, pozorujeme v roz-

manitých úkazech pítomnost zdraví nebo nemocí, spatujeme víikol sebe v íších pírody

výjevy povtrnosti, vznikání oblak, dešt, boue, vichice, zmny ástí roních, obhy

slunce a msíce, kolování hvzd, spatujeme tvary, zrst a zmar našeho rostlinstva,

spsoby a mravy našich zvíat. Tím však jsme ješt nevnikli do pravé bytosti úkaz

tchto, ku které vede toliko vdecké skoumání a rozumování, poznali jsme jen jejich

povrcimost, jejich zevnjšek. Avšak neteba jím opovrhovali. První zaátek naší zku-

šenosti vždy se stává zevnjškem, další pátrání vede k poznání celku, skoumání pak

pozornjší do hloubky bytosti nás uvádí. Tak povstaly a povstávají dosaváde naše vdy.

Jesl ledy pojímáni zevnjšku velmi dležité, a vede nakonec, neupustíme-li v svém sna-

žení, k pravému poznání.

Pistoupíme tedy k bližšímu považování zevnjšku našeho dýchání. Pi dýchání

rozšiují a sužují se stídav prsa a bich. Pi rozšiováni vniká vzduch do vnitku,

a to se zove vdechnutím, pi sužováni vzduch zase vychází, což nazýváme vydechnutím.

Tak po všechny asy svého živobytí trváme v stídavém dýchání, vdechu a výdechu.

K tomu však pidati slušno ješt jednu dobu, loliž zástavku, jenž se dje na krátko pi'i

každém pechodu od vdechnuli k vydechnuti a naopak, ano i uprosted vdechu nebo

výdechu možná nám libovoln dýchání na chvíli zastaviti. U dýchám a jeho ústroj

obrátíme pozor na rozliné jejich vlastnosti, a sice a) na asíosl, s jakou se za urité

doby provozuje, 6) na jeho mlkost a hlubokost, (.) na jeho rychlost a zdlouhavost,

d) na jeho krátkost a dlouhost, e) na úsilovnost, s jakou se vydechnutí nebo vdechnutí

dje, /) pak se též vezme ohled na zevnjšek tla (prsou a bicha), jeho tvar, a zmny
jaké se djí pi vdechu a výdechu, k emuž i rozliného mení užíváme, g) pak i vý-

slechu dýchání a stavu plic prostedkem slelhoskopu a plessimetru *) neopomineme,
|

*) Stethoskop, hnidibled, jest trabika devená 8—9 coul dlouhá, na dolejším konci nálevkoritv
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h) (ilc biideiiie míli ohled nu všelikí jiné viaslnosli lla, klerú s dýcháiiiin \ jakémsi

poméru stoji, na velikost, tíži, slaií, pohlaví, slav a emeslo, zdraví a neduživosl, ná-

rodnost, plemeno a J.. i) také již tu vyhižili sluší ouéinky rostných úkon našeho života

na povahu dýcháni. It) konefné i vplyv duševních mocností na tlýchání a všeliké upo-

tebení jeho v pomrech spoleenských aspo povrchn vylííili tl-eha, dokud se prosto

na zevn-jšku jeví. bez dalšího skoumání, což do oddílu pátého odloženo budiž.

a) Doby pirozeného dýcháni trvají jistým asem, a však ne ve stejných rozm-

rech, ani v stejné rychlosti : vdychování hVvá nco delší a zdlouhavjší, vydychování

kratší a rychlejší. Podobné trvání pestávek eených bývá nestejné, rechod ze

vdechu do výdechu stává se bez znané pestávky zponenáhla od jednoho do druhého;

vdechu pak od výdechu pí-etrhnutí jakési a pohovní, a krátké, znamenáme. Píiny

toho udáme, kde o mechanismu dýchání nduviti budeme.

Poet dech za ustanovený as, ku p. za minutu, bývá pi stejných okolnostech

dosti stálý; u dosplého lovka stední veliliosli asi 16 dech za minulu, u novoro-

zence pes 40, za pacholectví ubývá až do 26, \ jinošství do 18. v sešlém vku pak

astosti dechu pro krátkodušnost zase pibývá.

Libovoln dechy až do nepodobna na poet zmnožili miižeme. Pokusil jsem se

o to pomoci hodinek í-ckundních, i nalezl jsem, že až do 360 nejkratších dech a vý-

dech za jednu minutu vydali jsem dovedl, pi emž 6 dech v jednu sekundu se vešlo.

Po namáhavém bhu spoetl jsem 120 dechu za minutu. Dýcháni ale též znané umen-

šení dovoluje, ku pi'. 6, 4, 2 dechy za jednu minutu. Tylo zkoušky se mohou bez

zlých následk na více minut prodlouHli. Znamenitý výjev se vyškytá, když asi 120krát

za minutu a tu došli hluboko a na delší as dýcháni se opakuje
; pocítíme tu jakési

brnni po celém tle, podobné onomu což známe jménem zdevnni oudu, když jeho

nerv pi nepohodlném leženi déle stlaen byl. Zdá se, že by delší prodloužení takové

zkoušky k mrtvici piblížiti se mohlo. Tento cit pi bháni se nejeví ; snad že tenkráte

innost nerv na skrování sval se odvádí. Kdo by tylo zkoušky opakovati chtl,

musel by k tomu použili hodinek sekundnich, visacích nebo kapesních. V nedostalku

tch teba sob upravili pendul nebo kyvadlo potebné délky, za sekundu na jedno ký-

vání. Vezmi k tomu olovnou kulku, provrtej, provlikni šru, na jejímž koiici jsi udlal

uzel, aby kulka se udržela, pak zm šru na délku 993'/i, millimetr (.bezmála 34 V,

Vídenských palc), upevni hoejší konec, aby šra svobodn kývala
;
jeden kyv bude

pak práv trvali jednu sekundu. Když pak na jeden kyv dechtieš dvakrát, budeš mil

za minutu dech 120 jako nahoe pi bháni, když dechneš šestkrát, bude dech 360

atd. Podobn mžeš zmili kyvadlem umenšeni potu dech, až do ouplného zatajení.

Zatajeiii dechu dá se prodloužiti na jednu minutu. Jsou na pomoí Kalifornie

potápi na perle, kteí 2 i 3 minuty bez dýchání pod vodou vydrží; když se ale vy-

pravuje o osobách, které teba pl i celou hodinu pod vodou meškaly., jest lo bajka

aaebo byl lo mam.

vyhloubena, na lioejííra konci okrouhlou ploskou násadkou opatená, která se k uchu piiloží, dolejJí pak

na povrch prsou, ahy se spsohyšuméní dechu vypátraly. Plcssimcier, tlukomr, jest co plíšek tenký

kotouiek ze slonové kosti, neví sokym krajem ohroubcný, jenž se dutou stranou na rzná místa

prsou položí a na ndjž prsty se poklepává; zvláštnost zvuku udává, plícc-Ii tam volné nebo za-

cpané jsou.
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b) Dále považovali sluší dech mélký (jinak myln krátký, což lépe na cas vzta-

hovali budeme) a hluboliý. Pi tum vycházíme od stedního dýchání, které' u prostedku

se pohybuje mezi nejhlubším vdechnutím a vydechnutím, a jakého užíváme pi oby-

ejném pokojném stavu •svého tla. Množství vzduchu, které telidáž z plic vychází a do

nich vchází, udává se stední mrou na 50' krychl. centimetr nebo 15-6 krychlových

Paížských coul*). Nad to ješt, až k samé nemožnosti, hlubší vdechnutí vykonati se

mže, podobn i delší vydechnutí. Celé lakové ouplné vydechnutí obsahuje v stední

míe, podle zkoušek Vierordta, jež na sob samém uinil, 1800 krychlových centimetr

= 56 Paíž, krychl. coul (bezmála tolik i Vídenských). Jiní pozorovatelé však udávají

i 1936 až do 4367 krychl. cm., což arci záleží na velikosti tla a rozmru prsou

i plic jednotlivc. Podle zkoušek, v zdejším fysiologickém ústavu loského roku se

spirometrem uinných, vydalo se minimum 2300 k, cm., maximum 4300 k. cm., ehož

stední poet jest 3300 k. cm. Já sám stále 3600 k. cm. = 200 kr. c, tedy bezmála

stední míru jsem ukazoval.

Nejvíce se tmito zkouškami zabýval Anglian John

Hutchinšon , jenž o tom zvláštní knihu napsal (John

Hutchinson von der Capacitát der Lungen und von den

Athmungsfunctionen, mít Hinblick auf die Begrundung

einer genauen und leichten Methode Krankheiten der

Lungen durch das Spirometer zu entdecken. Aus dera

Engl. iiberselzt v. Dr. Samosch. Mít eingedr. Holz-

schnitten. Braunschweig 1849).

Stroj, od nho k tomu pipravený, spirometer,

dechomr, jehož výkres vedle piložen jest **), výborn

se hodí ke skoumáni zdravoty nebo chorobnosli lidských

plic, a v nemocnicích, zvlášt ve klinikách, všeobecn se

ho užívá. Znamenitá jest jistota, s jakou se jím poátek

a vzrst zkázy plícní pozorovali dá. Hutchinson uvádí

píklad o jistém muži
,
jménem Frecman, pišlém roku

1842 z Ameriky do Anglie, vbec americkým obrem

zvaném. Živil se z poátku šermíslvím o závod. Tehdáž

ohledal Hutchinson stav jeho dýchání s ohledem na

jiné pomry tlesné, i nalezeno vzduchu pi nejhlubším

dýchám' 434 krychl. coulu angl. (nco vtších než naše),

*) 1 kiych. coul rak. r= lí'2 kiychl cm.

**) Spirometer skládá se z následujících ástí:

a vtší náJoba z plechu, 18 coul vysoká, 6 c. široká, ku které jest pipojena roura ccc zevné prosto

dol béžicí, pak pod nádobou až do stedku její pdy vodorovn, pak zas kolmo vystupující až do

rovni hoejšího kraje nádoby; l> jest jiná stejn dlouhá, asi o coul užší nádoba, dole otevená, nahoe

pokrytá, kde šrou zavšena jest na koleku d uprosted vyžlabeném, po obvodu zoubky opateném,

od pedu na zad kosmo bžícími ; na druhém konci šry zavšeno jest závaží e v rovnováze s ná-

dobou b. Koleko upevnno jest na sloupci /, po zadní stran k nádob o pipevnném, ruika h

zastavuje koleko, když nádoba ii dostaten vyzdvižena byla. Na témže sloupci piletováno jest m-

ítko na 5500 krjch. centimetr, zdola nahoru árkami a ciframi naznaené Dolejší nádoba naplní se

vodou až bh'zko otvoru stední roury, pak se nádoba hoejší až na dno ponoí, pi emž vzduch

rourou vychází. Když pak se do nátrubku roury vdýohá, vyzdvihne dech nádobu hoejší, a tím

se na mítku mí obsah výdechu.
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podle míry novorrancouzské 8590 krychl. centim.; výška jeho byla 6 str. 11 '4 coul,

vážil 19 kamen a 5 liber (kámen =22 lib. nebo '/j Ct. ""/n lib.) := 423 lib. angli-

ckých (nco lohíích našich). Po dvou rocích touláni se po kraji a namáhavého živo-

bytí vrátil se do Londýna, zdraví maje velmi porušené, i pijal byl do nemocnice. Bylf do

koslí vyzáblý, mt-l silný kašel, pi emž množství hnisoviny vyhazoval. Pi novém ohle-

dání nalezeno, že jen ješt 10 kamen a 1 lib. = 221 lib. váží, výška byla zmenšena

o 4 coule, dýchání pak ukazovalo 344 krychl. coul = 6810 krych. centimetr, což

arci v porovnání s jinými ješt pemnoho se zdá, u nho samého však na ztrátu 20

procent ukazuje. Jiné jcšl pády pivádí Hulchinson, kde pi dobrém ješt zdraví na-

stávající chorobu plic pomocí svélio nástroje prorokoval. Zvláštního zmínní zasluhuje

výsledek Hutchinsona, že výška postavy jest v pímém pomru k velikosti dýchání,

a sice mezi 5 a 6 stevíci bezmála po 8 krych. coul na každý coul pírstku výšky.

Mén dležité a urité jsou pomry dýchání k tíži. Co se tý& stáí, znamenáno , že

mezi 30. a 60. rokem skoro 1 V, krychl. coulu na velikosti dechu ron ubývá. Však

to není všechi*ii vzduch, jenž nejhlubším vydechnutím z plic vypuzen byl, nýbrž zstane

v nich ješt znané množství, což se v prmru u dosplého lovka podle Goodwyna

na 1476 až na 4000 krychl. centimetr (107,(i — 200 krychl. coul) udává. O tom se

:irci jen pesvdíme na plicech z mrtvoly vzatých. Ostatn každý ví, že telecí nebo

skopové plíce (nebo hrudí, jaké se v jatkách prodává) znan vzducliem naplnny jsou,

odkudž jejich stkvla barva pochází. Tento vždy v plicech obsažený vzduch, s tím co

pi nejhlubším vdechnuli pijímáme, ini teprv absolutní množství jeho, i bylo by tedy

u mne, podle toho jako nahoe udáno, asi 3600 + !iÍÍI^-rÍ22^ =3600 -(-2328=6338

ikrychlových centimetr, ufbo 352 krychlových coul.

Dále ješt poznamenáme o mlkém a hlubokém dýchání následující. Když Jsme co

nejhloubji vdechli, jest nám na vli nejskrovnjším výdechem vypustiti nco málo \zduchu,

teba jen pl krychlového coulu, a zase jen tolik vtáhnouti. Pi nejkratším a nejastjším

dýcháni nahoe uvedeném, 360 vdech a výdech za minutu, stídalo se vzduchu jen asi po

dvou krychlových coulech. Podobné mlké dechy mohou se provádli na všech ttupních

výdechu až do posledního nejhlubšího, což pi dost malé cvienjsti lehce dovedeme. Zpo-

zorujeme pi tom, že tato zkouška pi nejhlubším vdechnutí znan prodloužiti se dá, kdežto

pi nejhlubším vydechnutí jen krátký as vydržíme, pocítice nemilý cit záduchu a neodola-

telný pud k násilnému vdechnuti. Proež není jednostejné, zdali zatajivše dech na delší as,

jak nahoe udáno, po nejhlubším vdechnutí nebo vydechnuli lo uiníme. V druhém pádu jen

na králko mžeme v bezdechu setrvali, an nás brzo cil ouzkosli zajme, pronikujíci všechno

nervstvo celého tla a nutící k nevolnému vdechnuti, kdcžlo v prvním pádu zkouška se

lépe daí a až do jedné minuly prodloužili se dá. Proež i Hulchinson tm, jimž po-

teba káže déle dechu zatajiti, ku p. pi delším meškání v hustém dýmu, nebo pi

potápní, podává tu radu, aby díve nkolika nejhlubšími vdechy a výdechy plíce až do

nejkrajnjších jejich konc co možná vyíslili a svžím vzduchem zásobili, naež v za-

tajení dechu teba tikrát déle setrvati mžeme. Tímto prostedkem muž, jenž se ke

zkoušce nabídl, ouplných dvou minul bez dýchání setrval, což jen nejzrunjší perlo-

lovci dovedou. Když pi slavení tunelu pod Temží u Londýna v klenb protrženi se

stalo a voda jej naplnila, jednalo se o dkladné prohledání otvoru, aby se zpráva uiniti

mohla. Pan Brunel sám, slavný stavitel tunelu, nechal se s jedním ješt spoleníkem

Žlia 1859. 12
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ve zvonu potápckém spuslili do eky; piblíživ se však až na 30 stevíc k otvoru,

pozorovali že jest píliš ouzký, aby zvon do nho pohroužen býti mohl. Proež p.

Brunel, chopiv se provazu, spustil se do otvoru, aby ohledal jeho povahu a stav klenby

tunelu. Spoleník, znepokojen dlouhým pobytím pana Brunela pod vodou, které již pes
dv minuty trvalo, již dával znamení k vytáhnutí, lak že onomu sotva ješt asu zbý-

valo chopili se provazu, jejž byl pi své práci upustil. Navrátiv se nahoru byl velice

pekvapen, že tolik asu uplynulo. Potom ješl astéji se potopiti dal, a vždy s lehkosti

dv minuty pod vodou vydržel. Píina toho byla, že ve zvonu užil vzduchu tlakem

vody (30' pod hladinou) na dvojnásob shuštného. Toho prostedku by so též pomocí

mchýe zhuštným vzduchem naplnného užili mohlo, kde se jedná o vybavení lidského

života pi ohni nebo pi podzemm'ch výparech v dolech uhelných, nebo z jiných usmr-

cujících plyn v kanálech a stocích.

Hluboké dýchání slouží také co prostedek lékaský, kde se jedná o to, aby za-

krnlé a skrené plíce zase se rozšíily a pookály. Lidé, jenž se zabývají klidnými

pracemi, sedíce nebo stojíce bez namáhavých pohyb, pi emž uvykají krátkému a ml-
kému dýchání, jako ženštiny, literáti, mnozí emeslníci ald., mohou tím dáti píinu k cho-

robám plícním a krevním; proež se jim radí, aby pi svých zaneprázdnních na hlu-

boké dýchání ohled brali anebo as po ase tlocvinými pohyby, procházkou nebo pra-

cemi namáhavjšími innost hrudi oživili. Píroda sama nás k tomu poukazuje, an po

delším mlkém dýchání k optnému hlubšímu vdechnutí puzeni býváme. Tof just i píina

vzdechnutí a vzdychání, když mysl v smutku jest pohroužena, kdežto na význak hlu-

bokého zajmutí citu a odtrhnutí od zevnjška málo jen dýcháme a tím ouzkostlivý pocit

jen více pstujeme, až sama léící moc pírody nám buto slze bolekojné vyloudí, nebo

hlubokými vzdechy ouzkosti srdce úlevy dává. — Již o tom zmínno, že pod zvonem

potápf^ckým v stlaeném vzduchu hluboké dýchání se podporuje, k tomu však my na

pevnozemí solva kdy píležitost míli budeme. Toho samého umlým spsobem dosá-

hneme, použijíce mchu na vyfukování skla. Položí se píslušné závaží na jeho desku a

pipevní se k oustí elaslická roura, jejíhož nátrubku chopíme se pysky a mch zvolna

šlapajíce vzduch proudem se v ústa hrnoucí dýcháme, kdežto veliké ulehení dechu

a rozšíení hrudi pocítíme. Podobn slouží chze nebo jízda proti vtru.

c) Pistoupíme nyní k považování rychlosti a zdlouhavosti dýchání. Skulinkou

hlasní, hlasilkou, na hoejším konci hrdla umístnou, vychází nebo vchází vzduch

proudem rychlejším nebo zdlouhavjším, když stejnou mírou asu více nebo mén
vzduchu se vydává nebo vtahuje, pak i když to samé množství vzduchu kratším nebo

delším asem vchází nebo vychází. Panuje tu povšechný zákon rychlosti pohybu

jakéhosi tlesa pomrn k prostoru i asu. Tleso tu jest vzduch, prostor dutiny

plíciií, které se dýcháním jistou mrou asu naplují nebo vyprazdují. Jsou pi tom

inné hýbavé sily hrudi, kterými náhlým nebo zdlouhavým rozšíením prsou vzduch bud

rychleji nebo neiiáhleji vniká do mchýk plícních anebo stahováním hrudi z nich vy-

niká. Pi bháni zrychli se dýchání, v pukliriném stavu tla bývá zvolné. Uvedli jsiD«

nahoe píklad astého dýchání (360 vdech a \ýdech za minutu), což by se chybné

za rychlé vzíti mohlo. Rozdíl v tom písný zachovati sluší, nebof krátké i mlké dý-

cháni mže býti spolu zvolné nebo rychlé, podobn hluboké nebo dlouhé dýchání, podle

množství vzduchu lim samým asem vydaného nebo pijatého. Nejlépe nám zkouška lu

vc vysvÉllí. Vezmi mchýr teleci, naslr trubiku s kohoutkem dost širokou (as V*
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coulu v priniTu;. aby vzduch volný prchod ml, navlaž jej a vytla z nho všechen

vzduch naislu, pak, puziiruje pi tom hodinky sekundní, naruukni Jednou náhle za

jednu sekundu, pak volnéjl za dv, za ti i, za lyry ald , ímž bude nafukování rychlé,

a pak vždy zdlouliavjší. Máš tu píklady rychlejšího nebo zdlouhavi-jšího vydychování.

Podobn mžeš z mchýe naplnného vzduch do plic vtahovali, rychleji nebo povol-

nji, ímž poznáš rychlejší nebo zdlouhavjší vdechování. Pi onom vnikají veliké po-

díly vzduchu do prsou, pi tom jen malé a skrovné. Když dti si hrají vyfukujíce

stéblem bublinky barevné z mydlin, tu teba vyfukovati vzduch velmi zdlouhav, aby

hodn veliké a pestré puchýky .>ie vydaily. Mluvíce polozalajeným hlasem vydáváme

vzduch hlasilkou velmi poskrovnu, podobn pi brání na foukací hudební nástroje pi

pianu zvolna se vydychuje, rychleji pak pi forte. Jsouf pak nástroje, ku p. flétna,

hubuj, které jen zvolné foukáni dovolují, má-li se slušný tón z nich vydobyti, jinae by

prefouknutim neisté a kiklavé tony se vyloudily.

J) Poznamenali sluší, že rychlost a zdlouhavost dechu tsné souvisí « krátkosti a

dlouhoiti jeho, akoliv nejsou to samé. Rychlý dech bývá pomrné krátký, kratším

asem se odbývá. To samé množství vzduchu, ku p. 100 kryciilových coul, mže se

široce otevenou hlasilkou rychlým vydechnutím za pl sekui>dy vydati, kdežto pi

zvolném vydychování až do oupinlio výdechu zdvacel i tidcet sekund k tomu vynaložili

se mže. Také s tím vyvádíviiji dli, lito rození pírodozpylcové, zvláštní hru o závod,

kdo toližto z nich déle dovede hlas vydržeti ; nezkušené a plýtvavé díté za nedlouho

zásobu plícního vzduchu vyerpá, neumjíc hospodaili s silou hrudní, s hlasem, zkuše-

njší pak umírní hlas, pive skulinku hlasní, zadržuje rychlé stahování hrudi, a tak

sázku vyhraje. Rychlost a krátkost dechu záleží hlavn na velikosti otvoru, jímž vzduch

vychází, zvliišl hlasilky, pak i nosního prduchu a oustí relního. Pi násilném bhu
dýcháme z poátku chípnii, pak se ústa pootevou, až posledn široce se rozvírají,

aby co nejvíce vzduchu a co nejrychleji se vdechovalo. Pi zavených ústech a zacpa-

nfm jedné chíp bychom dlouho v bhu setrvati nemohli, proto že by valn ubylo

rychlosti dechu. Umti dobe dechem vládnouti, jej dle poteby spoe nebo hojn Na-

dávali, jest vebni dfiležito v zpévfdví, o emž na svém míst , kde o lidském hlasu

Jednáno bude, dkladn promluvíme.

e) Obrálínic se k povazování sily dýchám. Pi obyejném vdechování a vyde-

chování, v zdravém stavu svého tla vynakládáme jen mírných sil a skoro neznaných.

Abychom pišli k poznání síly naší hrudi, teba k tomu vynaložení dechu na pekonám
všelikých pekážek. Nejprvnjší pekážka naskyluje se našemu výdechu v samé sku-

lince hlasm', kd^ž voláme, kiifme, nebo jakýkoliv silný hlas vydáváme. Druhá zástava

hfni r úslech, když pysky piveme abychom foukali, buto na prázdno nebo do fou-

kacích hudebních a jiných nšslroj. íkáme o lom, kdo zná hlasit volali, kieti nebo

sfln6 foukati, že má silná prsa. Záležif to ovšem na obsáhlosti hrudi a na síle prsních

sral. Jsou-li zmínná oustí široko otevena, tu neteba výdechu pekonati jakéhos od-

poru, i všechna joho sila vynaloží se na zrychlení proudu vzdušného, pi emž nevy-

dává žádné nebo jen malé úinky na zevnjší odporující tla. — Také vdechování

žádá všelikého nasazení sil hnidních. Pozorujeme to již zprosla, když po namáhavém

bhání nebo vystupováni na vysokou horu se pozastavíme nebo usedneme, a pislou-

cháme svému silnému dýchání. Poznáme tu, že vdechování tenkrát mnohem násilnjší

bývá než vydecbováuí, proto že se stává co možná nejhloubji, pi emž poslední, vždy

12»
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pirstající odpor žeber pekonati se musí. Silného vdechování užívá se též pi ssání

když se dje celou hrudí, jako pi vsrkování vody z povrchu, nebo pi vytahování na-

braného moku z hudebních trub a roh, jako u truba vidíváme, aby svj náslroj vyistili.

K vymení síly dýchání užívá se zvláštního manometru nebo hustomru, a sice

dvojího spsobu, kratšího na rtuf, delšího na vodu. Na první vezme se roura sklenná,

asi dva stevíce dlouhá, v prmru as 3 linie, v tetin se ohne smrem opaným (zdola

nahoru) a pak ješt as na dva palce smrem vodorovným, aby se do ní pohodln fou-

kati mohlo. Tak pipravená roura pipevní se dráty na podlouhlé prkénko, na kterém

jsou árkami naznaeny stupn výšky podle francouzské míry po millimetrech a teba

spolu podle rakouské po coulech a liniích. Levnji si zídíme manometer s vodou;

vezmou se k tomu dv roury v prmru na *i\ coulu, z nichž jedna asi 6 st. dlouhá,

druhá kratší jest; aby se pohodln do ní dýchali mohlo, vstrí se do píhodné nádoby

prostedkem korku a pipevní k dlouhému prkénku, opatenému mrou na coule a linie.

Na konec kratší nastrí se rourka z kauuku, aby se k ústm pihnouti dala. Ob ra-

mena se pak do prostední výšky naplní vodou karmínem zbarvenou, aby lépe do zraku

padala. Potom foukej poznenáhla až k nejvyššímu napnutí do roury kratší, pi emž
v delší roue vystoupí voda a zmí se její výška. Vezme se pak dvojnásobn, z pí-

iny, že o se sloup vody v delším ramen zvýšil, o tolik se také snížil v ramen

nižším. Prostedkem takových nástroj, zvlášt rtuového dechomru (pneumatometru),

obdržel Bernský proessor Valentin (Lehrbuch der Physiologie des Menschen 1. Band

pag. 842) následující data:

A.
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Inika jest výsledek namáhání prostedního, jaký nejmenšfho, jaký nejvtšího. Tím však

se nedovíme nii7ehož u síle absolutní, totiž jaká tíže nebo kolík liber se vydychováním

anebo vdechováním vyzdvihlo. Abych se o tom neho aspoí piblížiteln dopátral, užil

jsem k tomu nahoe popsaných nástroj, pncumatomctru rtufového i vodního. Spojil jsem

prostedkem rourky kauukové s kratším ramenem prvního svinský mchý, cevkou s ko-

houtkem opatený, jen zvolna nafouknutý, aby vzduch vnitní se zevnjším byl v rovno-

váze; pak položiv na prkénko pikládal jsem závaží, pi emž sloup rtufový po millí-

metrech vystupoval, koneín jsem i sám s nejvtším namáháním dmuchal v pneunometr.

Výsledky byly následující

:

). B. Liber
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sprostjší a každéma pi ruce jsoucí míra jest šra nebo tkanika, jíž se objem tla

na rozliných výškách vymuje, a sice hned pod paždí, pak nad bradavikami, pod nimi

nad dlkem srdce, okolo beder. Dlouhost šrkou tak obdržená, zmená na mítku
coulovém, udává nám objem tla na tchto místech. Mže se též užiti známého mítka

z lakovaného plátna na cívce, jakým krejí moderní brávají míru na šaly. Zhotovili

jsem si pásek z lakovaného plátna ze dvou kus složený. Dva konce se spojí pra-

mínkem vulkanisovaného kauuku, guttou perchou pilepeného, druhé dva konce jsou

Yolné, peloží se pi mení pes sebe a upevní dvojnásobným dvojšpicím hákem. To

se stane pi stavu prsou prostedním, pak i pi nejhlubším vydechnuti.

Když se pak vdechuje, rozstoupnou se konce s kauukem a ukazuji míru roz-

šíení prsou, která na pipevnném, asi 5 coul dlouhém praménku s mítkem odísti

se mže. Ješt jednodušeji se to mení dje týkacím kružidlem (Tastenzirkel), jimž se

rozliné prmry tla pi vdechování a vydechování udávají. Tím spsobem zmí se

veliiny rozšiování prsou a porovnají se s výsledky zkoušek se spirometrem. Pozna-

menati sluší, že velikost zevnjšího obsahu nestojí vždycky s obsáhloslí plic v rovném

pomru, an zde na tunost podkožní ohled brán býti musí. Nejvtší práce v té vci

podnikl Hutchinson, akoliv bez valných prospch. Užilí k lomu dvadceti mrtvol,

u nichž, vyav ouzkým otvorem plíce i srdce a zváživ je, vylil dutinu sádrou, na odlivku

pak zmil její prmry, rozsáhlost plochy plicni a oponní, a všechno porovnav na ob-

šírné tabuli vystavil, kdežto ohled bráno na pohlaví,- stáí, výšku a váhu tla, na tíži

srdce, pravého i levého plíce, na obvody prsou zevnjší i vnjší, na rozmry povrchní

plochy vnitní dutiny, krychlový její obsah, rozliné ^irmry v rozliných smrech,

konen i na velikost prostoru pi nejhlubším dýchání. A. jací léto mnohoinnosti byly

výsledky? Vtším dílem negativní. Poznalo se, že velikost a šíka tla nesouvisí

nutn s rozsáhlostí dýchání; to samé platí o zevnjším objemu prsou, který hlavn na

tunosti záleží a v pímém pomru stojí s tíží celého lla. .Muž, jak íkáme, silnf mže
míli malé plíce, hubený pak plíce velké, jen obsah dutiny prsní a rozsah její pohybli-

vosti ukazuje písn na velikost dýchání. K vymení rozšiováni tla pi dýchání mohl

by se také zhotoviti kruný z plechu, a ke kylm, krku, ramenm nepronikateln pi-

pevniti, nahoe vedle krku nebo dole po stran s rourou sklennou širokou, mítkem

na couly krychlové opatenou, do níž by se vody nalilo, až by jí byla dutina mezi

tlem a krunýem po samou rouru naplnna. Pí dýchání by pak voda v roue vystu-

povala a padala, ímž by se rozšiováni a sužování prsou a bicha bezprostedné oka-

zovalo. Pokusím se nkdy za tohoto školního bhu, zíditi lakový kruný a polebné

zkoušky podniknouti, ehož výsledky v náš asopis svým asem podati hodlám. Již

naped mže se oekávati, že prostor, mezi nejkrajnjším soužením a rozšíením prsou

zajatý a vystoupením vody v roue zmený, nco vtší bude nežli ten, co se na spi-

rometru ukazuje, nebo mimo vzduch vniká pi rozšíeni též jistá množina krve do

dutiny prsní, mimo tu co pi pravidelném kolotáni se navracuje, podobn pi sužováni

se ji mén pijímá, který rozdíl na milku krunýe oznaovati se bude.

Ostatn zmínili se rausime zde také o rzných spsobech dýchání, jaké nám na

zevnjšku díku do oí padají. Francouzové Beau a Maissiat byli první, kteí o té vci

obšírnjší pozorování vykonali. Vystavili tré rozdíl : bišní dýchání, dýchání žeberní

dolejší a hoejší. Tof jsou spsoby dýchání ásteného, naproti tm slojí nedýcháni

a dýchám povšechné. Jest stav zdánlivého nedýcháni, jako pi hlubokých mdlobách,
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kdežto lékai užfvají rozliných prostedk, aby se vyáetilo, zdali ješt ngjakrt známka

dýchání se nalézá, k íomuž plamen sviCky nebo malé pejíCko k nosu pidržíme, anebo

jiné lehce pohyblivé véci se berou. Co se týe uritjšího vymení nižných spsob
dýchání, pohyb bicha, žeber, prsní kosti, velikosti a smru tchto pohyb, mohlo

by se to podobnými pásky s kaufukem, jako nahoe navrhnulo, vykonali, pipevnním

nebo pilepením jednoho konce na pohyblivá místa prsou, druhého pak na nepohyblivá,

teba na klíe, na páte, anebo radji na rámec zevnjSÍ nepohyblivý, pi emž arci

i lélo v nepohyblivém stavu udrženo býti by muselo.

Mén starostlivý, a v.íak více mén dostatený bývá spsob ohledáváni prsou

n léka; uživajif áry nebo pásku z voskovaného plátna, mítkem opateného, k vym-
ení pravé i levé polovice prsou, z jejichž nestejnosti na chorobnost jednoho nebo

drahého plíce soudí. Zvláštní také mivá zájem ohlodání prsou a tla pro diaetetiku

(idravovdu) a gymnastiku (tlocvik) , kdežto na pohyblivost žeber, klí , lopatek,

pálra, pak i na stélé roz.šíení prsou následkem tlocviku zetel se obraci.

Jest ješt jeden spíisob ohledávání a vymování prsou a celého díku, v ohledu

krasomrném velmi dležitý, jenž náleží v obor obrazných umní, zde však nás se mén
lýka, jednajících o pouhém dýchání.

^) Nebude snad od místa promluviti zde také o novém veledležitém |spsobu, jehož

lékaové k vyšetování útrob prsních (hrudních) s nejvtším prospchem užívají; míním

lotiž tak zvanou percussi a auskultacl (poklep a náslech)- První záleží v tom, že na prsa,

Jež vyšeti-ili chceme, nadzminný (sir, 174pozn.) nástroj, plessimeter, položíme, a prstem

n* tento klepajíce piln nasloucháme, jaký zvuk klepání loto vydává. Pi auskullací pak ne-

vyvádíme zvuky umle, nýbrž nasloucháme zvukm, které uvnit prsou bud klepáním srdce,

lepáním vtších žil anebo proudním se vzduchu do plic a z plic, tedy dýcháním se

Ivoí. Slyšíme pnk zvuky tylo, jak mile ucho na prsa piložíme, aneb ješt lépe pomocí

slethoskopu. Z jakosti pak zvuk tchto pozná zkušený a cviený léka s podivuhodnou

aslo uritostí, v jakém stavu útroby prsní se nalézají, zdali zdravé neb choré, a na

jaký neduh choré jsou.

Obrafme se opt k perkussí. Spoíváf tato na úkazu velmi jednoduchém a vše-

obecn známém. Zaklepáš-Ii na sud prázdný, vydá tento zajisté zcela jiný zvuk, nežli

sud njakou lekutoslí naplnný. Uhodíš-li na buben se všech stran dobe uzavený,

obdržíš zvuk plnjší, silnjší, istší, nežli by vydal buben na jedné stran protržený.

Zaklepej prstem na tvá svou pi otevených ústech, potom pi ústech zavených jen

málo nadmutých, a konec^n na tvá co možná nafouknutou, a poznáš ihned veliký

rozdíl zvuk, v každém tomto pádu vyvolaných. Podobné se dje pi klepání na prsa

n»áe. Prsa (hrud) naše pedstavuji dutina nejvíce plícemi vyplnnou , tyto však ve

zdravém stavu ustavin vzduchem naplnny jsou, více pi dýchání, mén po vydech-

nutí, vzduchoprázdn však i po nejhlubším vydechnutí nikdy nejsou. Dutina prsní tedy

vzduchem naplnná odpoví na poklep zvukem zajisté jiným, plnjším, hlunjším, nežli

by odpovdla jsouc naplnna njakou lekutoslí a tedy vzduchoprázdna. Každý se sám

o tomto snadno pesvditi mže. Polož prst levé ruky nad první žebro pravé strany,

a klepej na nj prstem pravé ruky své, uslyšíš zvuk plný, jasný, hluný; opakuj kle-

páni loto vždy o žebro nižeji, a poznáš asi nad šestým neb sedmým žebrem, že se

zvttk pojedn iu zmnil, že pozbyl plnosti a hlunosti své , slav se prázdným, temným,

málo hluným. Tato promna zvuku dokazuje, Se pod klepajícím prstem tvým nespo-
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ivá více dutina neb ústroj vzduch v sob chovající, jako výše nad tím ; a tak také

jest: tam kde plný, jasný zvuk v prázdný, temný pešel, pestaly i plíce, a játra vzdu-

choprázdn položeny jsou. Každý pochopí, kdyby nkterá ástka prsou našich vzducho-

prázdnou se stala, že bychom neobdrželi více na míst tomto zvuk plný, jasný, hluný,

plícím zdravým náležející, nýbrž zvuk prázdný, temný, krátký, jako játra vydávají.

Jsou však skuten choroby plícní, v kterých se množství vzduchu v choré ásti plic

mní, bud nadobyejn se zvtší bud zmenší, ba i asto docela zmizí. Abych jen jediný

piklad uvedl, zmíním se zde o zántu ili zapálení plic. V nemoci této vymísi se tolik

tekuté látky do zanícené ástky plic, že všechen vzduch vypudí a choré plíce hutnost

a tuhost jater obdrží, proež se i tento stav nemoci u léka zjaternni (hepatisatio)

nazývá. Pochopitelno, že zjalnlá ást plic na klepání odpoví zvukem, jakým by vzdu-

choprázdna odpovdly játra. Z toho ledy lékai snadno poznati sídlo zántu a pro-

storu, kterou v plících zaujal. Leží to mimo ouel náš, dále šíiti vc tuto, kdežto

jsme tenám našim chtli podati pouze všeobecný pojem o pravdivosti a dležitosti

perkusse. Vyjasníme ješt nkolika slovy auskultaci.

Položiš-li ucho své nkomu na prsa, a vdýchne-li tento ponkud hloubji, uslyšíš

ze vnit prsou jeho temný, slabý šum, jakobysi ústy napolo otevenými vzduch do sebe

ssál. Šum tento náleží prsoum zdravým a tvoí se tím, že plíce pi vdýchání rozšíené

vzduch do nejmenších buek svých ssají. Opt každému jasné bude, že ásf plic, jejichž

buky, jako n. p. u zántu, tekutostí tak naplnny jsou, že vzduch do nich vstoupiti

nemže, šum tento vydávati nemohou.

Každý zajisté slyšel již chropot, jaký lovk tžkým kašlem pojatý pi dýchání

vydává ; chropot tento pochází z toho, že prdušnice více neb mén hlenem naplnny

jsou, skrze který vzduch se prodírati musí. Tak hmotn se však chrapot plícní vždycky

neozývá; asto pouze malá a dosti hluboká ástka plic kašlem (catarrh) chycena jest,

a pouze nejmenší prdušnice hlenem naplnné vydávají chrapot, který jen cvienému

uchu zkušeného lékae se ohlásí a nemoc i sídlo její mu vyzradí. Myslím, že již z tchto

málo slov též auskultace svou dležitost pi vyšetování chorob plícních ped tenáem
osvdi ; nevyhnutelným a nevynahraditelným však se stala prostedkem k odkrytí cho-

rob srdených, o emž zde již pomleti slušno. Toliko ješt k potšení tenám našim

podotknu, že to zvlášt zásluha našeho slavného krajana professora Škody, že auskultace

a perkusse ve prospch chorého lovenstva tak ka pravou rukou každého pokroilého

a vzdlaného lékae se stala.

h) Bere se také ohled na všeliké obecné vlastnosti tla, s dýcháním v njakém

pomru stojící, na velikost, tíží a otylost, stáí, pohlaví, stav a emeslo, zdraví a nedu-

živost, národnost, plemeno a j. Nkterých ouinek dosti jest známý, jiných pak dalšího

zpytováni požaduje. Co se týká velikosti nebo výše postavy, dokázaly zkoušky, které

Hutchinson na 1923 zdravých osobách uinil, že hlubokost dýchání nebo obsáhlost plic

v arithmelickéffl pomru stojí s vysokostí postavy. Podáváme zde výslední adu jeho zkoušek-

si.

I. Výšky až do 0,0 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 5,10 5,11 6,0

5,0 5,1 5,3 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 5.10 5,11 6,0 6,+
1. 2. 3. 4 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14

11 Krycbl. couly výdechu 143175177189 193 201214229 228 237 246 247 259 276

K vysTlleni té tabule poznamenáme následující:



185

Prvni sloupec udává nahoe výšky od nejmenších až do 5 slevic ;
dole udána

jesl proslrední vcliOina výdechu, vytáhnula ze Irnácli zkoušek osob nejmenší postavy,

co* dalo prflmírného potu 143 krychlových coul obsáhlosli dýchání. K druhému sloupci

sloužilo !> pád, k telimu 28, k tvrtému 26, nejvíce k devátému, 411, k desátému 80.

Z podrobnjšího považováni tchto zkoušek udal se výsledek, že na každý coul výšky

od 5 do 6 stevíc pirstá bezmála 8 krychl. coul pi nejhlubším dýchání.

Jinou tabuli ze svých zkoušek sestavil Hutchinsnn ohledem na líži léla.

librj-.
Kryolil. coal po

brach
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Stáí. krychl. coul. pád. dýchání od 10 k 10 rokm. rozdíly.

15—20( 220 283
220

j-20
20-25S 220 491
25-30; 222 347 „„,
30-35 228 242 ''^^

35—40^ 212 171
206

-19

40-45^ 201 93
''"" —11

45-5O1 197 55 ,„.
50—551 193 37

^^^

55-60^ 182 30 ,e„ -13
60-65S 183 26 ^^
Stední poet 205,8 1775 ~~~

Z léto tabule se uíme, že od 15. do 35. roku obsáhlosti dýcháni pibývá, od

35. do 65. roku ji v pomrech 19, 11 a 13 krychl. coul ubývá.

Nepodailof se mi bohužel, nalézti podobných zkoušek ohledem na prvnjši stái,

dtství a chlapectví, kdež afci podobné vzrstání dechu oekávati musíme ; bylo by však

zajímavo poznati, jakými rozdíly pokrauje pomrn k zrstu celého tla, který z poátku

rychleji se pohybuje, pak v as mužství ustává.

Ohledem na pohlaví poznamenati sluší, že prsa ženských pomrn menší bývají

nežli mužských, podobn jejich obsah a mohutnost dýchání. Co se týká zevnjšího sp-

sobu dýchání ženských, liší se od mužského tím, že pevládá u nich pohybování hoej-

ších žeber, an u mužských dýchání více se koná vyzdvihováním žeber dolejších. Co do

ostatních vlastností výšky, tíže, stáí, platí to samé co dosaváde vbec vyloženo bylo-

Akoliv nemáme ped sebou obšírných zkoušek a tabulí, jimiž by ped oi vystaveno

bylo, v jakém pomru stoji všeliké stavy, zamstnání, živnosti a emesla s mohutností

dýchání: pedce nebude žádnému nesnadno, dorozumti se, že podle toho, jak zamstnání

cviením dechu více mén píznivé bývá vyvinování prsou a plic, aneb jemu necviením

nebo jednostranným namáháním odporné, též i mohutnost dýchání získati nebo ztrátu

trpti musí.

Za našich as, kde tlocvik vbec velké rozšíeností a obtibehosti dosáhl, mže
se každý, kdo vede život málo pohyblivý, jak to bývá u vyšších stav, ouednictva,

uenc, oddav se gymnastickému cviení, za málo týdn pesvditi, jak obsah dýchání

na spirometru, síla dýchání na pneumomelru vystouply. Nicmén by však bylo velmi

zajímavé a poulivé, kdyby kdos podnikl sestaviti podobné porovnávající tabule o dý-

chání jako Hulchinson, ohled bera hlavn na stavy a všeliká jejich zamstnání. Vyskyt-

lyf by se tu jist mnohé záhadky, též i rozluštní mnohých, a také mnohé úlohy k dal-

šímu pátrání.

Co dosaváde o dýchání zde promluveno, týkalo se jeho zdravotního stavu, podo-

tkneme také nco o dýcháni chorobném, pedpokládajíce, že každému z našich tená
množství spsob chorob prsních a jiných z domácnosti známo bude. Od pravidelného

dýchání se odchyluje dýchání píliš asté nebu ídké, píliš mlké nebo hluboké, krátké

nebo dlouhé, rychlé nebo zdlouhavé, silné nebo slabé. Každá prudká bolest ve které-

koliv hrudní zevnjší nebo vnitní ástce, budsi ona v kži, svalech, šlachách, kostech,

chruplavkách, blánkách ohrudních, oplicních, osrdeních, nebo v plících samých, ve

vzdušnicích, hrdle a j., ohrazuje volné dýchání, iní je kratším, mlejším, zdlouhavjším,

slabším, aby pohybováním bolest se nezvýšila.
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Podobn se zamezuje volné dýcháni chorobným stavem ásti bišních, jejich zani-

c-enim, zatvrzením, olokem, peplnním, zvodnatnim a j.

Krev-li nezdravá, rozmísená, pHliS ostrá nebo ztuplá, obh-li jeji prudký nebo

ídloubavý, horený nebo zimniní, srdce-li a cévy rozdrá^.dény nebo ochablé, dtklivost-li

zvýšena v mozku a nervech nebo snížena, vSechno se odráží palmji nebo nepalrnjl na

spsobch dýchání. Proež také v lékaství diagnostika hrudni za umCní nejdležitjší

se pokládá a za našich as nejznanjších pokroku uinila, jak o tom již nahoe (g)

zmínno bylo. Kdo chceš o ní dkladného naueni nai)yti. prostuduj knihu: Handbuch

der speciellen Palhologie und Therapie, redigirt von Rud. Wirchow, Eriangen 1854

pátého dílu první oddleni o chorobách ústroj dýchacích, první polovici úvod zajímající.

My dále se zde tou vcí bavili nemžeme.

Co se týká národnosti, záleží tu nmoho na vrozeni (naturell), na letoe, mravech

a obyejích, dobrobylu, politických a historických pomrech, na spsobu vlády, zvlášt

pak na položeni zempisném, an známo, že jižnjší krajiny více peji vyvinování prsou

nežli severnjší.

Jak se chová mohutnost dýchání podle lidských plemen, o tom dosaváde málo

pátráno, snad z nedostatku zdatných nástroj. Jen z vytrvalosti u práce, nebo zmené
síly sval dynamometrem mohlo by se soudili, že ku p. ethiopické plém mocnjším

dýcháním nadáno bude nežli kavkazské, to pak mocnjším než malajské a t. d. V tom

však od pozdnjších cestovatel jisté poueni oekávali musíme.

i) Jsou také všelijaká chování se tla, pirozen založená na roslních zábyvech,

která obzvláštní vliv provozují na spsoby našeho dýcháni; náležejí sice ješt k stavm

zdravotním, jsou však jen poasní a pomíjející, ano i nkdy do úkaz chorobných pe-
jíti mohou. Sem náleží

:

i. Spaní a bdní. I'i 'usnutí se dýcháni prodlužuje a tratí na astosti, v hlubo-

kém suu též i hlubší bývá. Zde jiných porovnávajících zkoušek nemožná zaíditi, leda

o astosti dechu, a i tch není. Za bdni se dýchání pirychluje.

2. Zrychlení obhu krte následkem pohyb svalových zrychluje též dýcháni, jako

poklidné trváni tla s dýcháním pokojnjším spojenu bývá. Když pak krev se zpouzi

následkem horeky, pibývá dýcháni na spšnosti.

X Také hlad a i«e;i nabývají povahy horení a tím dýchání plrychlují, nasyceni

pak je mírní, ledu by byla slušná míra v jídle a pití pekroena, což na poátku mecha-

nicky ouinkuje a dech skracuje, an opona a bi-išni svaly pro naplnni žaludku volné

ouinné býti nemohou. Když po zažiti nová potrava do krve pešla, zrychlí se hned

tepáni srdce, s lim pak i dýchání. Ynikla-lí jídlem nebo pitím do krve látka dráždivá

ebo pijaly-li do vnit jakoukoli cestou, kží, plícemi, látky jedovaté, nervy dojímající,

jeví se hned úinek jejich také dýcháním. Sem náloží hlavn psobení nkterých plyn,

výpar, s tžkým dýcháním, ba i s nebezpeenstvím udušení spojené.

4. Také lu ohled bráti teba na vplyv souslaey nervni, jímžlo všelijak dýchání

zmínno bývá. Vycházif budlo od mozku a míchy, jako to bývá pi rozliných vášnivých

zbouenich, nebo bere svj vznik od nei-v vlastn roslních, na nervy dýchací si ou in-

nost vyvádjících. Sem náleží zívání, skytání, která jak se zdá od nerv stevních

a žatodkových pocházejí. Jiné výjevy zdají se bráti poátek od nerv srdeních, jako

vzdychání a všeliké spsoby nastávajícího zádechu. Jiné vycházejí od proslogmirniho



(direktního) dráždní nerv dýchacích, jako kýchánf, kašlání. Všechny lyto spsoby

dýchání jsou od naší libovle neodvislé. Jest totiž naše živé tlo tak zízeno, že, akoliv

velká ást jeho innosti vdomí pístupna a duševní vli podmanna jest, jiná zas ást

ne menší, pírodou líboviili a jasnému poznání odata, s bezvolnou nutností se vykopává,

avšak nicmén zákonm jest podrobena, které se srovnávají s vyššími, duchovními úely

našeho žiti a morálního, spoleenského urení lidského pokolení.

Zdá se, abychom podle obyejného mudrování vc vyslovili, jakoby byla píroda

pedvídala možné zneužívání mnohjch svých sil, lovku propjených a hlavni podstavu

žili zakládajících, a je híšné libovli a prostopášnosti jeho byla odala. Anebo snad

leží píina v obmezené míe a velikosti našich životních a duševních sil vbec, pono-

ených do hmoty svta, z nichž zdá se jakoby jeden oddíl jen tenkrát duchové innosti

poslušen býti mohl, když druhý cele se oddá hmotným úkonm, ímž by se na silách

pro poteby duševní pispoilo. Že pak tyto oddíly té samé bytnosti a jediníku náležejí,

panuje mezi nimi nutná vzájemnost a stídavost ouin, tak že jeden toliko na outraty

druhého moc svou zvýšili mže. Tlo hyne pílišným namáháním duševních sil, lyto

zase oddáním se tlesným žádostem a hmotným úkonm. Pravidelný pak stav života

lidského založen jest na rovnováze obou.

k) Velký díl zmn a spsob dýcháni náleží duševnímu životu. Akoliv dýchání

hlavn vadno býti musí mezi životni úkony rostní, jako zažívání, obíhání krve, živení

a jiné, které se s neodvratnou nutností provozují, nicmén podléhá také z velké ásti

psobením duševních inností, spojeno jsouc s organy libovli cele podrobenými, jako

jsou svalstvo hrudní i s oponou, nástroje hlasní hrdelní ásti mluvní v ústech. Jest

tedy dýcháni u stedu postaveno i obma života spsobm rovn sloužící. Naše vle

provozuje znanou moc na dýchání. Mžeme je pirychliti nebo umírniti, skrátiti nebo

prodloužiti, násiln vydávati nebo slabji, hluboce nebo mlce, stejn nebo nestejn..

Avšak tato libovle jest velmi obmezena pirozenou potebou stálého dýchání. Pesvd-

i! se každý o tom, když se pokusí dech svj asi na pl minuty zatajiti. Nastane tu

zvláštní ití ouzkosti, které své hlavní sídlo má okolo srdce, pak na vnitnosti bi.^^ní,

na hrdlo se rozprostírá, ano do hlavy vystupuje, ohlušuje, omrauje, až i hrzu plodí,

naež k mimovolnénm a hlubokému zase vdechnuti nuceni býváme. Následující dýchání

jest pak velmi píjemné a oberstvující. Takovou zkouškou poznáme stav svého tla,

jaký by se s hladem nebo žízní porovnati dal, i nazývá se u našich medik hladem po

vzduchu (Lufthunger). Vzduch tedy považuje se co pokrm nebo nápoj, dýchání jest na-

pájení se vzduchem
,

jím celé tlo okívá. Ano i na zjasnní a obveseleni mysli

psobí vzduch svží, kalný pak ji zakaluje a zasmucuje. Jaký úinek vyvádí dýchání

na sílu našich sval, mže se každý pesvditi pi jakémkoliv silnjším jich namáháni,

pi práci, tahání, zdvihání, bhání. Mimovoln se dýcháni tím více zrychlí a astji

opakuje, ím spšnji bžíme, jakoby jen od vzduchu nových sil nabíralo naše svalslvo.

lÉyž pak v bhu na chvilku zatajíme dechu, jako ohromením síly nás opouštjí. —
Poznáváme z toho, že akoliv pi dýchání naií vli mnoho zstaveno, pedce to jen až

do jistých mezí dosahuje, kterých pekroili nedáno, an píroda bez ohledu na pro-

tivné naše pomysly a snažení za bdní a spaní své ouady písn vykonává. Již za

dne, pi plném vdomí, pi konání našich prací dýcháme bez pestání bezvoln a ne-

vdomky podle toho, jak toho namáháni télesné, duševní poklid nebo hnuti požaduje.

Ješt pravidelnji stává se to za as spaní, kdežto vle a vdomí zbaveni býváme
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a píroda živodamá cele nás zastupuje. Arci bychom zle pochodili, kdyby dýcháni vý-

hradné naší vli odkázáno bylo, aniž bychom oka ku spaní zamhouiti smli, z bázn,

pijíti, do nebezpeí zadušení. A jaké by z toho zmalky a pohromy na tele i na duši po-

vstaly, každý se snadno domyslí. Tomu vyhoveno nutností onou pirozenou.

Vyložíme zde hlavní úkazy, jakými se duiSevní innosti prostedkem dýchání

kl jeho spiisob nám vyjevují. Pede vším rozeznávali sluší v bytu duše innosti váš-

nivé, pudové nebo inslinkiní *), kterými duše vlivm a návaliím tlesných moci otevena

jest, ješto se sice také s jakýmsi temným vdomíiu a zdánlivou libovlí odbývají,

a však jasnjšímu poznání a svobodné vli rozumu odporné jsou. Sem náležejí všechna

vášnivá vzbouení nebo ohromení mysli naší. Ony nazýváme ouinné, tyto trpné nebo

bezinnó vášn. Sem náležejí: 1) rozkoš i bol. Ona s dýcháním pispéšeným, hlubším,

silnjším, ano i s výskáním, chechtotem a jinými radost jevícími hlasy spojena bývá;

tento se zatajením dechu, stenáním ano i s rozlinými výkiky a vesky bolestnými.

Nkdy libovolné zvýšeni dechu a napnutí hrudi slouží k uchlácholení bolesti, též i uleh-

ení pináší vzdycháni hluboké. 2) Všeliké spsoby lincu a s nim spojených vášni.

Hnv ukazuje rozliná stupováni. Na nejvyšším slupni jest vztek, kdežto dýcháni ná-

silné až do founní a vaní pechází. ,Isouf ješt jiné odstíny hnvu, ale více trpných

spsob a s zatajením dechu spojené ; sem náleží tutlání hnvu, jizlivost, mstivost, pak

i závist, kojení hnvu, zanevení, durdni, k emuž urputné mlení, reptání, mumlání se

pidržuje. 3) Zmužilost, smlost, srdnatosl jsou vášn inné, i jeví se mocným dýchá-

ním a zvýšením hlasu; jich opak, báze, leknuti, hrza, dýchání a hlasy svírají. Po-

dobné platí o chtíi a nechuti, o lásce a nenávisti, o nadji a zoufalství, o radosti a ža-

losti, a o všech odlikách rozliného náruživého hnulí a kolotání mysli. Ve vášni se

duše obrátí na tlo, aby zjevilo jeji stav, a bolnými city trýzní a trestá je, aby bylo

povolné bezumným jejím píkazm.

Naproti vášním \7stupujc rozum anebo i sprostá opatrnost, a umí krotili jejich

výbuchy, tajiti jejich nevasné se jevení; onen z pvod isl mravních, tato z ohled

jakýchkoliv sobeckých. Tlo duchem opanované slouží mu co nástroj k uskutenní jeho

zámni. Duch poznává prostedkem smysl výje\'y svta zevnjšího a uvádí je do vyš-

šího vdomí, kdežto z nich tvoí pedstavy, pontí, úsudky, rozmysly, památky, upomínky,

úmysly, pochyby, pedsevzetí aj., kteréžto obyejné innosti bývají provádny s nejvtším

poklidem celého tla a s uskrovnním ilejšího dýchání, což hned se pozvýší, jak mile

k onm vášnivé hnulí se pimísí. Vle pak svobodná, tato nejbylnjší innost ducha,

ídí se myšlením a tím samým jest vždy sebe vdoma, ona se obrací buJlo na obor

myšlení samého, rozvažuje, pemýšlí, porovnává, odlahuje, spojuje, zvyšuje pozor, snižuje,

smuje, rozptyluje, sousleduje, úsudky, závrky, zámry upevuje nebo uvoluje, sílí

nebo oslabuje. Pi lchto innostech zdá se byli vle jako nehmotná, nepotebujíc na

jich vyvedení vidilelných svalových pohyb. Jinak se vc má, když k vykonání našich

myšlének pistoupíme. Sláva se to trojím spsobem : prací, hlasem a mluvou.

*) Instinkt vbec se piekl&dá slovem ,pud," co však mné mylné býti se sdá, neb pud, Trieb, jest ji

úinek instinktu, jeho obrácení se k innostem tlesním k uskutenní svých ouelú, jakých pud

vlastních nemá, než jen \Tiuknutých mu od instinktu. Instinktem sob pedstavujeme jako vlastní

ást dnSc, nadanou vlastmmi vidinami a zámry, ke konání a zachování života sloužícími, které pro-

itiedkcm pnd i inností tlesných vjkonává; nechat se tudíi jmenuje: pudovlad.
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1. Práce závisí hlavn od namáhání zevnjíích oad tla, nohou a rukou, pak

i od diku samého. Dokud práce lehká jesl, dýchání bývá klidné a stejné, namáháním

se zvyšuje a podle poteby více nebo mén se napíná- Zde vlastn zmíniti se teba

o tak zvaném hrichotiaku (Bauchpresse). Když celým tlem se namáháme, kdežto ru-

koum i nohoum potebí dáli pevnjší opory na díku, anebo když díkem samým násilné

pohybujeme, nadme se mocn hrud a dýchání se dobami zastaví zavením hlasiky, pi

emž když se vícekrát opakuje, sténání slyšeti jest. Takový silnjší nebo slabší bricho-

tlak užívá se pi vyprazdfiování vnitností bišních, pi násilném vydávání dechu fouká-

ním, kiením, pak kde celým tlem taháme, strkáme, zdviháme, nosíme a t. d.

Co se týká foukání nebo dýmání, pipomenouti tu sluší, že se ono v nkterých

pádech emesln ano i umlecky provozuje. Hrubším spsobem to vidíme v sklenných

hutích, nejjemnjším pak u hotovitel fysikalních a chemických nástroj a nádobek. Jiný

oddíl foukacího umní náleží v obor hudby, jest to umlé zacházení s hudebními nástroji

foukacími, jako jsou plechové trouby, klarinety, hoboe, fagot, flétny a jiné píšfalky, kdežto

na naši rulní nesmíme zapomenouti.

2. Ješt zvlášt poznamenati sluší nuo o hlasech. Již zmínno bylo o tom, že

hlas bývá jevilelem všelikých hnulí duševních. Jef pak hlas i nástrojem zvláštního umní

zpvu, kdežto jaká rozumné vli prostrannost otevena, nejlépe posoudí len, kdo se bud

sám zpvu uil anebo vyuováním zpvu se zabýval. Jakých tu jemných rozdíl pi

naínání, udržováni hlasu, jeho sesilování a zmirováni, jeho pelrhování. spojování, jeho

pechodech a I d., z ehož jasno, že naše hrud co výborný umlecký nástroj se pova-

žovali mže.

3. Konen dýchání podstatn pispívá prostedkem rozliných zmn hlas, které

se pivíráním ústních ásb' spsobují, k utvoení naší mluvy, o emž budoucn v Živ

obšírnji pojednati hodláme.

Drobnosti.

o mléné dráze.

Jméno mléné dráhy obdrželo svtlé pásmo na hvzdnaté obloze, jehož blavý leak

zajisté od každého již pozorován byl. Pásnao lo obstupuje celou oblohu kolem dokola,

táhnouc se skrze zhvzdni Kassiopeje , Persea, dvojat. Orionu, jednorožce, korábu, jižního

kíže, Centaura, hadonoše, hada, orla, .šípu, labut a Cephea. Mléná dráha opisuje tím

spsobem skoro nejvtší kruh na obloze nebeské, rozdluje se ale ve dva prameny, znichžto

menši pod špiatým úhlem odbíhá a teprv po 120 stupních vzdálenosti (od Centaura až k

zhvzdni labut) s hlavním pramenem zase se spojuje.

ekové zvali mlénou dráhu Galaxiai, íané a Arabové nebe.ikou ekou, Severoame-

rikáni dráhou duši, sedláci francouzští cestou sv. Jakuba z Komposteliy.

Šíka mléné dráhy jest velmi nestejná ; na nkterých místech nepesahuje 5 stnpn,

na jiných dosahuje však 10, ba i 16 stup. Mezi zhvzdním hadonoše a Antinoa za-

ujímají oba prameny její více nežli 22 stup.

Staí Rekové a Éimané uvádli ve svých básních mlénou dráhu co stopu mléka,

kterou Herkules zanechal , když ho Juno od prsou svých odmrštila , nebo také co stopu

ohnivého vozu Phatonova ; Theophrast pedstavoval si ji co áru
,

podle které ob polo-

koule, z nichž se dle ného nebeské klenutí skládá, ."ipojeny jsou. Jediný Demokrit, ducha-
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plný filosof ecký, (vrdil, že píina lesku dráhy mléné záleží v nefifBlném množství hvzd
tak vidálenýcli, že svtlo jejich v jedinou zá splývá.

Když (alilei první své dalekohledy U nebi namíil, odkiyl nové hvzdy v znameni-

tém potu ; šestá velikost nezstala více nejkrajnjší mezi viditelnosti ; pis a me Oriona,

kde etí a arabští hvzdái jen 8 hvzd poítali, ukázaly jich více nežli 80. V Plejádách

(kuátkách), kde jich díve jen H neb 7 spatovali , objeí-ilo se jich .36. Také v mléné
dráze daly se nyní rozeznati jednotlivé hvzdiky , kiležto díve sotva neuritý lesk pozo-

rován byl. Galilei pipojil se nyní k mínní Demokrilovu , odvodniv je bezprostedním

pozorovámm, a od té doby stalo se mínní toto všeobecným.

Tím váak objasnila se jen jedna strana znamenitého Týjevu tohoto, totiž lesk a b-
lost mléné dráhy ; souvislost její a o6loukovitá podoba zftstaly však bez výkladu. Okol-

nosti tyto nemohou býti nahodilé , nýbiž musí záviseti na fysikálních píinách. Myšlénka

tato vábila pozornost Kepplerovu , jehož dmysl v každé skoro ásti astronomie stopy své

zanechal. V díle jeho „ICpitome Astronomiae Copernicanae" nalézá se následující památné

místo: „Místo, kteréž slunce zaujímá, leží na blízku hvzdného kruhu, z nhož mléná
dráha záleží. Umístni to odvoduje se okolnosti , že mléná dráha má podobu skoro

nejvtšího kruhu a že ve všech jejích ástech síla svtla jest v podstat tatáž."

Teprv mnoho let po Kepplerovi vyvinuli ti mužové geniální myšlénku tulo dále,

totiž Tomáš Wright z Durharau, tilosof Kant z Královce a geometer Lamberl z Miihlhaus.

Uenec Durhamský zamítl ve svém díle ,,Theory of the Universu, London 1750"

každou myšlénku o nahodilém skupení hvzd, jakožto nespojitolnou s pohledem na mlénou
dráhu, a soudil, že spíše všechny hvzdy prsa ideln rozdleny jsou dle základní jisté plochy.

Kant (Immanuel Kants Werke , Leipzig 1838) tvrdil, že plocha lato, v jejímž sousedství

hvzdy scadny jsou, nutn musí jiti skrze zem, nebo, což totéž znamená, skrze slunce.

Pedstavy své o té vci zajrriul Kant v malebném výi-azu
,
jmenovav mlénou dráhu sv-

tem svt. Lambert (Cosmologische Briefe, Augsburg 17f;i) pichází pozorováním nebes

k výsledku, že celá soustava viditelných stálic není kulovitá, nýbrž plochá, že hvzdy skoro

Stejn rozdleny jsou mezi dvma ploehama, které se do ohromných dálek prostírají, po-

mrn ale blízko vedle sebe leží , slunce pak že se nachází nedaleko od prostedku této

nesmírné vrstvy hvzdné.

Nejdkladnjší práce o mléné dráze podnikl William Herschel ., kterýž poítáním

hvzd na nebeské obloze zákonitost rozdleni jejich nejpatrnji potvrdil. Podoba mléné
dráhy a fysikálni povaha její vysvtli se pak snadno, pijmeme-li s Herschlem, že miliony

hvzd skoro stejn rozdlených tvoi vrstvu , která s obou stran dvma blízko vedle sebe

stojícími plochiími obmezena jest a do nesmírné vzdálenosti se prostírá. Slunení soustava

naše nalézá se blízko u stedu této vrstvy, jak v ohledu na délku, tak v ohledu na sítku.

Z toho vysvtluje se pak, pro ve smru jednom pozorujeme nesmírné množství hvzd, ve

smni druhém ale jenom málo. Vedlejší pramen mléné dráhy poukazuje na druhou

podobnou vrstvu hvzd , která s pedešlou pod ostrým úhlem asi tain, kde zem naše se

nalézá, se stýká, dále ale se neprostirá.

O rozsáhlosti mléné dráhy obdržíme pedstavení, porovnáme-li dle výpotu Hersch-

lova as, jejž svtlo potebuje, aby z nejvzdálenjších hvzd k nám se dostalo. Svtlo pro-

bhne prostoru více než 20 milion mil mezi sluncem a zemí za 8 minut a 13 sekund, z

nejbližších sláíic potebuje 3 léta, z posledních viditelných stálic, kteréž Herschel SOOkrát

vzdálenjší pijímá nežli nejbližší stálice, 1500 let. Dvojnásobného potu , tedy 3000 let,

bude potebí, aby papršlek svtla z jednoho konce mléné dráhy k druhému konci se dostal.

Nedá se však mysliti, že by soustava mléné dráhy , ku kteréž slunce se všemi planetami

náleží, jediná byla v celém nesmírném svte. Mohutnými dalekohledy spatují se na roz-



192

liných místech nebeské oblohy mlhy a hvzdná skupení , která bezpochyby nic jiného

nejsou nežli takovétéž soustavy hvzdní
, jako naše mléná dráha , a jež pedce jen pod

zrakovým úhlem 10 minikt spatujeme. Jak vzdálená by musila býti naše mléná dráha,

abychom ji pod tím uhlem spatili?

Aby se pedmt pod lílilem 10' jeviJ , musí býti 334krát vzdálenjší od oka nezli

délka pedmtu obnáší. Dejme tomu, že šíka mléné dráhy jest taková, že svtlo 3000
let k probhnutí jejímu potebuje, tedy by 33'lkrát vzdálenjší býti musila, abychom ji

celou pod úhlem 10' spatili. Svtlo její potebovalo by pak 334X3000, totiž 1,002.000

let, aby se k nám dostalo.

Což jest pak naše zem s celou svou krásou a velikosti v porovnám s tímto

nesmírným asem a tou nedostižnou prostorou !

O meni nejmenších ástek as.
(Z Chambers JournalJ

Kyvadlo kývá se sem tam dle stálých, nezvratných zákonu. Vezmeme-11 tyku 37

palc a nkolik árek dlouhou, potebuje každý kyv zrovna jednu vteinku , aby byl vy-

konán. Rozumí se samo sebou, že pouhá libovle as denní na 24 hodin, hodinu na CO

minut a minutu na 60 vteinek rozdlila
, podle ehož se teprva pozdji délka kyvadla

zaídila , aby kýváním svým ' délku jediné vteinky naznaovalo. Pohodlnjší by ovšem

bylo, den podle desítinné míry dliti, tedy snad na 10 hodin, každou hodinu na 10 minut,

každou minutu na 10 vteinek, kadou vteinu na 10 tetinek atd. Nicmén jest 24hodinné

rozdleni dne již dávno ode všech vzdlaných národ pijato, a marné by bylo chtíti jiné

rozdleni zavésti. Všeobecn jest tedy také jedna vteinka co míra asu pi rozliných

pozorováních pijata, a zvyk tento stal se tak všeobecným, že mluva pospolitá ani menších

ástek as nezná. „Pokej jen okamžení", jest nejkratší lhta, která se ti-plivosti naši

ukládá. One moment seeii, then gone for ever jest nejsilnjší výraz pro pomíjejicnost doby.

Ba užíváme podobného výrazu pi píležitostech, kde jest docela nenáležitý : blesk, pravíme,

trvá jen sekundu, kdežto vlastn ani tisící díl vteinky k prolehnutí vzduchu nepotebuje.

Dlouho ped tím , nežli se lovk osmlil rychlost blesku miti , namanuly se již

úlohy ustanovovati doby trvající jen pul neb desítinu neb i stotinu jedné vteinky. Nkteré

z tchto úloh byly pouze samy sebou zajímavé , jiné mly dležitou praktickou cenu. —
V hvzdáství u p. bylo by nejzevrubnjší poítáni docela zbytené , kdybychom spoléhati

se nemohli na stejn zevrubné pozorováni. Bylo by marné vypoítávati desítinu jedné

vteinky, kdybychom v skutku tuto desítinu pozorovati nemohli
;

podobali bychom se v té

pípaduosti lidem, ktei své píjmy a vydání až na ki-ejcary a halíe vypoítávají, v kapse

ale jenom desitníky a šestáky mají. Tak má pi ustanovováni délky njakého místa na

zemi podle obyejného spsobu, kdežto se totiž prchod jisté hvzdy ski-ze poledníkový drát

dalekohledu ustanovuje, chyba nebo nejistota jediné sekundy za následek chybu tvrt angl.

mile pro skutené umístni hledaného místa na zemi. Ba již chyba neb nejistota desitiny

jedné vteinky nechává prostoru 44 lokt v nejistot, (xá a p. pi obtížné moské plavb

mezi úskalími zlých následk míti mže.

K mnohým pozorováním jest ješt vtši zevrubnosti potebí. Avšak smysly naše,

jakkoliv bystré nebo cviením zbystené, nestaí nad jistou pro n nejmenší míru asu ,
a

t ustanoveni jeho musí se pak bráti útoišt k nástrojm
,

jimiž se dle povahy výsledku

pozorováni bud as v prostoru nebo prostora v as promiu. Spsoby, jakými se to vyvádí,

jsou rozmanité. Vezmme si za piklad jednu ze zajímavých úloh hvzdáství. Pedstavme

si totiž, že byla odkryta nová planeta a že se as obhu jejího kolem slunce ustanoviti

má. K úelu tomu musí se den jak den ono okamžení co nejzevrubnji ustanovovati,
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v némž plnneta skrze poledník proclmzí. Pozorovatel sedne si ped acquaforial již tak

postavený, ie nebeský píchozí v nOni objeviti se musí
;
pi nikou má hodiny, které as

s velikou jistotou udávají aktére mimo dv ruiky jcst tetí mají, která za jednu sekundu

celý ciferník obhne. Zvláštním náiním dá se tetí ruika tato najednou zastaviti, když

pozorovatel as prchodu ustanoviti chce. Napí pes zrakové pole teleskopu jest jemná

síf pavuinných vláken nataženu, jíž se kruh v samé malé tverce dlí a prostedek jeho

nápadné naznauje. Jsou-li tyto pípravy uchystány, oekává pozorovatel v uritém ase

8 napnutou pozorností a poítá mlky sekundy, až planeta do dalekohledu vstoupí a skrze

sít jeho pro(>hází. Pak dotkne se, jakmile do prostedku vstotipila, hodin a zarazí sektmdovou

ruiku. Výsledek zaznamená se do denníku a musí být až na 20. díl jedné vteinky jistý.

Optnými pozorováními o])ravuje pak hvzdá svá pedešlá ustanovení a na základ jich

odváži se konené k výpotm, které v píštím roním almanachu svtu hlásají , že nova

planeta za tolik let, tolik dní , hodin , minut a sekund bh svj kolem slunce dokoná, že

jest tolik a tolik milion mil od zem a slunce vzdálená, že má to a to odklonní a tu

a tu výstednost — a vše shodne se pak na vlas s tímto proroctvím.

S nebe" sestupme na zem , kde se setkáme s úlohami nemén zajímavými a obtíž-

nými. Mezi témi lilohami zaujímá pední místo ustanovováni rychlosti zvuku. Každý, kdo

z jisté vzdálenosti spatil, jak se dlo vypálilo
,

pozoroval , že slyšení výbuchu a spateni

výblesku v jedné dob se nedje, nýbrž že tím vtší lhta mezi obma výjevy uplyne, ím
vzdálenjší jest pozorovatel ort dla. Totéž platí o rachocení hromu a šlehnutí blesku.

Na základ tom dala francouzská vláda ped lety rychlost zvuku zkoušeti, opativši ktomu

úelu vdeckou komniisí všemi prostedky. Mezi jiným svila jim celou baterii, ježto na pí-

hodných místech manévrovala, pi emž kommise pozorování svá nejpohodlnji vyvádti mohla

— úel pak tchto pozorování smoval k tomu, aby se výblesk a výbuch dla ve vzdálenosti

co možná nejvtší zevrubn ustanoviti dal. Vdetí dlostelci provedli svou úlohu tak dobe,

že ze vzdálenosti až 9 angl. mil s napnutým zrakem a sluchem a se zastavovacími hodi-

nami v rukou ekali , aby dobrého výsledku nabyti mohli. Výsledek nebyl ale pimen
vynaloženým penzm. Sldedaly se "všelijaké prameny rušeni , dílem vítr vanoucí dle roz-

manitých smr , hlavn ale nedokonalost lidských smysl. Všechny výjevy v oboru tom

byly více mén pekvapující , totiž výbuch a výblesk pišel z nenadání. Následkem toho

nalezlo se, že i pi nejnapnutjší pozornosti výsledky rozliných pozorovatel docela nesou-

hlasily, jednu a tutéž lhtu mezi výblcskem a výbuchem udávaly totiž rozlin. Dva smysly

byly pi tchto zkouškách napnuty : sluch a zrak ; u jednoho byl sluch , u druhého zrak

bystejší, a nejistota z okolností tchto pocházející byla tak veliká, že dle Bessla plné pl
sekundy obnášela, což mnoho znamená, má-li se rychlost dle jedné sekundy miti.

Dmyslný Skot, MeOde, vymyslil si jednoduchý prostedek k tomu mení a výsledky jeho

jsou mnohem uritjší. Ke zkoušce své vzal kolo , které v temné noci kolem své osy za

jednu vteinku se otáelo ; za kolo toto postavil svtlo , kteréž skrze jednu skulinu blíže

obvodu jen jednou skrze n proniklo. Zárove udeilo kladivo na zvuný zvon , tak že

T. bezprosteihú blízkosti pi jednom obhu kola problesknuti svtla a udeení na zvon

V- jedné a též dob se dalo. Postavil-li ae pozorovatel dále od kola, zstal zvuk zvonu

pwadu a sice tun více, ím více se pozorovatel vzdaloval, až konené ob znamení zase

v jedné dob splynula. Prostora mezi kolem a pozorovatelem obnášela pak zrovna dálku,

již zvuk za jednu vteinku probíhá. Vzdaloval-li se pozorovatel od tohoto místa, rozcházela

se ob znamení zase, až konen zase splynula , na míst totiž, kteréž odpovídalo vzdále-

nosti, jižto zvuk za dv vteinky probhne. Spsobem tím mohly se nyní zkoušky nejroz-

manitji opakovati a ouinok pekvapení, jaký u dlové zkoušky ze\Tubnost rušil ,
byl tím

docela odstrann. istý výsledek zkoušek tchto byl, že zvuk za jednu vteinku 1142 angl,

živa IS36. 13
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stevíc pi obyejné povtrnoeti probíhá ; chyba pak pii pozorováni nemohla ani 14. 'díl jedné

vteinky obnášeti. Praktické upotebeni tohoto výsledku není vzácné ; dát se podle toho

ustanoviti vzdálenost, kde pi bouce udeilo, neb vzdálenost dl nepátelských.

O rychlosti blesku a zkrocené i zdomácnlé sestry jeho, elektrické jiskry, byly výpoty
ješt zevrubnjší vyvedeny. O rozluštni podivné úlohy této pokusil se dvtipný Anglian
Wheatstone. Ke zkoušce vzal kov*vý drát jednu míli dlouhý, navinul jej kolem devného
válce, postavil konce drátu blízko proti sob a pustil u jednoho konce skrze nj elektrický

proud, tak že druhým koncem nazpt peskoiti musil. Pi takové zkoušce vyvinují se

vždy dv jiskry, jedna povstane u zaátku , kde se elektrická síla vpustí, druhá u konce,

kde zase nazpt peskoí. Ob tyto jiskry následují tak rychle po sob , že obyejným
pozorováním nelze je od sebe rozeznati. Aby Wlieatstone nalezl, jaká mezi obma jiskrami

probhne lhta, upevnil ped konci drátu, kde jiskry peskakují, zrcádko, v nmž se obrazy

jejich spatovaly. Zrcádko toto otáel zvláštním náiním co nejrychleji kolem své osy, ale

pedce tak , íe vdl , kolik obh za jednu vteinku vykoná. Jakkoliv rychle elektina

skrze drát probhla, zstal obraz první jiskry v otáejícím se zrcadle pedce za obrazem

druhé jiskry, tak že zrcadlo již ponkud otoeno býti musilo, když druhá jiskra peskoila.

Z rozdílu toho a známé rychlosti zrcadla vypoetl Wheatston as, jejž potebuje elektina,

aby drát jednu míli dlouhý probhla, akoliv tento as mén obnáší nežli Vigoeet '"' vteinky.

Stroj Wheatstonúv byl pozdji ješt zdokonalen, a sice hlavn pipojením k nmu dobrého

dalekohledu, skrze kterýž se obrazy jisker v zrcadle pozorovaly. Foucault a Fizeau nalezli

tím spúsobem dráhu, kterou elektrický proud za '/77e(io(io» vteinky probhne.

Jinou, nemén dvtipnou cestou skoumal francouzský hvzdá Arago trváni blesku.

Uspoádal k tomu úelu erné kolo se sto lesklými, stíbrem potaženými paprsky. Pi
jisté rychlosti otáení vypadá takové kolo tak

, jakoby jediným stíbrným kotouem bylo.

Otáí-li se ale kolo v noci pi bouce, když as od asu blesk celou oblohu osvtluje,

s rychlostí takovou, že za jednu vteinku lOOkrát se otoí, spatí oko všechny jednotlivé

loukot, jakoby kolo nepohnut stálo. Každá louko potebuje V,oooo ^'^^''^yj aby prostoru,

která ji od následující loukot dlí, probhla; trváni biesku musí tedy mén dloidio trvati,

ponvadž by jinak otáející se lesklé loukot zdánliv v jediný kotou splynuly. Oko spat;

pi vyblesknuti každou jednotlivou louko jenom v menším ase, ueili '/nooo vteinky

obnáší, tedy každou pro sebe. Dle toho mohlo by tedy 10,000 blesk z nebe vyšlehnouti

za dobu, kterou jediné udeeni na zvon potebuje, a pedce by každý blesk teprva po

pedešlém povstati mohl.

Obtížnjší nežli vypoítání samého blesku jest vypoítání rychlosti vystelené koule.

Úlohu tu však rozluštil pruský dlostelecký dstojník Siemens. Ped ústí dla, jakož

i v jistých vzdálenostech postaví se sít tenounkého zelektrizovaného drátu , jež vystelená

koule protrhnouti musí. Protržením každé sít vyskoí z konce drátu elektrická jiskra,

která do ocelového kruhu rychle se otáejícího udeí a tam stopu zanechá. Z porovnání

stop, jež elektrická jiskra v kotouích zanechala, a ze známého asu, jejž kotoue k otáení

potebují, ustanoví se pak rychlost letící koule. Pi tom jest zevrubnost tak veliká, že se

"^ 'Aopoo vteinky spolehnouti lze. Vynálezem tím bylo dlostelectví znamenit zdoko-

naleno, a výsledek jeho v poslední vojn ml z ásti v tomto dmyslném odkrytí svj

základ.

Stává ješt jedné úlohy, podivnjší a znamenitjší nežli pedešlé, kde se též o mení
pemalých ásteek asu jedná ; není to nic menšího nežli mení asu , jež pocit jistý

potebuje, aby z dotknutého údu k vdomí pisel. Prof. Helraholtz, který v mnohém

ohledu již neobyejnou bystrost ducha svého v oboru pírodovdy osvdil , ukázal i zde,

k jakému stupni zevrubnosti pozorováni dospéti uiže.
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Jak známo
,

jest celé télo naše protkáno tenkými vlákny nervovými , které jako

nejdokonalejší soustava telegrafická pocity k mozku pivádjí a rozkazy jeho ke všem

tidm rozvádéji. Citimc-K njaký náraz , stává se to pochodem zvlášt spleteným , nervy

sdéhijí pocit ten mozku a mozek rozesílá pak rozkazy svalm , které dle toho se ídi.

Každý ten pochod požaduje jistého asu , ovsem malého , ale dle Helmholtzo poilce

mitelného.

Stroj jeho jest pMiš složitý, než aby se zde popsati dal, nicmén jsou výsledky jeho

velmi památné. Bere se pH tom ohled na následující okolnost. Pustí-li se galvanický ráz

skrze prsty, sevou se tyto nejenom raimovoln, nýbrž také podruhé z rozkazu vle.

Úinek první spsobí se bezprostedním psobením galvanismu na svaly , úinek

druhý vychází však od mozku jako reflex na pocítné sraženi ; onen jest tedy okamžitý,

tento následuje teprva o nco pozdji. Jakožto výsledek nesíslných zkoušek uvádí Helmholtz,

že rychlost, kterouž nervy zprávy sdlují, obnáší 19.'') st. za sekundu. Narazíme-Ii se tedy

db palce u nohy, uplyne doba asi '/40 vteinky , nežli bolest pocítíme. Je-Ii ucho sídlem

bolesti , obdrží mozek zprávu díve , taktéž vykoná jazyk rozkaz mozku díve nežli ruka

nebo noha. U zvíat velikých musí ten rozdíl býti ješt nápadnjší nežli u lovka. Dosplá

velryba poíti ránu zasazenou v ocase teprva za 1 sekundu, a taktéž uplyne jedna sekunda,

nežli se ocas k obran pipraví.

Poznáváme tedy z památných tchto zkoušek, že „okamžení" v miliony ástek rozdliti

se dá, a jinak že obraz mluvy naší, jížto nejvtší rychlost naznaujeme: „tak rychlý jako

myšlénka", pedce ješt za pravdou zstává.

Desetinná soustava poetní.

První pvod poítání nedá se vyzpytovati
;
jestit on pirozen tam, kde lovenstvo

mysliti poalo, tedy v takové dávnovkosti, které historie lovenstva toliko pouhým jmc-

nem pipomíná. První poítání nemohlo býti tedy jiné, le poítání z pamti , odkudž se

teprv pirozen na znamínka poetní pecházelo , k emuž ústrojí tla lidskéhq jmenovité

rukama výborn sloužilo. Tof byl první pokrok, kterým se myšlénky ducha oku pochopi-

telné staly, ano dalo by se tvrditi , ze poetní znamínka ,
jakýchž na p. ímané užívali,

starší jsou než písmo jejich, nebo poítání jest lovku mnohem bližší potebou než psaní.

Patrné jest to vidti z té okolnosti, že se poty i všude tam nacházejí, kde o písmu žádné

stopy není.

Vynález písemních znamínek pipisují staí ekové Fenianni , což sé i dosti ku

pravd podobá, jelikož tento prastarý obchodní národ velmi rozsáhlá spojeni ml a následovn

pede vším potebu toho cítil. Odtud se dostala t? to vdomost do ecka,jemuž první známosti

mathematické dekovati máme , akoli nynjší soustavy poetní a našich cifer ješt nezu.ilo.

Písmeny vyznaovaly ísla, tak že bylo «= 1, /?=2, )'=3, «= 10, x= 2?, ^= 30, p := 100,

(f=200, T=300, «=1000, ^=2000,7=3000 atd. Tento spsob vyznaování ísel svdí,

že se zmínný pokrok v potástvi u ek souasn s písmem anebo teprv pozdji vyvinul,

sice by se byla zvláštní íselní znamínka objevila
, jakož to u íman vidti jest. Pozo-

riyeme-li blíže známky ímské, shledáme patrn, jak se vyvinuly z našeho nejstaršího

apparatu poetního, totiž z ruky. Jako prsty stavit do pti kolmé áry podle sebe, až u pti

i ná palec picházejí, který pak podobu tuto znan zmní , totiž na dv v jednom bodu

se stýkajicí šikmé áry \^^ . Poítaji-li dále
, pidávají zaso k první celé ruce jednotlivé

prsty druhé ruky, až pijdou k desítce, která podobu ísla na novo mní. Jelikož se tu

dr ptky v celku setkávají, povstává z toho známé \, což ob dlama k sobe piložené

rozprostené ruce vyznauje, tedy jest to vlastn jedna pevrácen položená svrchu zmínná

13?
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ptka, k jejímuž vrcholíku se vrcholíkem druhá klade
J.

Co nás ve svrchu zmínn domnnce
ješt více potvrzuje, jest, že ímané desítky ovšem dále na prsty poítali, ale zase jen tak
dalece, pokud k tomu jedna ruka postaovala, tak že koncem ruky t, j. pi padesáti již

zase zvláštní znamínko sob utvoili, totiž ruku samu, jen že v jiné poloze s prsty kolmo
a palcem horizontahi drženým .

. Podobnost jestif tu také s hoejší ptkou, když se

tato o nco k pravé stran ukloní. Podobným spsobem jako desítka z ptky, povstalo

sto z padesátky
,
jedné pímo, druhé pevrácen položené ^2. ' <^°^ splynulo ve ^ .

Podobn poítali ímané sta dále , ale zase jen potud
, pokud prsty jedné ruky k tomu

vystacovaly. Pro pt set povstala následovn zvláštní známka , taktéž pro tisíce v pvodní
podob asi jako

| ) | .

Jako všecko zmnilo i toto znamínko podobu svou postupem asu, který jak známo

všecko rovná, hladí, krouží atd. Podoba a zvyk udlaly konen z jednotky písmeno I,

z ptky písmeno V, z desítky X, z padesátky L, ze sta C, z pti set D a z tisíce M, což

obraznost i jinak v Cl3, jakož i známku pti set v 13 zakroužila. Zmínné zdržování se

íman u ptky, padesátky, pti set
, jakož i zvláštní vyznaování tchto ísel bylo také

píinou
,
pro se poetní soustava desetinná u nich vyvinouti nemohla a k nám teprv

takovými oklikami se dostati musila.

Tak asi fo vypadalo s potástvím u íman a ek, jimž tém celý kesanský
svt svou vzdlanost dkovati má. Kdyby byli ekové naše cifrování znali, byli by zvedli

potáství zajisté na vysoký stupe , než s písmeny jejich to nešlo. Co nyní v potárství

hošík hrav provede, to stálo i nejdmyslnjší filosofy ecké velikého hlavy lámání , kteí

za touto píinou pi všem dvtipu a vzorné horlivosti své jen nepatrní potái byli.

Odtud, odkud by se toho byl svt nejmén nadál, vyšlo svtlo potáské, od Arab.

Ti, kteí kesanství a následovn i vzdlanosti záhubou hrozili, kteí knihovnu Alexandrin-

skou, ježto tém veškerou tehdejší uenost v sob obsahovala, spálili (?), uence do všech

díl svta rozehnali, pinesli vzdlanému svtu jedno z nejvtších dobrodiní — nauili jej

poítati. Ne bez dvod musíme se domnívati, že nikoli Arabové, nýbrž Indové, od kterých

se i ekové tak mnohému uili, cifrování vynalezli. My je však máme od Arab a na-

zýváme naše cifry i za touto píinou arabské. Jelikož se však v novjší dob ukázalo, že

podoba cifer u Ind a podoba cifer, která se v sanskritu nalézá, od cifer našich znan se

liší, lze se ne bez dvod domýšleti, že se indické potáství v rukou arabských znamenit

zmnilo, akoliv o tom žádných podstatných zpráv nemáme. Píina tchto nedostatených

známostí leží snad v tom , že cestující znatelé orientalských eí vcí potáských si málo

všímají, proto že se vbec známosti potáské s filologickými tak zídka setkávají.

Od Arab jsme se také nauili nynjšímu spsobu vyslovování a psaní ísel jakož

i známým tyem poetním druhm, ímž základ položen byl k zbudování nynjšího tak

zdokonaleného potáství našeho.

Náhoda to byla, že mnich jménem Gerbert v polovici desátého vku z kláštera ve

Fleury do Spanl utekl; když pak se konen zase vrátil, nemohl se svt již dosti vyna-

diviti uenosti tohoto muže, jenž se stal nezapomenutelným pro dar, který nám ve zmín-

ném arabském potáství pinesl. On se stal pozdji (1. p. 999) hlavou veškerého ke-

sanstva pode jménem Silvestra II.

Akoliv zavedením desíti cifer již soustava desetinná se založila, zstala pedce ješt

dlouhý as jaksi nedokonalá ili nevyvinutá. Po desítce se násobilo, hromadilo,, kráelo vždy

k vyššímu a k vyššímu, ale ne také tak ve smru opaném, kde se u celých státi pestávalo.

Mlo-li tu býti njakého dlení, dlo se to zcela jiným zákonem. Tak povstalo dlení

dvanáctinné, Jako na p. dne na 12 hodin, obvyklý ducent, které jmenovit v délkomíie
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témí vbec uvedeno jest, na p. 1' = 12", 1" = 12'" a t. d., a dleni šedesátinné, jež

známe u kopy — zlatého — stupíi — minut a j.

Pirozené se pipojil k desíti cifrám témto také zákon, že každá cifra na vyssim

míst postupn vždy desetkrát tolik platiti má, jako na míst bezprostedn nižším, tak že

dle toho na p. máme jednu (1), deset (10), desetkrát deset ili sto (100), deset set ili

tisíc (1000) a t. d. Vijcháieje od jednotky ovšem se zákon tento všeobecn rozšíil, avšak

jen z polovice; nebo plntí-li každá cifra vždy o jedno místo k levé stran desetkráte tolik,

musí též opan vždy o každé místo ku pravé práv tolikrát mén platiti. Jako se k levé

ítrané postupné v desetinném zvtšováni do nekonena pokraovati dá, není píiny, pro by se

i opané, totiž v desetinném zmenšováni ku pravé stran, práv i do nekonena pokraovali nemlo.

Akoli výrok tento nutným výsledkem potáského rozumováni jest, nicmén drahn let

to od dob Gerbertových trvalo, než duch lidský zmínnou soustavu desetinnou v plném smy-

slu jejím pojmouti mohl. Pravit se, že teprv 1. p. 1436 Jan MilUer, známý pode jménem

Segiomontanus, do íma se odebral, aby vše prostudoval, co tam o mathematice sepsáno

bylo. A tomuto uenci se teprv podailo, provésti v íslech napoád desetinnou soustavu

zavedením desetinných zlomki(. Odtud poíná teprv dlení desetinné místo dosavad užívaného

šedetátinného.

Od tchto dob se rozšiovala známost desetinných zlomk, které druhou polovici

zmínné soustavy tvoi, vždy více a více, tak že se nyní ani rozdílu mezi zlomky desetin-

nými a celými v skuteném potáském výkonu nedlává. Toliko zmínný uritý východ,

t. j. místo jednotek, se árkou, aneb mnohem uritji dle anglického zpOisobu bodem v právo

vyznauje, aby tím ureno bylo, odkud se v ísle vycházeti má, by se dle poteby žádoucí

uritosti v potu docílilo. Máme-li na p. 1111'111, víme že dle desetinné soustavy druhá

jednika od pravé desetkráte tolik platí co první, tetí desetkráte tolik co druhá, tvrtá

desetkráte tolik co tetí a t. d. Naopak musí dle tétéž soustavy jednika šestá desetkráte

mén platit ili toliko desátý díl býti jedniky sedmé , jednika pátá desátý díl jedniky

šesté, jednika tvrtá desátý díl jedniky páté a t. d. Tím však není ješt ustanovena

platnost cifer, jelikož jen víme, koUkráte jest jedna vtši než druhá, ale ne jak velká jest.

Aby se i toto ustanovilo, musí se platnost jednoho a sice jakéhokoli místa uriti, a jelikož

se pirozené k tomu jednotky nejlépe hodí, berou se všeobecn za východ a vyznauji se

v právo nahoe bodem. Pozorujeme-li cifry tyto od strany pravé, znái cifra tvrtá jednošku,

cifra pátá desetkráte tolik tedy deset, cifra tetí ale desetkráte mén ili toliko desátý díl

jedné celé jednotky t. j. desetinu ; cifra šestá znaí desetkráte deset, ili sto, cifra druhá

vlak desetkráte mén než desetina, tedy desátý díl desetiny ili setinu, a následovn jest

cifra prvni desátý díl setiny t. j. tisícina. Dle toho bychom mli na p. v ísle 23'234

dvadcet ti celé, dv desetiny, ti setiny a tyi tisíciny, t. j. mimo celé ješt dva dcsátéi

tfi sté a tyi tisíci dílky jednoho celého. Že se s ciframi k pravé i k levé ruce i dále

ješt pokraovati mže, rozumí se samo sebou; nebo pro bychom si nemohli mysliti de-

sáté dílky tisícin a zase desáté dílky tchto dílk a t. d. Ostatn každý z vlastní zkuše-

nosti vi, že jednika jen velmi relativní veliina jest, ano že z vci tém co chceme dlá-

me t. j. celá ísla anebo jejich zlomky. Nebo dejme tomu na p., že pluk tisíc, setnlna

sto a družina deset muž obnáší, dá nám ili jest 4567 muž = 4.')6'7 družin = 45'67

setnin = 4"567 pluku, tedy vždy jiné íslo, akoli vc pedce tatáž ostává. Nebo pozo-

riýeme-li družinu, jest jeden muž toliko zlomkem (desetinou) jejím; taktéž jest družina

zlomkem setniny a setnina zlomkem pluku a t. d.

Tuším, že tento píklad postauje, aby se výhodnost desetinných zlomk poznala,

teba bychom na upotebování jich nebyli navykli. Píina leží v tom, že jsme se již

V národnicb školách všem zlomkm uili, jen desetinným ne, akoliv jsou nejjednodušší,
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protože v desetinné soustav svj základ mnjí a tedy známé tyry poetní druhy jejich se
od obyejných s celými ísly ani lišiti minohoii. Ovšem k nepoznání výhod jejich nejvíce
pispla nevzdlanost a neobratnost, která trhá což celé zstati má, a rozluuje co by
sluovati mla

; nebo až posud staví ješt zlomky desetinné co zvláštní nový oddíl poítárství

!

Míry desetinné.

Výhody, jakýchž se užíváním desetinných zlomk v potáství docílilo, vzbudily my-
šlénku

, aby se na tomtéž základ i miry spoádaly. Mimo to se vidlo již dlouhý as
žádoucí vcí býti, aby se njaká míra zhotovila, která by se všeobecným základem veškerého
mereni státi mohla, ponvadž se známá libovle a rznost*) v mrách pro všeobecný pokrok
závadnou býti ukázala. Známý návrh, aby se délka sekundového kyvadla základem veškerých
mr stala, našel málo ohlasu; naše zemkoule sama musila konen k tomu základu podati.
Pede vsím bylo potebí, aby se náležit znala, tedy co možná dkladn odmila.

Od pradávných as, co se Eratosthenes touto lílohou obíral
,

pokoušelo se mnoho
uenc více mén dvtipn o její rozluštní. Ze všech tchto jest spsob, jakým hoUandský
hvzdá Snellius na zaátku sedmnáctého století poledník miti se jal a kteréhož se až
podnes užívá, nejdvtipnjší. Nicmén však ješt nepostaoval, aby se jím poledník ádn
odmiti mohl. Zdokonalení tohoto znaného pokroku pochází od Francouze fícarda, který
na konci sedmnáctého století k podobné práci poprvé dalekohledu použil. Že i tento zdo-
konalený návod ješt k dkladnému meni nepostaoval, vysvítá z té okolnosti , že se po
provedeném vymování, které se pozdji dlo a které i znamenití hvzdáové, jakoLaHire,
oba Casíim a j. byli ídili, skoro celé pl století tém všeobecn za to mlo, že zem
na tonách zašpiatlá jest. Teprv v osmnáctém století se zemkoule na rozliných místech
na novo mila; ostatn i pokrok védy vbec ukázal, že zem naše v tchto místech
sploštlá jest.

Od tch dob se mické stroje znamenit zdokonalily, což Paížskou akademii r. 1792
k tomu pimlo, aby poledník z Dunkerk až k Montjouy u Barcelony se vší jen možnou
umlo.sti a dkladnosti miti dala. Ustanoveni byli k tomu Méchaiii a Delambre. V prvních
letech nynjšího století pokraovali v práci této Biot a Arago, i pišli k Pithyuskému ostrovu
Formentee. Tímto spsobem se zmil a pak vypoetl oblouk poledníka dvanáct stup
cíli 180 mil velký, který se od té doby stal základem veškerého mení a stanovení veli-

kosti a podoby naší zemkoule.
Mimo zmínné mení chtla francouzská akademie také tímto podniknutím pevné

a pro všecky budoucí asy stálé míry docíliti, která by se jako zem naše nijak mniti
nemela a v pípadu, kdyby se snad ztratila, vždycky zase snadno novým mením nahradit
se dala. Jak již zmínno, vymilo se skuten dvanáct stup, a z toho pak velikost celého
tvernika se vypotla a na deset milion stejných díl rozdéUla. Jeden takovýto díl byl
ustanoven za míru, a za tou píinou i výhradn mrou {metre) nazván. Obnáší 3'1G35
našich stop. Jak pirozeno, byla míra tato ve Francouzích hned veejn zavedena, a roz-

šíila se od tch dob tém do celého ueného svta. Mimo to byla i ouedné v mnohých
jiných státech zavedena, jako v Belgii, v Hollandu, v ecku, ve .Španlích, v Lombardo-
Benátsku a j., z ásti také ve .Švýcarech, Badensku, Hessensku, Sasku a j. V novjší
dob jaksi i u nás, ponvadž jen dle tak zvané celní váhy, jejížto libra pl francouzského
kilogramu obnáší, clo vybírati a zapravovati se musí.

Na první pohled by se skuten dalo mysliti, že se Francouzm podailo, dosá-
hnouti takové urité a na všecky budoucí asy nezranlivé míry. Než uvažme vc tuto
blíže, a hned shledáme, že tomu tak není. Nezmnlivá uritost zmínné míry by pedpo-
kládala, aby se povrch zemkoule naší nikdy nemnil, emuž geologové odpírají ; ano ona
také pedpokládá, aby se ve skuteném vymování žádných chyb nedlo. A co tomu íká
zkušenost ? — Ta nezná mení, které by se bez chyb dlo, nebo každý mi docílí

prací svou jiného výsledku, a teba by se tento od jiných málo lišil, pedce se liší. Ten-
týž osud mlo i mení francouzského poledníka, akoli díve ani nikomu nenapadlo, aby
o pravosti ísel, které akademie francouzská byla uveejnila, pochyboval. V novjší dob
ukázal Pouisaant, že v potu chyba jest. Francouzská akademie dala poty proskoumati,
a skuten se ukázalo, že vymených dvanácte stup o 133 metr více obnáší než p-

*) Více o tom v Naukách technických od Dra. Antonína Majera. O Spojivosli. V Praze 1855.
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vodní pocl ukftzoval. Podobné meni, které sp Souasné a pozdji i v jiných zemích pro-

vedlo, jako v Anglicku, v Rusku, v Prusku, ve Švédsku a j. vc tuto potvrdilo, tak že «e

porovnáním a uvážením téchto výsledk ustanovilo, ž« pravá velikost nynéjéiho metru nikoli

deseti-mi lionova nýbrž 10,000,856 ást tvirníka poledníka naší zeniíkoule jest.

Paížská akademie, které se celá vc tato piedlo/ila, ustanovila se na tom, že se

pijatá již základní míra více míniti nenujže, ano že to ani v žádném odporu s duchem

tohoto podniknuti není, jelikož pvodcové jeho jen sbliieii zmínný pomr (1 : 10,000.000)

byli ustanovili, a že se metr i nyní vždycky za descti-nu'lionovou ást onoho roku 1808

vypoteného tvcrnika považovati a práv i tímto spsobem také vždycky snadno nahradit dá.

Zmínné vady jsou píinou, že rozšiování metrické míry na mnohých uencích

jmenovit nmeckých, jako Besslovi a j., velkých odprc nalezlo. Tak na p. Littrov

zejmé hlásal, že sotva nijaké krajiny bude, která by své sáhy, stopy a t. d. za míru me-

trickou vymnila. Jak se_ pedvídali dalo, pedpovídáni jeho se špatné vypluje. Pravda
jest, jak namítají, že metr jen domnle jakousi pirozenou mrou jest, že ustanoveni veli-

kosti jeho od pozorovatele a od potáe závisí, že tedy jako všecko umni i toto se zdo-

konalovati mže ; že se míra tímto spsobem ustanovená tak snadno, jak by se zdálo,

nahraditi nedá, kdyby se ztratiti mla, a nahradi-li se konen, že se tverník i nejdoko-

nalejšími stroji a nejumlejším spsobem na nkolik set metr urit ani ustanoviti nemže
Skuten by také metr za tmito píinami špatn si byl do jiných zemí dráhu kle-

stil, kdyby zmínná pirozenost a domnlá nezmidivost hlavními výhodami jeho býti niély.

Není to ani jedno ani druhé, co jej všude vítaným iní, provedeni deselinné soustavy v míe
jestif ta vc, která mu všude dráhu klesti ; zajisté u miry druhá to pirozenost ! V tom
leží píina, která toto mení, ponvadž rozumové, všem národm stejn pimené iní,

jelikož se v délent svém naší poetní desetinnou soustavou ídí. Odtud patrno, pro uenci
této miry již vesms užívají a vzdlanjší si jí i všeobecn pejí, a že, teba i velkých od-
por méla, svým asem si pedce do celého svta dráhu proklestí.

Zprávy vdecké.
Dne 12. ledna vypátral mladý hvzdá Paížský Chaconmc novou malou planetu,

která jest již 38. v ad asteroid. .Jest to hvzda 9— 10. velikosti, jižto nazvali Leda.
Pan Chacornac, který odkryl již pt planet, obdržel za to od akademie Paížské odmnu
zárove s pány Lutherem a Goldschmídtem. Leverrier vyslovil své pesvdeni, že množ-
ství malých planet mezi Marsem a Jupitrem jest veleznamenit', a že do roku 18G0 zajisté

s jich do plného sta objeví.

Pan Sainte-Claire DeviUe, který nedávno vdecky prozpytoval Sicílii a sousední její

ostrovy, uveejnil o nich mnoho zajímavých zpráv. Mezi jiným popisuje naftové jezero

blíž Palagonie, z nhož neustále vystupuje plyn, skládající se hlavn z dusíku, nco kyse-

liny uhliité, vodíku ulilinatého a kyslíku. tyiy paprsky plynu toho j?ou znamenité silné

a dosahuji výšky nkolika decimetr nad povrch hladiny. Mimo to však vyskakuji na je-

zeru nesíslné bubliny téhož plynu, které se neustále rozpryskuji. Podobné úkazy spatuji

se pi bahnitých sopkách Maealubských blíže Girgenti. Bahnitá voda tchto sopek má
znané slanou chu.

Menažerie v Jardin-des-Plantes v Paíži rozmnožena byla nedávno štdrotou cisai-

rovny dvma exempláry z eledi ko, o které se uení hádají, kam je vaditi mají. Lišit

se tato zvíata patrn od poloosla menši hlavou, kratšíma ušima a též srstí. Vbec nuV

se za to, že pocházejí z Malé Asie. Naproti tomu pokládá je princ Karel Bonaparte z,i

druh osl a vykazuje jim za vlast Afriku.

V Ruších nebyla válka na pekážku snahám a pokrokm vdeckým. Jen do Asie
vyslány jsou fyry výpravy ku prozpytování mén známých krajin. Jedna z nich pod
panem Schwartzem má za cil východní Sibi; druhá odebrala se do stepi Kirgisú ; teli,

v jejímž ele stoji pan Dollen, má za likol, zempisn ustanoviti jistá místa na Uralu

;

tvrti konen, k témuž úelu vyslaná, odebrala se z Moskvy a má pedepsanou cestu

pes S.vatov do Astrachanu. Také (rigonomctrická vymování v jižních Ruších a v kra-

jinách zakavkazských netrpla válkou žádného petrženi. —- Elektrického telegrafu má Rusko
již pes 6000 mil délky, a drát jeho váží 8000 kilometr i více. S ostatní Evropou spo-
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JTije se v Královci a Krakove. Dosavad sloažil ale výhradné vlád k dosílání diplomatickýcii
depeší, a teprv po nastouplém míru bude také soukromníkni popráno jeho použiti. Jediná
krátká ára, spojující Petrohrad s Kronštadtem, sloužila ke sdlování pravého asu z Pul-
kavské hvzdárny do Kronštadtu, aby se podle toho ídily chronometry ruského lodstva.

Schzky odboru pirodnického niusea království eského.
Dne 19. února pednášel pan Dr. Greger o pomrech živoišstva k lovku, kteréž

pojednání v tomto sešitu obsaženo jest.

Dne 17. dubna pednášel pan J. Krejí o spsobech mení nejmenších ástek as.
Na to vykládal pan prof. Purkyné výjevy pi dýchání a vysvtloval je nkterými stroji,

Ob pojednáni jsou též v tomto sešitu vytištna.

Konen oznámil pan prof. Koistka zapoaté od nho vymování výšek okolí Praž-

ského a pipojil následující slova k osvtleni té záležitosti-:

„Mnozí z pán údúv odboru tohoto pipomenou sob, že v jednom sezení minu-
lého podzimku pan prof. Krejí návrh uinil, aby se okolí Pražské s ohledem na pomry
vyvýšenosti jeho proskouroati dalo, a sice na útraty odboru samého, jenž by tím k zem-
pisní známosti okolí toho pispl a nkterá data, prospšná k ustanovení polohy vrstev

útvaru našeho, obdržel. Brzo po svolení k tomuto návrhu byl jsem pozván práci tuto pe-
vzíti, což jsem s tím vtším potšením uinil, an jsem ped tím práci tuto jen z nedostatku

asu a náležitých prostedk k lepši dob byl odložil, dležitost a užitenost její, na niž

pan Krejí již asto upozornil, dobe uznávaje. Z vyjednávání o této vci zavedených
vyšlo, že úel tohoto mení nejlépe následujícím spsobem docíliti se dá

:

1) „Když se celá krajina, pokud na map okolí Pražského, Matici eskou vydané, obsa-

žena jest, vyskoumá ; 2) když se výška nkterých bod nad moem co nejzevrubnji ustanoví

;

8) když se mimo to výšky co možná nejvíce míst, ovšem mén oste, ale pedce pro úely
zempisu, geologie a prmyslu dostaten vymí, tak aby nejmén 25—30 takových míst

na jednu tverenou míli pipadlo a dokonalá známost povrchnosti pdy tím se docQila

;

4) když se zevrubné nivellováni Prahy, jakož i Vltavy od Vraného až ke Kralupm, pak

Berounky, pokud do matiní mapy padá, provede a k tomu práce Pražským polytechnickým

ústavem vykonané se upotebí ; konen 5) když se zhotoví mapa vrstevní, kteráž by

nusta stejné výšky arami spojené obsahovala, asi tak, jak to na mé map okolí Brnn-
ského vyvedeno jest, aby pak na základ jejím reliéf krajiny zhotoviti se dal."

„Že Praha se svým okolím v tom ohledu ješt málo známa jest, jest vc viibec

povdomá, a potebuj! v tom ohledu jen pipomenouti, že výška .Starého Msta samého nad

moem od rozliných fysik a geometr velmi rozlin se udává. Tak ji klade astronom

David na 970 sth, nivellement státní železnice na G40 st., fysik Halaška na 593 st.,

direktor Kreil na 562 st. a Gersdorf jen na 331 st. nad hladinu more, kdežto nyní zvlášt

po spojeni rakouské_ s pruskou a ruskou triangulací a tím docíleným spojením Adriatského

a Baltického, ba i erného a Ledového moe cestou trigonometrickou výšku hlavních bod
s jistotou až na 6 st. ustanoviti lze. Abych tedy úelu díve vytknutých dosáhl, obrátil

jsem se nejdíve na generální direkcí c. k. katastru ve Vídni a obdržel jsem odtamtud

ustanovení osmi míst, vymených od c. k. vojenského zempisného sboru pi triangulací

Cech. Tato místa spojím malou triangulací, dílem abych stední jejich výšku nad moem
vypoítati, dílem abych z nich polohu vzdálenjších míst ustanoviti, a dílem abych jich

k neustálému kontrolováni ostatního svého mení upotebiti mohl. Práce tato záleží v tom,

že se z míst již ustanovených úhly výšek všech zajímavých a dležitých bod až ke kraji

matiní mapy skoumají a výšky jejich z toho vypoítávají. Mení poalo dne 5. dubna

a vykonává se v dnecli školním úadem nezaujatých, pi emž doufám, že práce do konce

ervence vykonána bude. Vyslovuji toto páni hlavn na základ slibu, jejž mi páni assi-

stenti polytechnického ústavu p. M- Sluka a p. V^ácl. Jirsák dali, kteíž podniknuti to vše-

možn podporovati chtjí* *).

•) Mení pokrauje až k dnešnímu dni (1. máje) spsobem potšitelným. Již jest zmen více nežli

tvrtý díl matiní mapy a asi 200 bod ustaveno. Zárove zapone v tyto dni jiný oddíl vyskoumáni
našeho okolí, totiž vyobrazování význanjších krajin zvlášt v geologickém ohledu dležitých, íímž

nadjný umlec p. Kosárek zamstnávati se bude. Poznamenání redakce.
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Šatnice živoiástva.

Od Dra. Ed. Grcgra.

Píroda nenávidí nahotu ; — všude a vždy se sna^.í zahaliti ji v pimené
a ozdobné roucho ; kamkoli pohlédneme, potkáváme se se snahou touto, nejen v obo-

[
rech životních ale i bezživotních.

Z pénavých vln velkého oceánu vystupuje nový ostrov, stavba to nepatrných zví-

átek, která z tmavého dna moského bhem tisíciletí až k zlatým paprskm tropického

slunce vystoupila, — nový to ostrov z holých vápenilých útes, v jehož nejvyšších vrst-

vách v krátkém íase veškeren život vedrem tropického slunce umoen byl. Na dlouho

v£ak netrpí píroda pustou tuto nahotu ; vlny moské vyhazují na pustá skaliska roz-

liné asy a jiné byliny moské, mrtvé ryby, množství mkkejš atd. Žhoucí dech slu-

není a tropické dešt promní v krátkém ase naplaveniny v úrodnou prst ; a nyní pi-

nášejí zbouené vlny kokosové oechy a semena rozliných palem na ostrov tento,

rychlí vtrové zanášejí sem lehí semínka z kraj úrodných, a ptactvo, pes daleké moe
putující a na ostrov odpoinuvší, zanechá tam semínka a jadérka rozliných bylin,

jichžto ovoce mu ve vlastech požehnanjších za pokrm bylo sloužilo. A tak se povzne-

sou v krátkém ase z pustého ostrova štíhlé palmy, kee vonného koení, a pipravují

byt zvíatm lesním i lovku.

Ale také tam, kde se na hladkém kamení píkré skály úrodná prst usaditi nemže,

zachytí se ješt plazivý lišejník a útlotvarý mech, a zahaluje zelenou neb šedobílou

rooikou smutnou nahotu skalní. Ve výškách, kde vný mráz tuhý život lišejník

a mech umouje, vní píroda nahé elo skalní bloskvoucím diademem vných led

a snh. Každý kámen , každý moál, každý osamlý beh, ba každé devo obdrží

v krátkém ase od pelivé matee pírody slušný odv z útlých bylinek : mech , as,

lišejník, hub a jiných.

Nejvtší však péi v ošacováni projevuje píroda u živoich. Skoro všichni ra-

dnjí se z roucha více mén ozdobného a pomrm, ve kterých žijí, na nejvýše pim-
eného. Jen málo zvíat se nalézá, která po celý život nahá zstávají, a ta, jakoby jim

stud nedovoloval v svtle denním se objeviti, nahotu svou bud v hlubinách moských

anebo v zemi ukrývají. Snesl jsem zde rozmanité odvy živoich a urovnal do jistých

oddleni dle podobnosti jejich, abych ponkud pehlédnouti mohl nesmírné množství

Žhra 1856. 14
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odv rozliných po svt roztroušených zvíat. Chceš-h* mne doprovoditi, milý píteli,

do šatnice této, tedy doufám, že se rozmnoží známosti tvé o vcech pirozených a výše

vzroste podiveni tvé nad velebnou moudrosti nepochopitelného ve své vznešenosti

Tvrce všech tch vcí. Bude se ti co divili bohatosti, rozmanitosti, pestrosti, ozdobnosti

a pimenosti odv, jimiž štdrá píroda dítka svá obdaila
;
prostedkm tak jednodu-

chým, jimiž nejvtší užitenosti s nejvtší ozdobnosti dosaženo bylo. Látka rohová

a kostná, pak uhlian vápnitý jsou hlavní materiál, z nhož celé toto množství rozli-

ných odv vyrobeno jest.

Vstupmež tedy do oddlení prvního, do

šatnice ssatcú.

Ejhle, jaké to množství rozmanitých kožich rozliných barev a srsti! hustších

a idších, tžších a lehích dle povtrnosti rzných krajin zem. Zde lehký odv oby-

vatel krajin horkých, z krátkých, tenkých chloupk ídce utkaný ; tam tžké kožichy oby-

vatel krajin severních, z husté dlouhé vlny pletené ; tuto letni a zimní roucho zvíat obý-

vajících v pásmu mírném, kde vedro letní a mrazy zimní se stídají. Též dle stáí

zvíat rozliný nalézáme zde šal, pestrý oblek mladých srnu, jelen, selat, vedle jedno-

barevného, temného kroje rodi jejich. Také v barvenosti jaká zde rozmanitost.

Krásn žíhaný šat zebra afrikánského, kropenatý odv nkterých šelem indických, žlutý

a ervený nkterých opic, strakatý zvíat domácích, mezi jednobarvými , hndými, še-

dými neb ernými odvy ssavc všech druh a podnebí. Nežli ale blíže pistoupíme

k jednotlivým odvm, seznejme zevrubnji útvar, z nhož všechny tyto odvy utkány

jsou, — totiž vlas vbec.

Vyvolíme si k bedlivjšímu prohledávám vlas lidský co nejznámjší; nebof co

v obyejném život vlnou, chlupem, šttinou neb ostnem zvíecím nazýváme, není nic

jiného nežli vlas v rozmanitých promnách svých.

Vlas lidský jest útvar kožní, složený z tkaniny rohové, z které i nehty, rohy, ko-

pyta, péra, drápy a jiné ješt útvary tla zvíecího stavny jsou, Zpodní díl vlasu,

v kži zapuštný, jmenuje se koenem vlasovým, hoejší pak, nad kži njící a oby-

ejn delší, prutem vlasovým nazývati se mže. Prut vlasový má obyejn podobu oblou,

válcovitou, na hoejším konci do špiky vybíhající. Jsou však vlasy rozliných zvíat,

které od základní formy této více mén se odchylují; tak nalézáme vlasy kalounovité u le-

nochod, zploštilé u jezevce, na špice kopovit rozšíené u ptákopysku, na povrchu zoub-

kované u ovce a mnohých jiných ; vlasy pak perozmanité podoby u hmyzu se nalézají.

Též u lidí vidti asto vlasy zploštilé, které se obyejn kudrnatí; proež také národové

ethiopští, kudrnatými a vlnovatými kadeemi zvlášt vyznamenaní, zploštilé vlasy mají.

Prut vlasový skládá se z tenkých, tvrdých, podlouhlých vlákenek rohovilých, které

tak pevn a tsn k sob piléhají, že velmi tžko od sebe je odlouiti ; položíme-li

však vlas do silné žíraviny nebo kyseliny, podaí se pak snadno vlas takový roztepiti

v jednotlivá vlákenka jej skládající.

Stedem vlasu probíhá deií vlasová, složená z vtších bunk vzduchem obeste-

ných, tak že se vlas ponkud za dutou rouru považovati mže. Ponvadž ástky vzdu-

chem naplnné pod drobnohledem pi prchodícím svtle erné a neprhledné jsou, tedy

i de vlasová pod drobnohledem co erný pruh se nám objevuje. Pruh tento však

tt rozliných vlas rozlinou okazuje podoba, což se ídi dlú rozpostavení bunk;
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jesl buJto nepetržený, celistvý, jako obyejn ve vlasu lidském, anebo svtlými pe-

hrédkami pepažený, zoubkovaný, všelijak vyšlrbaný ald. , což asto velmi nžnou

podobu vlasu dává.

Na povrchu svém jest vlas obalen tenkou, útlou pokožkou, složenou % malých

šupinek, které u vlasu lidského tak tsn k sob piléhají, že je nelze rozeznati, leda

by byl vlas pu njaký Cas v žíravin ležel; na vlasech však nkterých zvírat velrni pa-

trn pozorovati se mohou.

Koen vlasový, totiž ona ást, která ješt v kži se nalézá, vzí ve zvláštním

pouzdru (pouzdro vlasové, Haarbalg) , a jesl objat nkolika blánami ili pošvami,

o kterých však zde jen tolik podotknu, že se za promnné a do vnit ochlípené vrstvy

kožní považovali mohou. Na dn pouzdra vlasového sedí zárodnice ili pupeník vla-

sový (Haarpapille), tvoíce hlívku mkkou, cévnatou a bezpochyby i bohatou na nervy.

Na povrchu zárodnice vyluuje se látka vlasová, z nížto se buky vlas skládající rodí.

Buky tylo jsou z poátku mkké, kulaté, šavnaté; ím výše ale postupují a na sebe se

tlaí, tím podlouhlejšími, tvrdšími a suššími se stávají, až konen v rohovitá vlákenka

prutová se promní.

Co jsme zde povdli, neplatí jenom o vlasu lidském, nýbrž s malými toliko roz-

díly též o vlasech ostatních ssavc vbec. Chlup jest vlas krátký a tenký; vlna jest

vlas dlouhý, velmi tenký, obyejn nkolikrát prohnutý; žín jest vlas dlouhý, tlustý

a silný; ješt silnjší jest šttina ; bodlina ili osten jest nejsilnjší a nejtvrdší vlas, jako

páper (lanugo) ncjtenší a nejoutlejší. Ješt musím pipomenouti jednoduchého prostedku,

jehož moudrá píroda užívá, aby vlas ped pílišným vyschnutím a ped nepíznivým vlivem

povtrnusti chránila. K tomu cíli položena po boku koene vlasového jedna neb více

malých žlázick, které olejovatý tuk vyluují a do pouzdra vlasového vylévají, ímž
vlas mastnotou touto vždy napuštn bývá. Tolik o anatomii vlasu. —

Co se chemického slouení vlas dotýká, o tom až dotud velmi málo jest známo.

Mimo obyejné prvky, tkaninu rohovou vbec skládající, totiž uhlík, vodík, dusík a ky-

slík, obsahují v sob vlasy také dosti znanou ástku síry, která, jak nkteí tvrdí, á-

sten s vodíkem se pojí a v nepatrném množství co sirovodík vychází. Na základ

hypothesy této užíváno olovných heben, jichžto setené a na vlasech pozstalé ástky,

se sirovodíkem slouené, tmavší barvy vlasm prý udlují. Také npo málo kyseliny

kfemíkové ve vlasech nalezeno bylo.

Vlasy jsou velmi pružné a ohnuté snaží se zase pedešlého smru dosíci, pro

kterouž vlastnost se jich k vycpání polšláv, pohovek, žínovek atd. užívá. Též pevnost

vlas jest znamenitá; dosti hebounký vlas udrží 3 loty než se petrhne; mj vlas unesl

6 lotu, aniž se petrhl
;
pi tom natáhne se vlas více jak o tetinu délky své a smrští se,

jak mile tíž odstranna, ovšem že již ne až k pvodní své délce.

Vlasy pitahují do sebe té; vlhkost z okolí svého a tratí pružnost svou v té

mie, v jaké se vlhkostí napájejí ; pro kterouž vlastnost se jich co hygrometru ili vlh-

komru užívá.

Také mnoho elektrinosti vlasy do sebe pijímají, a pijatou neády zase pou-

íljí, 1. j. vlasy jsou velmi špatni vodiové elektrinosti. Eleklrinost však mohou pi-

jímati bud ze vzduchu aneb z tla zvíecího, a psobí snad vlastností toulo mnohem více

na tlo zvíecí než dotud známo. Když koku pi suchém vzduchu ve tm rukou teme,

14*
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slyšíme tasto jemný drobný praskot, a nkdy i drobné jiskry elektrické vyskakovati vi-

díme; též o koních to známo. Já sám podobný úkaz u honícího psa asto pozoroval.

Když se pes tento rozzlobil, což se pi dráždivé povaze jeho velmi asto stávalo, zježily

se mu, jak u ps obyejné, chlupy na hbet. Když jsem se pak rukou zježených chlup tchto

Jen málo dotknul, slyšel jsem zeteln jemné praskání, jako když jiskry z Leydenské láhve

vyskakují, byla-li tma, jiskry skuten jsem vidl. Já zkoušku tuto velmi asto opako-

val, i myslil jsem, že snad odražení se jednotlivých, stejnou elektriCností naplnných

chlup pi ježení nemálo napomáhá, akoli dobe vím, že se úkaz tento docela jiným

spsobem vykládá. Také myshm, že elektrinost vlas nemalý vliv na tlo naše proje-

vuje, když kožich neb šat vlnný obleeme.

Vlas tedy v rozmanitých podobách svých skládá skoro výhradn šat ili oblek

ssavc. Má však každý šat vbec dvojí úel vyplniti, pedn chránili tlo ped nepíz-

nivým vlivem povtrnostl, a zadruhé zdobiti je. Moudrý tvrce ml obé na zeteli, roz-

dávaje šat živoichm. Protož obdržela zvíata v krajích studených žijící hustý teplý

kožich, jako vidíme u medvda, sobola, lišky, vlka a jiných; zvíata z vlastí teplých

nosí šat z ídkých, tenkých a krátkých chloupk, jak to vidíme u všech skoro zvíat

pásma horkého, ani ovci nevyjímaje, která pouze pod studeným podnebím teplou vlnu,

pod horkým však pouze chlupy nosí. Zvíata domácí, v teplém chlév opatrovaná,

mají léž mnohem idší a lehí srst nežli zvíata divoká, vtru a dešti v šanc daná. Zví-

ata v mírném podnebí žijící mní dle poasí šat svj, oblékajíce na zimu hustjší

a teplejší kožichy než na léto, jak to u zvíat našich, zvlášt divokých, vbec povdomo.

Ona ásf tla, které se déšf, sníh, vítr neb paprsky slunení nejvíce dotýkají,

tedy ást hoejší, bývá delšími a hustjšími chlupy chránna nežli ásf zpodní. Chlupy

na hbet a po stranách smují špikami svými dol, a zpodní hoejšími kryly jsou, aby

voda po nich jako po steše dol stékali mohla.

Jaký ale užitek pinášejí vlasy lovku? Nedá se mysliti, že by mu byly dány

pouze k ochran hlavy ped nepíznivou povtrností, an ostatní tlo skoro nahé jest,

akoliv se upíti nedá, že práv hlava od palivých paprsk slunených a studených

dešf a vtr více než každá jiná ást tla trpti by musela. Myslím, že vlasy lovku
více pro ozdobu než pro užitek poskytnuty byly; nebof také u zvíat nalézáme, že

píroda i tento úel vždy bedliv na zeteli mla; k jakémuž jinému konci obdržel k
a lev krásnou hívu ? liška, kuna, veverka a mnohý pes krásný huiíatý chvost ? koza,

kamzík dlouhý pod bradou vous? Zvlášt pak opice vlasy rozmanit zdobeny bývají.

Cercopithecus Cephus nosí pod každým uchem pkný dlouhý chomá žlutých vlas ; Cer-

copilhecus sabaeus kolem oblieje dlouhými bílými licousy se honosí, též Cercopithecus

Aethiops a mnoho ješt jiných opic licousy zdobeny jsou. Colobus polyconms obdržel

pknou hívu na krku, a Cercopithecus sinícus má temeno pokryté dlouhými vlasy, ozdobn

kolem hlavy mu visícími.

Jak mnoho ale píroda na ozdobnost vynaložila, poznáme nejlépe, až o pestré

barvitosti odv zvíecích jednati budeme.

Než ale sín od\'fl vlasových opustíme, zastavme se ješt na chvilku u posled-

hiho oddlení, kde uloženy jsou drobné obleky nkterých hmyz. Válcovité tyto, dlou-

hými chloupky poseté kožíšky náležejí nkterým housenkám. Chloupky tyto patí ale

pouze dle zevnitní podoby a dle umístní mezi vlasy, an z jiné látky, o které pozdji
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v iatnici hmyzu promluvíme, stavny jsou. Co se podoby chloupk tchto týká, okazuj'

pod drobnohledem asto podivnou rozmanitost a nžnost : jsouf obyejné rozlin rozvtveny,

takže se podobuji trnovitým prutm, neb malým bezlislýin strmkm nebo kem, parohm

jelením atd. Chloupky housenek mají mimo ochranu proli povétrnosti jiné ješt dležité úkony :

slouží co zbra dosti nebezpená, nebof oslrtí špiky jejich hluboko do kže lidskú neb

zvíecí vnikají a tam se ulomíce vzbuzují zánt a bolestnou oteklinu. Jest nebezpeno pro-

cházeti se v lese množstvím chlupatých housenek navštíveném, nebof drobounké, ulomené

chloupky ve vzduchu se vznášejí a snadno do plic vdýchány býti mohou , kdež potom

zapálení spsobí. Z píiny léto jest zvlášt Phalaena bombyx processionea v zlé po-

vsti. Když housenky se zavinují, vykládají vnitek pupy chluupkami svými. Motýl pak

pináší s sebou nový šat, který zvlášt krásou a pestrosti barev se vyznamenává ; odv
tento skládá se ale opt z tenkých a outlých vlásk, které bu co malé chloupky se ob-

jevují, anebo do plochy se rozšiujíce malým pírkára se podobají a rozmanit bar-

veny jsou.

Vstupmež nyní do jiného oddlení, do

šatnice ptactva.

Ptáci jsou milákové pírody mezi živoichy; jim udleno dar nejlepších. Pouze

jim jest dopáno vznášeti se ve výškách vzduchových a plouti pod blankytem nebeským

s oblaky o závod. Z vlastí do vlastí se sthujíce s lehkosti vtrovou, staví si umlý

stánek svj hned mezí vtvemi temných jedlí severních, hned pod ohromnými listy

palem tropických. Nalézajícím vždy v hojnosti potravy zbývá jim dosti asu, aby se

radovali z utšeného, pouze jim poskytnutého dárku — z líbezného zpvu. Povahy

vždy veselé, vždy svží, mysli lehké, bezstarostné, zastupují tyto nejsvobodnjší dítka

pírody tak ka veselou mládež mezi živoišslvem. Ale mládež ráda se pkn nosí,

ráda ve skvostném a pestrém se okazuje odvu, ráda šat svj mnívá — a hle, to vše

i ptactvo. Poohlídnme se zde v šatnici jeho : od snhobílého roucha labutina, z jem-

ného práporu utkaného, až k nádhernému odvu pávovu, od erného šatu havTana až

k zlatoskvouci íze bažanla zlatého, jaká rozmanilust, jaká krása, jaká nádhera, jaká

zásoba v šatstvu každého jednotlivce! Jiný odv nosí pták co outlé mlád, jiný v polo-

dosplém vku; pak obléká skvostné roucho svatební, a vymní je konené za tem-

njší šat vku dosplého ; v zim jinae se šatí nežli v let, ba nkteí i nkolikráte do

roka odv svj mní ; i dle pohlaví pták rozliný nosívá šat.

Pistupme však blíže k jednotlivým oblekm tmto a pohleme na n okem skou-

mavým. Vidíme, že všechny složeny jsou z peí, jako odvy ssavc z vlas. Není

však péro nic jiného nežli vlas na nejvyšším stupni vyvinutosti své. Jako vlas jest

péro útvar kožní, a složeno z té samé látky rohové, co onen. Vyvolme si k bližšímu

seznámení se s útvarem pérovým n. p. péro z kídla husího, které za vzor všech ostat-

ních sloužili mže. Pozorujeme na nm trojí hlavní ástky: 1. zpodní ili brk, 2. ho-

ejší ili prut a 3. postranní ili prápor.

Brk (scapus) vzí v kži a podobá se tedy koenu vlasovému; jest však brk

roura válcovitá, oblá, více mén dlouhá, z tkaniny rohovíte, prhledavé, tvrdé. Roura

má dvojí olvor, zpodní na dn brku, a hoejší menší, tam kde brk na vnitní stran

péra v prut pechází. Stedem roury probíhá tak zvaná duše brková, složená z velikých

pravidelných, prázdných, nad sebou postavených bunk z tenké, tvrdé blány rohové.

Duše zaíná u zpodniho otvoru brka, bži skrze celý brk nahoru a dlí se v hoejší
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ásti brka ve dv vtve eili ramena, z nichžlo jedna hoejším otvorem co tenká nitka

na zevnitní stranu prutu vychází, druhá pak bezprostedn v de prutovou se tratí.

Není však duše brková nic jiného, nežli aaschlý zbytek šfávnalé látky, z niž pvodn
brk a celé péro se vytvoovalo a živilo.

Prut ili osten (rhachis) jest pokraování brku a skládá se jako tento ze silné

rohovité kory a z bílé, dužnaté, mkké, z malých pravidelných bunk složené den.
Prut má podobu více mén hranatou, na zpodní stran patrnou rýhu, a koní se v špiku.

Po boních stranách prutu sedí prápor. Tento složen jest z menších pírek, na

kterých opt proutek a praporek rozeznali se dá. Poslední ástky práporu jsou malé,

tenounké plátky rohové, které lak tsn k sob piléhají a malými hádkami k sob za-

všeny jsou, že celý prápor jedinou souvislou plochu tvoí, jíž kídlo vzduch šlehá.

Povdli jsme u vlas o žlázách tukových, vyluujících mastnotu, jíž vlasy napou-

štny bývají. Úkon tento pevzala u pták jediná žláza, na hoejší stran ocasu v kži
uložená. Žláza tato jest znamenité velikosti a vyluuje hojnost tuku, jímž ptáci sami

péra svá natírají, vymakujíce zobákem luk ze žlázy a protahujíce pak jednotlivá péra

zobákem. Ptactvo vodní, jehožto péra nejvíce tukem namazaná býti musí, aby se jich

voda nechytala, mají také žlázu tuto nejvyvinutjší.

Dle podoby a úelu rozeznáváme nkolik druh per, totiž : Péra svrchní (pennae,

Deckfedern), nejhoejší na tle ptaím, silnjší a vtší než zpodní, obyejn zejmým
brkem a práporem opatená a nejvíce barevná. Puch ili pápeí (Flaumfedern, plumae),

pod pedešlými uložená, menší a mkí, práporem obyejn nesouvislým, rozísnutým

opatená. Kosinky cSchwungfedern), nejsilnjší to péra ptaí v kídlech, která rozta-

žená jako široký vjí ptáka létajícího na vzduchu nesou. Péra chvostová, 10 až 24

velikých, tuhých per ve chvostu
,

jimiž pták jako veslem let svj v právo neb v levo ídí-

Užitek odvu pérového u pták neobmezuje se pouze na ochranu proti povtr-

nosti, to by se i odvem vlasovým dosáhnouti dalo; ale péra iní ptáka schopného

k lítání. Neníf dosti, širokými a silnými kídloma šlehati vzduch a veslem chvostovým

íditi let, mnoho ješt jiných zvláštností muselo tlo ptaí obdržeti, aby v prudkém letu

nad zemí se vznášeti mohlo. Pede vším musela potažní tíže tla ptaího co možná

malá býti, a to se dosáhlo dílem dutými a vzduchem naplnnými kostmi a dutinami

v lle ptaím, dílem pak odvem pérovým, který, a velmi lehký, tlu ptaímu pedce

znamenitou velikost udluje.

Povdli jsme nahoe, že vtší ás( ptactva a ssavectva dle poasí a stáí šat

svj mnívá, tratíce staré vlasy neb péra a na jich míst nové a obyejn od pede-

šlých rozdílné obdržnjice. Pochod tento jmenujeme u zvíat odvem vlasovým opate-

ných línání, u pták pak pelichání. as línání a pelichání není u všech zvíat stejný,

ídí se to obyejn dle poasí roních a dle povtrnosti rozliných krajin, a dje se

obyejn dvakráte do roka; na podzim, kdežto ssavec neb pták letní svj šat odkládá

a teplejší kožich proti nastávající zim obléká, a pak na jaro, kdežto opt letní odv na

se bére. Vlasy neb péra nevypadají však pojednou, aby zvíe nahé zstati nemuselo

po celý as dokud nové nenarostou, a ptáci i v dob pelichání lítati mohli; nýbrž po-

znenáhla se vystídají. V dob pelichání a línání svdí kže návalem krve, a zvíe drba-

jíc se napomáhá takto k odstranní starých vlas neb per. Ostatn je v dob této

jak pták tak i ssavec nemocný
;

ptáci nezpívají, málo žerou, smutn sedí a asto umírají.

U žádných živoich nevyualožila píroda tolik pée na ozdobu a šperk, jako
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u ptactva. Mnohé krášlila vysokým chocholem na temen hlavy, jako n. p. dudka, páva,

papouška knkadu, a mnoho ješt jiných, jichžto jmcna co mén známá zde opomíjím

;

jiné zase ozdobila krásným chvostem, rozmanité a prepodivné asto podoby. Pipomenu

zde nejznámjší okrasu touto zdobené ptáky, jako kohouta, bažanta, páva, pštrosa, rájku

(Paradisea apoda), pak nejkrásnjšího v ohledu tomto velechvosla (Moenuru) s chvostem

k lýe podobným.

Nejhlavnjší ale šperk ptactva a živoišslva vbec jsnu pestré, perozmanité

barvy, jimiž odvy jejich zdobeny bývají. Není barvy na svt, která by se nenalezla

na nkterém zvíeti, od nejjednodušších, nejtemnjších až k nejjasnjším , nejsvžejším.

Neteba zde uvádti píklad — každému jich množství známo; nemožno též pestrost

a barevnost jednotlivých odv ptaích zde popisovati ; sáhalo by to do nekonenosti

a nikdy by se slovy vyliíiti nedalo, co jediný pohled jasn okazuje. Protož radji zde

promluvíme o barvitosti v živoéišstvu vbec, ponechávajíce si zvláštnosti její k jednotli-

vým oddílm šatnice živoišstva.

Barvitost zvíecích ástek vbec a zvlášt ástek kožních hlavn od dvojí píiny

pocházeli mže: pedn od zvláštního barviva (pigment), a zadruhé od zvláštního lámání

a odráženi paprsk svtlových. Barvivo bývá bud rozedné, kdežto co rozmanit bar-

vená tekutina látky zvíecí proniká, anebo ve spsob drobounkých molekulu bud ve

zvláštních bukách uloženo neb porznu roztroušeno. Molekuly tyto (Pigmenlkorner)

jsou, jak mnozí se domýšlejí, pemalinké krystaly, svtlo rozliné lámající a odrážející.

Molekuly barviny zvíecí jsou obyejn nažloutlé, hndé neb erné, a vbec málo jen

rozliných barev okazují. Pestrost a svžest barev pochází zvlášt od rozmanité polohy

molekulu barvinných nad sebou neb pod sebou, lesk však od spsobu, jakým vrstvy ba-

revné svtlo propouštjí, odrážejí neb lámou, zvlášt od onoho úkazu optického, který

nazýváme kížením svtla ili interferencí. Na em ale záleží, že jednotlivá místa kožní

asto rozlin barvena jsou, že jednotlivé vlasy neb péra rozlinou asto okazují

barvu, ba že jediný chlup neb péro rozmanitými barvami zdobeno bývá, o tom se ovšem

až do dneška nic jistého povdíti nemže. Pozorujeme-li však odvy zvíat, znamenáme,

že zvíata v krajích teplých žijící mnohem pestejší odvy nosí, nežli zvíata z kraj

studených; že živoichové na svtle denním si libující krásnjšími a živjšími barvami

zdobeni jsou, nežli zvíata ve tmách bydlící. Z toho patrno, že svtlo a teplo nejvtší

vliv projevují na barevnost zvíat. Pohlédnme jen na odvy ptactva tropického : jakí

rozmanitost nejživjších a nejkrásnjších barev, jaký lesk, jaká ménivost, jaký tpytl

Kdož neobdivoval se asto krásn malovaným pérm ve chvostu pávím, kovovému lesku

malých kolibr, pestrým barvám papoušk a mnohých jiných pták! Také jsou ona

místa tla zvíecího, na nž paprsky slunení nejvíce padali mohou, záda, kídla, krk,

mnohem živjšími barvami opatena, nežli ostatní, zpodní, ped sluncem více ukrytá.

Ptáci noní mají obyejn temné, mdlé barvy, jako sovy, lelkové atd.; též zvíata v je-

skyních a tmavých slujích bydlící nikdy pestrými barvami zdobena nebývají. Brouci po-

držují obyejn tak dlouho bledé svtlé barvy, dokud na svtlo denní se nedostanou,

kdežto rychle se temní a ernají. Mnozí ptáci tratí v kleci svtlých barev, n. p. kivka,

konopka, eetka a jiné; dáš-li je však na výsluní, opt pedešlé nabývají barvitosti.

Též zimní odv ssavc mén pestrý bývá než odv letní, ba u nkterých , n. p. u hra-

nostaje, lasiky, docela zblí.
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Š(Unice tviat šupinatých.

V oddlení tomto uloženy jsou odvy ryb a nkterých plaz. Zde nenalézáme

niehož, co by nás pamatovalo na vlasy neb péra ; docela rozdílný od pedešlých odv
spatujeme zde nový spsob ošacení zvíecího — odvy šupinaté. Náležeje živoichm)

zvtší ásti ve vod žijícím a v rychlém pohybu vlny prorážejícím, jest šupinatý odv
plování nanejvejš pimený. Roucho vlasové neb pérové nabíralo by mnoho vody do

sebe a tížilo by rybu velice; také by drsnatý, nestejný povrch šatu vlasového neb pe-

ového vtší odpor vlnám stavl nežli hladké, pevné šupiny, po nichž voda lehce se

smeká. Také bylo rybám v nebezpených hloubkách vodních žijícím pevného a tvrdého

odvu potebí, který by je chránil ped zubem jizlivých nepátel, ped ostnem hlado-

vých cizopásk a ped úrazem o špiaté kamení a ostrá skaliska. Naopak tomu nepo-

tebuje ryba odvu chránícího ji ped zmnami povtrnosti, nebof voda, v níž žije, ne-

mní tak rychle a znan teplotu jako vzduch, a krev rybí, mnohem studenjší krve

ssavi neb ptaí, nelišívá se dle teploty velice od vody.

Též plazi, vlekouce se po ostrém kamení, skrze trní a huštiny, rozedralí by brzo

šat vlasový neb peový, protož i jim šupinatý odv udlen byl. Také jim není pi

chladné krvi jejich a bytu pod zemí neb v chladných doupatech potebí odvu tak te-

plého, jako horkokrevnému ssavectvu neb ptactvu.

Odv rybí skládá se tedy ze šupin. Šupiny tyto mají rozlinou podobu, jsou

okrouhlé, kulovaté, podlouhlé, tverhrané, ptiboné atd. ; liší se velice od vlas a peí

nejen podobou zevnitní, ale i dle polohy a vnitního skladu svého.

Šupiny rybí nejsou útvar pokožkový, rohovitý jako vlas a péro, nýbrž skládají

se z tkaniny chruplavkovité, více mén zkostnatlé ; nkteré úpln v pevnou kost pe-

cházejí a na zevnitní stran ješt vrstvou skelnatou (Schmelzschichle) potaženy bývají,

ímž nejvtší tvrdosti nabývají. Šupiny rybí leží ve zvláštních pouzdrech ili sákách

kožních, z nichž snadno vytáhnouti se dají ; v sákách tchto vzí šupiny bud docela,

jako n. p. u ouhoe, aneb pouze ástí dolejší ilí pední, kdežto ást zadní z pouzdra

vystupuje a na šupinu sousední stechovit se klade. Vrstva barvivo obsahující pokrývá

obyejn šupiny, a poskytuje ryb onen krásný stíbrný neb zlatý lesk. Ale také

jinými barvami odv rybí asto se skví, a nkteré ryby moské vzbuzují pestrými a

svžími barvami svými podivení naše.
*

Též hadi a vtší ásf ještrek nosí odv šupinatý; pohlédneme-li však blíže, po-

znáváme, že šupiny hadí, mimo zevnitní ponkud podobu, se šupinami rybími ani dost

málo se nesrovnávají. Škára hadí není totiž na zevnitní stran hladká, nýbrž pravidel-

nými, vyzdviženými, ploskými vystouplinami neb lístky poseta; vrstva hoejší, pevná to

prhledná pokožka rohovitá, piléhá tsn na škáru, a objímajíc vystouplé lístky této se

všech stran, podobu šupinatou tvoí. Šupinky hadí nedají se proto jednotliv odtrhnouti,

jako šupiny rybí, ale obyejn vtší kusy pokožky se odlupují. Svlee-li had pokožku

svou, tedy šupinky na ní velmi pkné otištny zstávají.

Také ještrky mají podobný odv jako hadi. Hadi bývají asto peste a krásn

barveni ; již naše obyejná užovka vodní modrými a ernými šupinami na tle a jasn

žlutými na hlav pkn zdobena jest; jsou však hadi v horkém pásm bydlící, kteí

velmi krásnými barvami až ku podivu se skvjí. Také ještrky bývají nkdy pkn
barveny, a naše ještrka zelená n. p. v jasn zeleném odvu svém velmi pkn vy-

padá. Ze všech ještrek zasluhuje zvlášt jedna malá ještrka v Africe žijící, cha-
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maeleon nazvána, pozornost naši pro podivnou vlastnost, méniti rychle a asto barvy

kflže svi5. Barvy, které na chamaeleonu fasto v nkolika hodinách, ba v nkolika mi-

nutách se objevují, jsou zvlášt : bílá, která pecházívá v svlleíervenou, ruriou. lijáko-

vou, modcšedou, šedou, až do temn ('erné; aneb žlutá pecházející v oranžovou, ze-

lenavou, zelenou, modezelenou, hndou, hndošedou až do temn íerné ; mimo to m-
nívají se barvy v modrém a purpurovém lesku. Co jest však píina podivného úkazu

tohoto ? Pokusíme se, vyjasnili jej následujícím.

Kže chamaeleona skládá se jak obyejn z dvou hlavních vrstev : z vrstvy ho-

ejší ili pokožky, a z vrstvy dolejší ili škáry. Pokožka jest prrthledná, pevná, rohovitá

a piléhá na škáru, která malými hrboly poseta jest. Mezi pokožkou a škárou nalézá

se tenká vrstva plochých, obyejn šestibokých bunk, kleré pouhým vzduchem naplnny

jsou a pkné mnní barev následkem kížení se svtla okazuji. Buky tylo jsou pí-

inou mnivého lesku kže chamaeleonové. Ve škáe leží dvojí barvivo, bílé neb žluté.

a erné. Obojí barvivo uloženo jest ve velkých rozvtvených bukách. Buky barvivem

bílým naplnné tvoí vrstvu barvivou hoejší, buky erným barvivem naplnné vrstvu

zpodní. Buky obojího barvira množství výbžk vysílají
; ^ýbžky bunk bílých zvlášt do

vnitka vnikají, výbžky pak bunk tmavých vrstvu bílou prorážejí a na povrch škáry vystupují.

Výbžky bunk erných nejsou ale vždy stejn barvivem naplnny, buky se totiž buj

stahují a tmavý obsah svj do výbžk vytlauji, aneb rozšíivše se z výbžk zase do sebe

ssají. Naplní-li se výbžky bunk erných úpln, tedy barvivo tmavé celý povrch barviva bí-

lého zakryje, a ástky kže chamaeleonovy, kde se tolo dje, erná jest; ustoupí-li však bar-

vivo erné z výbžk svých nazpt do bunk pod vrstvou bílou ležících, tedy pouze tato

skrze pokožku prosvítá a kže v barv bílé se objeví. Mezi krajnostmi tmito leží

však celá ada barev jiných, které též od pomrné polohy obou hlavních pigment nad

sebou neb pod sebou svj pvod berou. Táhne-li se totiž barvivo erné tak hluboko

pod bílé, že jen málo ješt skrze vrstvu bílou prosvítá, tedy se okáže barva šedomodrá,

která v šedofialovou pechází. Je-li hoejší vrstva žlutá místo bílé, jak to mezi hrboly

bývá, ledy prosvítá erný pigment skrze ni v barv zelenomodré, zelené , žlutomodré,

dle hloubky a prosvitavosti barviva. Preleje-li se erné barvivo pes vrstvu bílou, tedy

pouze tuto vidíme, a kže, jak jsme již povdli, ernou se stane
;

je-li však hoejší

tato vrstva jen tenounká, tedy psobí hndou barvu, ponvadž obyejn každý erný
pigment zvíecí v tenounkých vrstvách hndý bývá ; dle llouštky vrstvy hndost tato se

vždy víc a více temní. Promny tyto v barevnosti mohou se díti budlo v malých neb

vtších ástkách kže chamaeleonovy, tak že všechny možné barvy pojednou na zvíeti

znamenati se mohou, aneb zvíe celé jednobarevné objevili se mže.
Kdy a z jakých píin však promny tyto se djí, z následujícího pozorování po-

znáváme. Nalézá-li se chamaeleon ve tmách, bére na sebe obyejn barvu bledou,

bílou neb žlutou, jak mile však do svtla se penese, ihned barva bílá mnili se po-

íná a v tmavou až docela ernou pechází. asto vidli chamaeleona na jedné, k slunci

obrácené stran erného, na opaní však, v stínu se nacházející, bílého; položíme-li

kolem chamaeleona pásek ze staniolu neb kauuku a dáme-li jej na výsluní, zerná
okamžit, jen místa páskem zakrytá bílá ostávají. Z toho palmo, že svtlo na zmnu
barev úinkuje. Mohlo by se mysliti, že snad i teplo slunení tento úinek vyvolává,

tomu však není tak, nebof chamaeleon v tmavé skíni na teplé místo postavený nemní
pedce barvu svou, a nestává se e.rným jako ve svtle. Také elektrinost podobný
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úinek na kži chameleónovu jeví jako svtlo, to jest barva bílá v ernou se promuje,

neb abychom to jinými slovy vyjádili, svtlo a eleklrinost psobí, že se výbžky bunk

erných barvivem nalúvají a bílou normální barvu zakrývají. Ale též duševní stav zví-

ete na toto pitékání a odtékání barviva ernéha ku povrchu kže valn psobí,

tak v zlosti, v strachu, v bolesti barvu mní. Již z toho patrno, že pohyb v bu-

kách pigmentových nervy se ídi, že svtlo, elektrinost, na nervy co dráždidlo úin-

kují, a tyto dle zákonu reflexe pohyb v bukách vyvolávají. To se dá i experimentáln

tím dokázati, že kže, pod níž nervy peíznuty byly, nižádnou již reakci proti svtlu

neb elektrinosti nejeví a barvu nemní.

Podivuhodný úkaz promováni barvy kožní nestojí však osamotnélý v živoiš-

slvu, nalézá se totiž i u nkterých hlavonožc, u sepie, loliga, osminožky a sepioly, kteí

všichni velmi rychle barvu povrchu svého mní. Též zde jest slažilelnost barvonosných

bunk píinou toho úkazu. Rozšiují-li se buky barvonosné, a rozleje-li se hndé

barvivo jejich po všech výbžkách bukových, tedy kže zvíete temn hndou dostává

barvu, která v tom pomru se tratí, v kterém stahující se zase buky barvonosné bar-

vivo z výbžku do stedu svéh^o shánjí.

Šatnice miat obrnnýcli.

V oddlení tomto nalézáme odvy rozmanitých zvíat z rozliných tíd živoišstva.

Zde pevné štíty pásovc (Dasypus), ssavc z les amerikánských, z rohovíte látky vy-

tvoené, krásn a vkusn vyrývané, a celé skoro tlo zvíete v spsobu pevných pas

objímající. Vedle tchto uloženy jsou kostné desky krokodil, neproniknutelné brnní

kolem strašných tchto ještrek tvoící. Velmi znamenité jsou štíty želv, nebof nejsou

nic jiného nežli kostra zvíete samého. An totiž obratle a žebra do šíky se rozpro-

stírají, až tsn k sob piléhají, utvouje se štít hoejší ili hbetní rovnž jako štít

zpodní rozšíená kost hrudni jest. Kostné slity tyto pokryly jsou rohovitou pokožkou

tak náramn tlustou a silnou (želvina, Schildpatt^ že soustružníci ke skvostným výrob-

km ji upotebují. Také šupiny nkterých ryb lak velice se rozšiuji a kostnatí, že

v desky a štíty promnny pevné kolem nich brnní tvoí.

V jiné síni oddlení tohoto nalézáme nepehledné množství malých štít a pan-

cé, kruný a celých brnni, náležejících zvíatm menším, a vyznamenávajících se

zvlášt krásou kovového lesku. Jsou zde krunýe erné a šedé, jakoby z hrubého že-

leza byly ukovány, zde zase z krásn mode a zelen kalené oceli, zde malá brnni

tpytící se leskem zlata a stíbra, a tamto množství Jiných ve všech barvách duhových

se lesknoucí, jakoby z drahých kamen složena byla. Jest to šatnice hmyzu. Krunýe

tyto zastupují místo kostry jako u želv, nejsou však ani z kosti ani z rohoviny vyro-

beny, nýbrž ze zvláštní látky, chytin zvané, která k rohovin nejpodobnjší jest, v žira-

vinách ale se nerozpouští jako tato.

Jsou pak krunýe hmyzu takto složeny : Vrstva zevnitní ili pokožka je velmi

tenká, hladká blána, obyejn bezbarvá a prhledná. Pod ní leží vrstva druhá ili

Stední, vrstva to slizna, mkká, v níž uloženo jest barvivo. Vrstva nejzpodnjši jest

nejmohutnjší a skládá se z tenkých, pevných, prhledných sloupk, soubžné vedle

sebe stojících. Krásný kovový lesk nkterých brouk má píinu svou v kíženi se

svtla mezi tenounkými hladkými šupinkami nebo pedrobounkými rýhami anebo pod

pokožkou.

V poslední síni zvírat obrnných nalézáme uložené krunýe korejš, zvíat to
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podoby obyejné ncladné, v hlubinách vodních žijících, a jako hmyz odCných pevným

celistvým brnním.

ím níže zvíata na stupnici živoišslva stoji, tím více spatujeme jakousi souvi-

slost mezi nimi a íší anorganickou , zvlášt v tom, íe k vyrobeni odv svých více

mén látek minerálních, zvlášt vápna, potebí máji.

Poprvé potkáváme se s úkazem tímto u korejš, jichžto pevné a silné krunýe

hlavn z uhlinanu vápnitého slaveny jsou. Vyvolme si kruný raka obyejného k bedli-

vjšímu ohledáni. Nalézáme zde opt nkolik vrstev. Nejzpodnjší, bezprostedn sval

a jiných íislroj vnitních se dotýkající, jest mkká, drobn vláknatá blána, v nížlo

temn hndé barvivo uloženo jest. Nad blánou touto, kterou vrstvou barevnou nazvati

mžeme, spoívá vrstva tvrdá, bílá, vláknitá, která velikou podobnost má s tkaninou

chruplavkovitou, za jakou ji též nkteí skoumalelé pokládají. Kolmo na zevnitní stran

vrstvy chruplavkovité postaveny jsou tsn vedle sebe velmi tenounké, pouze pi velikém

zvtšení patrné rourky, naplnné drobn zrnitou hmotou, která v kyselinách co uhlinan

vápenitý se osvdí. Mule tyto rourky vápenilé na zevnitní ploše chruplavkovité

vrstvy ustavin se tvoí, ímž skoápky v llouštce pibývá. Kdyby však pochod tento

nepetržené skrze celé živebytí zvíete se dál, musel by konen ki'uný v tak mocnou

a silnou vrstvu vápcnitou vznlsti. že by zvíie pod tíží jeho pohybovati se nemohlo;

kdyby však krunýe korejš, dosáhnuvše jisté velkosti, zvtšovati se pestávaly, tedy by

i zvíe v nich jen tak dlouho ríisti mohlo, dokud by v tvrdém, nepovolném brnní místa

bylo. Nehody tyto pedešla moudrá píroda velmi jednoduchým a podivuhodným pro-

stedkem, totiž svlékáním ili odkládáním odvu u jistých zvíat.

Pozastavme se trochu u znamenitého úkazu tohoto, a pozorujme jej, an práv

o raku mluvíme, pedn u tohoto. Každý rok mezi msícem ervnem a záím svléká

rak kruný svj a nový obléká. Pi tom zaleze si do osamlé skrýše a tak dlouho v ní

zstává, až nový pevný kruný dohotoven jest. Jak se vlastn celý pochod svlékání

v ohledu na troje výše jmenované vrstvy krunýové dje, až dotud dle mého vdomí od

žádného zevrubnji vyskoumáno není, tolik zdá se býti ku pravd nejpodobnjší, že pouze

tvrdá, vápenitá vrstva odhazována bývá, vrstvy však zpodní zstati musí, aby z nich nová

opt skoápka vytvoili se mohla. Rak svlee starý, obnošený odv svj skoro v ce-

losti, v souvislosti s podivuhodnou obratnosti; nový šal ale není ješt tak tvrdý a pevný,

jako starý, odložený kruný, rourky vápenilé ješt úpln uhlianem vápenitým naplnny

nejsou, proež také rak tak dlouho v díe své ukryt zstává, dokud nový kruný jeho

dostatené neztvrdne. Nejpodivnjší pi svlékání raím jest , že s krunýem spolu

i starý, spotebovaný žaludek svléká a nový obdrží, výhoda to, kterou by mu mnohý,

jenž denn kabát svj mní ale zkažený žaludek podržeti musí, závidl.

Jako raci svlékají všichni korejši krunýe své; ale nejen korejši, i z jiných tíd

živoichové podobnou zmnou vždy nový obdržují šat; lak n. p. svlékají hadi, ještrky

a jiní plazi nkolikkráte do roka rohovitou pokožku, a novou pknjší a vtší oblé-

kají ; ale i ssavci a ptáci odhazují pokožku svou, s tím pouze rozdílem, že se to nedje

pojednou a v malých toliko ástkách.

Že svlékání pevné, nepovolné kže hlavn z té píiny se dje, aby zvíe pod

krunýem svým dále rsti mohlo, vidíme nejpatrnji u hmyzu. Larva z vejce vylihlá

velmi rychle roste, a v pomru tomto také asto luiiou kži svléká. U housenek nastane

první svlékáni kže obyejn dvanáctý den po vylihnuli, a asi tyrykrát se opakuje, než
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larva úpln vyrostlá a k zapedení dosplá jest. Z pupy vyjde pak takka nový, pe-
dešlému asto ani v nejmenším podobný tvor, motýl neb brouk. Vyvinuté a dokonalé

loto zvíe neroste více, nezvtšuje se píliš, a proto také mu postauje odv z pupy

pinesený po celý as krátkého života jeho ; motýl neb brouk nikdy nesvléká kži svou.

Šatnice mékkeji a polypú.

Odvy zvíecí, z hmoty vápnité vytvoené, dosáhly u mkkejš a polyp nej-

vyššího stupn vyvinutosti své. Dle podoby zevnitní jsou podle tí hlavních vzor

stavny : pedn co lastury z dvou stejných neb nestejných misek složeny, co ulity

závitkovit zatoeny, a konen co roury vápnité více mén dlouhé.

Vidíme zde lastury od drobnosti mikroskopické až k ohromným miskám ktitelnice

(Tridacna), nkolik cent tžké. Povrch lastur jest bu hladký, bud rozmanit vykrou-

žený a vyšlrbaný. Lastury složeny jsou z vtši ásti z uhlinanu vápnitého a z orga-

nické látky, kterou jen tenkráte spatujeme, když vápnitou hmotu kyselinou odstraníme.

Organická látka tvoí podlouhlé, válcovité rourky, kolmo stojící na povrchu mkkejše

a zevnitní vrstvu lasturovou skládající. Rourky tyto naplnny jsou hmotou vápnitou.

Pod vrstvou touto rozeznáváme vrstvu zpodni ili vnitní, složenou z malých,

tenkých, stechovité nad sebou narovnaných šupinek, též hmotou vápnitou napuštných.

Plátkovitý tento sloh píinou jest perlového lesku, který opt kížením se svtla po-

vstává a vrstv této jméno matice perlové získal.

Mkkejš neodkládá nikdy lasturu svou, aby v novou se oblékl. Jakž tedy zví-

eti takovému možno, pod tvrdou, neústupnou krou dále rsti a se zvtšovati? Lastura

roste zárove se zvíetem.

Mkkejši lastury nosící ili bezldavci fAcephala) obaleni jsou celí tlustou,

mkkou, zrnitou , velmi citlivou a množstvím svalových vlákenek protkanou vrstvou,

pláštm nazvanou. Povrch vrstvy této vyluuje ze zvláštních drobounkých žláziek

bílou tekutinu, v níž nhlinan vápnitý rozedn jest a z které lastura se tvoí. Vyluo-

vání toto dje se zvlášt na kraji plášt, kdež žláziky nejetnjší jsou. Tím spsobem

lastura po krajích se rozšiuje, jak plášf se rozšiuje aneb zvíe roste. Zdá se, že

vyluováni toto v jistých dobách hojnji se dje, proež lastury obyejné vrstevnatý

sloh okazují.

Jiný spsob skoápek vápenitých jsou ulily plžm náležející. Rozdíl tchto od

laslur zvlášt v podob zevnitní se zakládá, an ulity závitkovit do kotoue zatoeny

a do špiky vytaženy bývají. Také zde nalézáme nepehledné množství druh, od mi-

kroskopických skoápek koenonožc až k velikým, pkn barveným tritonm. Sko-

ápka ili ulita obyejného hlemejžd našeho mže nám za vzor sloužiti. Sko-

ápka tato složena jest jako zpodni vrstva lasturová, a tímtéž spsobem jako tato,

z malých, po kraji plástovém rozpostavených žláziek ,
se vyluuje. Mezi žlázkamii

hmotu vápenitou vyluujícími, roztroušeny a rozmanit skupeny jsou žláziky jiné, bar-

vivem naplnné a toto do tvoící se skoápky vyluující. Tím spsobem povstávají roz-

liné, asto velmi pkné barvy, které ulity a skoápky pestrými tekami, pruhy, blánami

a árkami zdobí.

Povdli jsme nahoe, že svtlo nejvtší vliv na barvitost zvírat jeví; nejpatrnjší

toho dkaz nalézáme u moských lastur, ulit, a zvlášt polyp. Když paprsek obyej-

ného bezbarvého ili bílého svtla na moe padne a do vody pechází, rozštpuje se

v barevné paprsky, z nichž jak známo svtlo bílé složeno jest. Barevné tyto paprsky
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nevstupají však do slejii liloubky, ii^brž dle lomnosti jednotlivých výše neb hloubftji se

rozptyluji. Následkem toho leži v moi nad sebou vrstvy rozliCné barevným svtlem ob-

jasnné, a sice vrstva bila co nejhoejíi, puk vrstva lialová, modrá, zelená, žlutá, po-

meraníSová a konen ervená, pod kterou již žádné svtlo neprorazí, ale irá tma spo-

ívá. Nyní se nalezlo, že zvíata a zvlášt byliny moské dle vrstvy, v které obyejn

aneb výhradn bydlí, též zbarveny jsou, tak že zvíata, ve svtle fialovém neb modrém

žijící, také nejvíce tyto barvy na tle svém nosí; zvíata pak z pásma zeleného zelené,

z pásma žlutého žluté, a z erveného ervené bývají; zvíata pak v pílišných, tedy

tmavých hloubkách sídlící, bílá to jest bezbarvá jsou. Rozumí se samo sebou, že zde

jen o onch živoiších mluvíme, kteí na stálý byt poukázáni jsou.

Ješt nalézáme jednu sííi v oddlení vápenilých odv zvíecích, naplnnou po-

dobnými útvary vápenitými jako jsou lastury a ulily; jsou to odvy aneb spíše skrýše

zvíat tíd nejnižších, zvlášt polyp.

Jako mkkejši vypocují i tato malá zvíátka z povrchu tla svého látku vápenitou,

obyejn v podob malých rourek. Jelikož polypi na jednom míst pevn usazeni bý-

vají, a z boku jejich vždy mladí polypi vyrstají, jenž na rourkách vymelých pedk
svých též stále pripevni';ni zstávají: jest pochopitelno, jak bhem as vápeníte rourky

polypové vždy více vzrstají, tak že kee, strmky, péra, ba celá skaliska a ostrovy

tvoí, jak o tom již na jiném míst asopisu našeho obšírnji jednáno bylo*).

Ješt však musím t, milý tenái, do vedlejšího jednoho oddlení šatnice živo-

išné zavésti, v kterém akoli malou, pedce dosti zajímavou sbírku odv zvíecích

spatíme. Jsou zde uloženy odvy nkterých zvíat, kterým píroda, jakoby na n byla

zapomnla, \zdor nutné poteb žádného roucha neudlila. Ale zvíátka tato obdržela

též, jako každý živý tvor, kapku z nekoneného moe moudrosti všehomíra, a kapka

lato postaovala okázati jim prostedky, jakými by nedostatek svj odstraniti a nahotu

svou zakrýti mla.

Pohlédnme zde na tyto ulily plžové; vidli jsme je již mezi množstvím ulil

v oddlení pedešlém, bliže-li ale prihlídnem, spatíme v otvoru každé malého ráka se-

dti. To ovšem není zvíe, jaké v ulitách hlemejždích bydlívá; ale ráek tento, jako

podivnou vrtochou pírody, obdržel pouze polovici odvu, jen pední ástka tla jeho

pokryta jest pevným krunýem, zadní ást pak docela mkká a nahá. Pi loupeživém

život jeho na kamenité pd moské, mezi množstvím nepátel jej stihajících, byla by

nahota tato malému rackovi brzy zúhubnou ; protož si vyhledává sám pevnou skrýš pro

nahou ástku tla svého, a naleznuv ji v prázdné, pevné ulit, vleze do ni a ostává v ni

jako njaký loupcživý rytí na kamenném hrad svém.

Také nkteré ve vod žijící larvy hmyzové staví si pevná pouzdra pro nahá tla

svá, volíce si k tomu rozliné stavivo, drobné kamínky, dívka, stébla aneb i malé

skoápky. Larvy tyto, pouzdro své ustaviné za sebou vlekouci, nalézáme hojné v po-

tocích a íních vodách naších.

A tak bychom byli spšn prošli bohatou sbírku alnice živoišstva. Mnohého

ovšem jsme se jen tak mimochodem dotkli, mnoho zajímavého a poulivého snad docela

pešli, a jiné nedoslalcn a nejasn vyložili. Vbec zbývá vdeckému skoumání v tomto

odboru živoichozpytu mnoho ješt a tžké práce ; co však až dotud pilnost badatel

•) Vú Zim 1855 i. 9. str. 260.
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pírodních nám byla odkryla, svdomil jsme použili a podali, majíce ještó píliš málo

vlastní zkušenosti o tchto vcech. Ost;iln doufám, že to co jsme povdli postaí oká-

zati nám, jak vná moudrost nkolika jednoduchými prostedky nepehlednou rozma-

nitost v odvech zvíecích vyvolala, jak každý odv pomrm majitele svého nanejvejš

pimen jest, jak nerozlun s užiteností i krása a ozdobnost se snoubí. Piume se

z pozorování tohoto, jaké úely bychom i my co se týe šatstva na zeteli míti mli,

totiž užitenost a ozdobnost. lovk nahý na tento svt poslán jest, ale v zdánlivé této

nelaskavosti pírody opt nekonenou moudrost a dobrotu pozorovati lze. lovk jest

k lomu povolán, aby všechna pásma zem obýval, je vzdlával a dar jejich užíval; ve-

lice by mu ale v tom vadilo, ba obývání všech zem kraj nemožným uinilo, kdyby

jako zvíe odv sviij již s sebou na svt pinášel. V lehkém šatu pásma tropického

nemohl by se vydávati na cesty do krajin studených, a s tžkým, teplým kožichem vlastí

studených nikdy by se nemohl odvážiti do kraj slunce žhoucího. Proto obdržel lo^

vk rozum , aby dle okolinoslí nedostatky pirozené nahraditi mohl. Jest to dkaz

první jiskry vzdlanosti, když divoký syn piírody njaký odv obléká, aby jím zakryl

nahotu svou. Jaká nepehledná ada stup civilisace leží mezi zástrou Australana,

z pestrého peí aneb z lýí utkanou — a moderním frakem francouzským? Ku podivu

však nejprvnjší zárodky šatstva byly šperk, a nejposlednjší jeho výstelek jest opt

šperk! Mnohem díve nežli divoch nahotu svou zahalil, zdobil vlasy své pestrým peím,

ovinoval krk lesklými lasturami neb bílými zuby zvíecími, kladl náramce kolem ramen

svých a všel skoápky do rozedraných uší. Mnohem díve nežli cudnost probudila se

zdobivosl a stroj ivosl v duši lidské, a až do dneška, na vzdor vší vzdlanosti, tak asto

ješt pevládá ; i my ješt všíme si kroužky a zvoneky do uší, ovinujeme krk korálemi

a zdobíme prsty zlatými a stribrnými obrouky. Jest to malicherná dtská libstka

a mileráda se promine ženským, jichž innosti obor neobsahuje vyšší úely života; vi-

douce ale, kterak mužové v nejsvžejší a nejúrodnjší dob života svého pouze mali-

cherným a nevkusným fintním as svj maí; vidouce jak k vli mode úely šatstva se

zavrhují, a místo ozdobnosti na titrnost, místo užitenosti na drahotu šatstva se hledí:

tu s lítostí poznáváme, jak málo se lidé v ohledu tomto od moudré pírody piuili.

Solný nkdy slovanské v Dobrogoe, Chyžici, Ouži a Oknech.

Sepsal ArnoSt Vysoký. ~

Dokonení.

Msteko Ková Oute, nmecky Neu-Aussee, a vesnice Stará Ou&e, nmecky Alt-

Aussee, leží v severozápadním cípu Štýrska, které inilo ást Norika, zajímavšího celé

Horní a Dolní Rakousy až k Lysé Hoe, velkou ást Štýrska, celé Korutany, kus vý-

chodních Tyrol, Solnohradsko a nkteré krajiny v Bavoích.

Ptolomaeus, jenž v druhém století po Kristu žil, klade do Norika vedle jiných též

národ Alauny (Ahxvpoi). Klein a dle nho Muchar domnívají se, že jméno Alaun

složeno z keltických slov hal (sl) a on, ona, auna (voda), a mají za to, že Alaunové

norické solný vzdlávali, jak jméno jejich prý svdí *). Maje odvození to za nucené,

*) Klein, NotítiB AuBtriae antiquae et mediae. Tegerns 1781. — Mnchar, Das nitteltische Norikn
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tedy za nepravé, niysliin že lépe jest, jméno Alaun, kteí dle donméní sloviiiskélio

arcliaeolugi professora Terslenjaka v posledním století ped Kristem do Norlku se pe-

sidlili, pirovnati k podobným jnieniíMi v Culili a Britanii. V Lugdunské ili keltic-ké

Gallii byla dv mésta, kteráž Alauna slula : jedno z nich jest dnešní msto Lannio,

druhé dnešní Aleaume. V barbarské Britanii leželo msto Alauna, nyní Kylsith zvané,

a v ímské Britanii pipomíná se potok Alaunus, jenž nyní Alne sluje. Pirovnáni to

mže lim více místa míti, ponvadž Alaunové, jak se podobá, odvtvím kellickýcli Bojii

byli, mvSích nékdy též v Gallii sídla svá. Jnicno norických Alaun souvisí se slovem

hal (sl) snad lak málo, jako jméno skytskjcli Alaun Cíli Alan, které týž Ptolomaeus

do Samarcie misií. Dále praví Muchar, že Alaunové Plolomaeovi opt se vyskytují

v listinách dvanáctého, trináclého a trnáctého století co Hallaí, Halling-ové, Hellingové,

totiž co držitelé cirén, vzdlavatelé solen štýrských, a co solivaii. I zde jest Muchar

na omylu, neb podobné nazvání zjevuje se též v solnách za hranicemi Štýrska , n. p.

v Dobrogoe, kdež solní dlníci dosud halory se nazývají, v bretoském pak jazyku

slov solivai holainer, halemier. Jelikož tedy i v jiných solnách lid soli dobývající

nazývá se jmény, jichž koen jest keltické slovo hal, musím pravdivost poslední do-

mnnky Mucharovy, totiž jednostejnost Alauníl s Hallary, Hallingy a Hellingy v po-

chybnosti míti.

Klein a Muchar žili v dob, v kteréž mínní o totožnosti Keltii a German ili

Nmc mocn panovalo ; i není tedy divu, že Alauny a jiné starší norické národy za n-
mecké považovali. Spor o národnost nejstarších známých obyvatel v Noriku povstal

znova nynjšího asu mezi nmeckými a slovinskými djezpytci. Onino pivlastují vše

Keltm a Germanm, tito pokládají nejstarší známé obyvatelstvo v nitrorakouských ze-

mích z veliké ásti za slovanské. O slovanskosti obyvatel v ímském Noriku mluviti,

zdá se ovšem na první pohled nemístné býti, vezmeme-Ii totiž na váhu jen výsledky

finonárodních badatel a podrobíme-li se naprosto jich výpovdem. Jinak jest, uváží-

me-li pozoru hodné výsledky badání slovinských archaeolog Terslenjaka a Hitzingra")-

Vtšina djezpytc jest toho mínní, že Keltové v zemích mezi Dunajem a Ja-

derským moem hned pi svém píchodu z Asie do Evropy se rozbytovali. V polovici

tvrtého století ped Kristem i pozdji rozhostili se po tchto zemích noví keltití osad-

nici, pibylí z Gallie. Díve než Kellové a zárove s nimi žili zde nekeltití a nen-
meti národové, kteíž, jak Terstenjak a Hilzinger dokazují, byli kmene slovanského.

Pítomnost Slovan za prastaré doby v Noriku hlásají svdectví starých spisovatel,

jména vrch, ek, míst, zemí, národ, pak jména osob na ímských památných kame-

nech, též bájeslovná jména a obrazy na starožitných památnících. Smr Živy nepipouští

klásti dvody pro to, co zde práv tvrzeno, proež dokládám se výše dotených po-

jednání Terslenjaka a Hitzingra. Naproti tomu nelze v pradob a v asích panství ím-
ského pomysliti na stálá germánského obyvatelstva sídla v tchto koninách, nebof staí

djepiscové iní jižné od Dunaje zmínky toliko o Keltech, nikoliv ale o Germanech, kteí

T asopise „Steiermarkisclie Zeitschrift." Grate 1821. — . Muchar, Geschichte des Heríogthums

Stciermark. GraU 1844.

*) Terstenjak, O Noriku io Noreji; v slovinském aaopisc ..Novice" na rok 1854. HiUinger, Zur Fragc

Ober dic ltestCn Bewolincr der inucrCsterreichischcn Liindor; v iiuopisc ,Mittbeilungea tloa liiato-

rijchcn Vcreins ia Krain" 1866.



216

se stali ímanm známými teprva svými nábhy se severního pobeží velereky této.

V zadunajských a alpských krajinách dobyté nerímské starožitnosti mohoa se ovš«m

Keltm, nikterak ale Gcrmanm pi^isouditi; hranice Germaníe kladou se od dkladných

zempisc jen k Dunaji. Djepis mluví pi^ed tvrtým stoletím po Kristu ovšem o vpá-

dech German za Dunaj, ale zárove o odrážení útok jejich ímskými legiemi; a te-

prva v druhé polovici tvrtého století poali nmetí národové valem pres dotenou

eku se tlaili a v Zadunaji se ubytovávati.

Strany sídel slovanských za stedovku v Noriku poukazuji na Šafaíkovy Staro-

žitnosti slovanské.

Ze znamenité solinosnosti solného lilvaru v Noriku nelze jinae souditi, než že solná

ložišt již dávno ped dobou ímského panství v tchto koninách odkryta byla. D-
kazem vysokého stáí norického solnictví jest ímský památný kámen, který byl u Ouže

nalezen. Na kamenu tom vytesáni jsou dva proti sob stojící muži, z nichž jeden kupu

ili beku, druhý v pravici džbán, v levici pohár drží; pi zpodu stojí dva hrnce. Kámen

ten ukazuje, jak Muchar se domýšlí, patrn na vaení soli.

Po pádu ímského panství pišla Oužecká solná v moc Slovan*), jichž památka

v hojných místních jménech na blízku Ouže až podnes se udržela. Pipomínám vesnice

Lupitsch, Kanisch, vrchy Pótschen, Kras, Arch, potoky Sla, Stimitz a Zimitz ; Lupilsch,

srvn. slovin. lópa, lópica ili lupa, lupica, chatr, chyže, srvn. Lnpomchy, Tiskolupy,

Mcholupy, Kralupy , vesnice v Cechách , Graslob , v listinách Grazlupa cKraslupa) ?,

vesnice v horním Štyrsku; Laufen, v devátém století Louppa, mstys podle Trny vRa-

kousích mezi Halstadtem a Išlein, nedaleko Ouže ; Kan srov. Kaniía, mstys ve Vojvo-

din, vesnice u Ptuje, krajina u Mariborku, oboje poslední v dolním Štyrsku — ves Ka-

niža leží tvrt hodiny cesty od msteka Ouže a má ti cirény ; — Pótschen srvn. Pe,

nm. Pótsch, vesnice v Krajinsku, Peíce, Peciky, vesnice v echách, Peovje, krajina

v dolním Štyrsku, slovin. pe, peina, skála, peovje, skalí; Kras, srvn. Kras, krajina

v dolním Štyrsitu, ti vesnice v Korutanech, chorv. kras, špiatá skála ; Arc/i, srvn. Raka,

nm. Arch, vesnice v Krajinsku, slovin. raka, hrob, náhrobek — pesmyknutí souhlásky

r za o vyškytá je jako u Bulhar, Kašub, též u Slovinc, zvlášt v okolí Gorice ; zde

lze slyšeti art místo ral (špice, vrch neho), arja místo rija (rez), arsnesli místo raz-

nesli (roznésti); Sla, srov. Slaná, eka v Gemerské stolici v Uhích, Slanice, potok

v Oravské stolici ; Zimili, srovn. Zimica, nm. Wintersbach, vesnice a potok v dolním

Štyrsku. Jméno Sdmití neumím vysvtliti, však slovanský jeho pvod nebude nikdo

v pochybnost bráti. Oúie pichází v nejstarších listinách a sice tináctého století ve

form Aushe, Ausse*^). Protože slovanská jména místná v Noriku již v století tom

skrze Nmce silnou zmnu utrpla, není na snad rozhodnouti, zdali jméno Aushe ili

Ausse se srovnati má s místnými jmény Úiica, Oužice, Ouéoo, Ousov, Ué, Uša atd.,

kteráž se v Srbsku, Krajinsku, echách a Ruších nalézají , nebo, jak Koch-Sternfeld

uinil, se slovem úslí obdobou OusU nad Labem, z kteréhož nmecké Aussig povstalo.

*) Die Wiedereroffnuug der niinder ergjebigen Hallstatten an der Krems und Enns und TrauD seit der

Rfimer Herrschaft war milaugbar das Verdienst der damals vorráckenden Slaven. Koch - Stemfeld,

Beitrige eur deutschen Lander-, V6lker-, Sitten- und Staatenkunde. I. Bd. Pasiau 1825. Podle eky

Trny leží solný Ouže, Halstadt a IH.

**) Muctiar, Oeschicbte des Heizogthums Steiermuk.
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Listina od roku 1278 pipomíná jakéhosi Rapotu z Ouže, který byl vzdlavatelem

solného zidla u Maria-Celly*). Podobá se k víre, že Slovan Rapola i v Ouži úastným

byl dobýváni soli.

Zdejší solná hora leží k severu pl míle od Staré Ouže. Solné ložišt, kteréž

jest nepravidelná spousta a k útvaru triasovému pináleží, skládá se ze solinosného jílu,

slinu a sádry, jsouc obstoupeno vápencem a tak zvanou Werfenskou bidlicí. Jest ono,

jak po tu chvíli známo, zdéli 3000 a zšíí 5500 stop. Jíl a slin ložišté jest od soli a

sádry celý proskoen a místy žilkami soli prošlehán ; málokde objevuje se vtší kus isté

soli. Pro tyto pomry uložení soli musí se sl sladkou t. buzsolnou vodou dobývali,

buJto dolovou, která s hoejších vrstev pitéká a se schytá, anebo drnovou, která ho-

ejší štolou v dl se pouští. Poslední se obyejné dje, ponvadž dolová voda málo

kdy dostauje. V dole vede se sladká voda dále do prázdnin, vysekaných v solinosné

hornin. Sladká voda rozpustí zde solinosnou horninu, a když se jejími solnými ásti-

cemi asi až na 26% nasytí, vypustí se dolejší štolou po trubách z dolu do soliváren.

Rozsídleni se Slovan v Dacii, kteráž hlavn z dnešního Banatu, Valašska, Sed-

mihradska a Multan se skládala, pohnižuje se ve tm prastaré doby. Již v zápiscích

císae Trajana uvodí se okolo léta 106 po Kr. msto Bersobis, zvané na Peutingerov

desce a jinde též Bersovia, kteréž na dnešní ece Brzav v Banatu leželo a ješt ve

stedním vku stálo **). Dle našeho Šafaíka jest Bersobis ili Bersovia slovanské slovo,

a dá se tuším dobe porovnati s mnohými místními jmény po Slovanech. SrMi. Bnice

Brzotice, Bruna, vesnice v echách ; Beríec, mstys v Istrii ; Beréica cBerschitz), potok

v Pusterthálském kraji v Tyrolech, nkdy Slovany zalidnném ; es. brso, slovin. brž,

beri = rychle atd. Léta 157 po Kr. pipomíná ímský nápis na mramorovém kamene

jméno msta erné, ili mé, jehož zíceniny leží nedaleko Staré Ršavy na dnešní

ece erné, vpadající na hranicích uhersko-banatského pozemí a Valašska do Dunaje.

Kdežto se v kraji, jejž Dunaj, Temeš, Maroš a Cerna oblévá, již na zaátku druhého

století slovanská msta nalézají **•), podobá se velmi k víe, že se Slované rozbytovali

dávno ped druhým stoletím v ostatních ástech Dacie, t. ve Valašsku, Sedmihradsku

a Multanech. do kterýchžto zemí národové z Asie se sthující pi svém tahu do Po-

dunaji obyejn nejprve vráželi. Na nkdejší znamenitou rozprostranénost Slovanstva

v tchto koninách lze uzavírati z velkého množství místních jmen v Sedmihradsku, Va-

lašsku, Baat a z ásti v Multanech, dosud slovanský ráz na sob nesoucích, nemluvíc

o jménech píliš skroucených a pevedených v jiné nyní zde vládnoucí jazyky, pak

z vlivu, který slovanština jevila v maarský a rumunský jazyk, kteréhožto posledního

slovní zásoba z dobré tetiny ne-li zpoloviccjest pvodu slovanského, bulgarského náeí.

V Dacii šly solné doly již v asích íman, kteížto dobyli té zem na zaátku

druhého století po Kristu, jmenovit v Thord v Sedmihradsku, povdomé ímanm pod

jménem Salinae. Ve vybojovaných a k íši ímské co provincie pivtlených zemích

neprovozovali ímané hornictví sami. Vláda ímská odala podmannému národu doly

a dala je v prospch státní pokladnice od tuzemc, otrok a odsouzenc vzdlávati.

*) Kapoto de Aussec. Muchar. Gcscliiclite des Herzogthums Slcicrmnik.

'*) ŠafaHk. Slovanské StaroiitDosti, 8tr._207.

"*) Tamtéž.

Živa 18tl«. 15
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Dosti možná, ža již v íasícli í-ímskélio panství v Dacii, kdež tebdáž nejen solné,

nýbrž i kovové hoi^ siln se tžily, mezi horníky Slované byli*). Že Slované již

v nejstarší dob dobrou známost kov mli a hornictvím se zanášeli, za to nií slova

ruda, med, olovo, zlato, srebro (stíbrci), iele^o, sera (síra), kr(': (med), krušec (kov),

Icovac, kuznec, kovali, grnilo (pec k tavení kovfi), ío/í.< (solná, solné hoi^), která již

v staroslovanštiné picházejí **). Že pak slova la více méné u všech slovanských narodil

v užívání jsou, jest na jev, že Slované již v dávné starobylosti, když ješt co jediný

národ pospolu žili, doly jak solné tak kovové dlali. Po vyvrácení panství ímanfi

v Dacii doslaly se tamjší solný v moc Slovaníi, nemli-li je Slované již díve ve svém

držení ***). Mnohé technické názvy zddil maarský a rumunský horník od svého

pedka, od slovanského horníka, n. p. slova baa, okno, pucka. valov, akan, balvan,

šátor t). K slovanským nkdy solnám lze pipoísti ve Valašsku solnu Okna u Rim-

níku, Okna u Kimpiny, Okna u Teleagy, Slanik též u Teleagy, pak Tergoviil ; v Multa-

nech sohiu Okna a Slatinu. Multanská solná Okna leží v krajin, která, neniýlím-li se,

*) V Sedmihradsku byly za as íman v díle Biimo jiné tcž zlaté hory v Malé a Velké Zlatné, pak

ve VereSjvriaku. Malá Zlatna, v listinách Auraria minor, Auropolis, néniecky Klein-Sclilatten, Gold-

mai'kt, rumunsky Zalakiia, madarsky Zalatna, leží asi 5 hodin vzdálí od Bélchradu Karlovského na

severozápad. Dle nápisu na ímském památném kamenu byl v Malé Zlatné spolek zlaté hory téžící

(coUogiura aurariorum). Sedm bodlu cesty od Malé Zlatny leží Velká Zlatna, zvaná v listinách Au-

raria major, Auraria Dacia, od Nmc Gross-Schlatten, od Rumun Abrud. od Madar Abrudbanya.

Dv hodiny od Velké Zlatny leží Verešpatak. Jak ve Velké Zlatné tak ve Verespataku zachovaly se

hojné ímské starožitnosti, n. p, mince, kameny s nápisy atd. Krom teh byly nalezeny r. 1786

v dole Igrenském u Verespataku voskem potené desky s íTrytými latinskými slovy, r. 1790 v dole

Letye popsané deeky z lípového díví, a r. 1620 podobné desky v dole Velkém Kirniku, pocházející

z ímské doby. Léta 1854 našlo se v jedné z as ímských pocházející štole n Velké ZJatny nkolik

tuct povoskovaných desek. Že zlaté hory jak v Malé a Velké Zlatn tak ve Verespataku drulidy

od slovanských horník vzdlávány byly, o tom svdí jméno Zalatna ili Scblatten a jiná slovanská

jména místní v okolí dotených hor. Netrp v jazyku svém na zaátku síov dvojitých souhlásek.

pemnil Madar slovanské Zlatna vsutím samohlásky a v Zalatna, jako n. p. slovanské sláma v .víi-

lama. Na blízku Malé Zlatny leží pohoí Dtfwhmva (Dnbrava) ; v nejbližším okolí Velké Zlatny a

Verespataku jest potok Óemka zvaný, na nkterých mapách (séž Schwarza, vpadající n samé Velké

Zlatny v íku Abrud; dále se tu nalézají skála Laz. pafc místo Bystra, Soclmtlnl (Sucliodol), Vfr-

top (Vertep), Jzmra (Izvor) a jiná.

'*) Miklosich. Lexicon linguac slovenicae veteris dialecti. Vindobonae 1850.

'*) I v Marmaroši, severovýchodním cípu Uher, jejž pomezí Halie a Sedmihradska ubkrouje a v kte-

rémž BC eka Tisa pramení, byly solné doly nkdy v rukou Slovan. Dle letopis Fuldenských vy-

pravil r. 892 nmecký král Arnulf vyslanstivo k Bulharm a jich králi Vladimírori, žádaje, aby soli

Moravanm neprodávali. Kex dc Francia .... missos ctiam suos inde ad Bnlgarios ct rcgem eornm

Laodomur (sic) ad renovandam pristinam pacem cnm muneribus mense S«ptembri trausmisit, et, ne

coemptio salis inde Maravanis daretur, cxposcit. Annalcs Fuldenses. Pertz, Monumenta Geriaaniae

historica. Hanoverac. 1826. Po skrocení Avar povstaly totiž v Uhích dv velké slovanské íše,

Velkomoravská a Bulharská, kteréž spolu hraniily, ást Bulharské íše v Uhích sloula Vysní Mo-

rava, na rozdíl od Velké Moravy, a obsahovala celé Potisí s Marmarosí a jižní Podunají až po

Beskydy a pohcoí eené Matra. Solné doly, z nichž slovanští Bulharové Moravanm soli dodávali,

nemohou se, jak p. Šafaík práv uinil, jinde hledati, nežli v Marmaroši, kdež dosud soijaú doly

známy jsou, kteréž slovanská jména nesou, n p. Slatina, Dragomir, Snliilé.

t) Viz Fiehtel, Geschichte des Steinsalzes und der Steiosalzgruben im Grossíurstenthum Siebcubuuj^n.

Niimberg, 1780. — Grimm, Praktisehe Anleitung zur Bergbaukunde, AVien 1839.
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njíleíela k zemi sJwanského nsirudu Milkovc, Milion íili Milc, jenž v MuUanech pH

pomezi Valašska a Sedmihradska pebývali, mévée dle zempisných zápisk Mnichov-

skýeh 57 mést ve své vlasti*). Jmeflo Okna jest ptesnO slovanské. Slovo okno zna-

mená dosud u srbského a rusínského horiiika achtu vbec, šachtu k dobývání soli

nwfvH l<u!iín solné okno. Název solné okno pichází již v listinách od roku 1520 a 1532,

uveejnnýli od Labcckého, však v lalinsktím pekladu**). Okno sUolne u polského

horníka v (Nkuši a okno k svéllu, okno stledlné u eského horníka znamenalo šachtu,

se dne na š<olu pohloubenou, od Némc Licbtluoh, StoHcnschacht, Lichtscliacht zvanou.*

Zdá se že též slovo okenice .šachtu znamenalo, alespo jmenuje se joden dl nedaleko

Tordy v Sediniliradsku Okenica- V uherských listinách vyskytuje se sk>vo okno, a již

zmadafené, na zaátku tináctého století***).

SoWtá ložislé v Sedmihradsku, Valašsku a iVIultanech pináležejí k Ietifaorníma

tolníma útvaru, který zde hlavné z nwdravých slín, mocných ložišf ryzí kamenné soli

a z vrstev siidry složen jest. Z tak zvaného Karpatského pískovce složené pohoí Kar-

paty, kteréž Uhry od Halie a Bukoviny, Sedmihradsko od Multan a Valašska délí, spo-

éívá bezpochyby na útvaru solním. Solná ložišt v Sedmihradsku, MuUanech a Valašsku

pokryla jsou vrstvami bezsolnými, složenými z omice, jílu, slinu, sádry, anhydritu a pisku,

nCkdy jen pouhou ornicí. Je-li solné ložišt nkolika vrstvami pokryto, skládá se vrstva

na soli bezprostedn uložená vždy z íernébo živinatého jílu, který se v nkterých

solných dolech do kolmých rozsedlin solného ložišt táhne. Konce rozsedlin tímto jílem

vyplnných nepodailo se ješt v žádn«m xlole dostihnouti. Ka nkterých místech vy-

chází sl na den tvoíc asto oelé vrchy. U Parajdu v Sedmihradsku jest údolí, jehož

4ao a strán záležejí v samé soli. Strán tylo jsou místem píkré, pes 200 stop vy-

sdké a jak sníh tílé, což pkné podívání psobí. Mocnost solných ložišf jest rozliná,

•u mnohých místech pros lOO, u Tordy asi iOOO sáh silná.

Tžení soli dje se takto

:

Pi zarážení nového dolu musí se nejprve nebozezem hloubka solného ložišt

•T eeini vyzvdti. Místo, kde se vrtali má, musí tak vysoko leželi, aby všechny bez-

solné vrstvy sl pdcrývající štolou podsednouti se mohly. Nedoslihae-li se ložišt soli

nebozezem v hloubce osmnácti sáh, vyvolí se jiné místo k vrtání, ponvadž pi takové

hloubce soli <ibávali se jest velikého pítoku vody, která by dolu snadno na škodu býti

mohla. ]Vejprihodnjší místo jest ono, v kterém se bornicí solného ložišt v pti nebo

iesti sáhácfa d»vrtají, nebof na lakovém míst tvoí bezsoloé vrstvy dosti silnou krytbu

soli a neteba se obávali škodných pmmcn vod, které možná snadno odvésti, byt se

J vyprýštily. Najde-li se sl v píhodné hloubce, zane se opodál, asi ve vzdále-

Bosti tí sáh, druhá dir« vrtali, aby se vyzvdlo, zdali i zde sl v píhodné hloubce

' •) Viz Šafahlt. Slovansk Starožitnosti, str. 207.

•) Itflm a qualibet fenesira salis, alias ^vyes^c beredHaa, exceptis nostris rcgalibue, per floreDos duos^

lucoies et puori corum jxír medirnn floccnnm. Item a caldcaiibus alias od panwy circa sdíram.v ia

nyipia ruthanicis, exceptis uosta rcgiis, par medium florciium. Listina od roku HHO. i.abecki, Gdr-

nictwo w Polsce. Warsisawa. 1841. — Fenestrae tulis in Starunja cjóstentis. List od roku 1532,

Labfcki.

*) Et salis fodinos, qua(o) Alana vocantur, cisdem concedimus. Listina od roku 1222. Fejer. Codex

diplomaticus Hungariae ccclesiasticus et civilis. Buflac 1829. — Salis fodinas etiam, <luae Acana

TOcantur, . . . vobis ngue. liberalitatc conccssit. Listina od roku 1228. Fojcr.

15*
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uložena. Obyejn dostihne se sl druhou derou v též hloubce, nkdy trochu výše

nebo hloubji. Nemilou vcí jest, pijde-li se druhou derou na sl dva neb ti sáhy

hloubji nežli první, protože v takové pípadnosti zem ráda se svaluje. Dnslane-li se

sl nebozezem v píhodné hloubce, zarazí se v údolí štola, která se po hlav solného

ložišt skrze bezsolné vrstvy skoro až k samým drám vrtaným dožene. Štola ta slouží

k sjímání a odvádní vody, pilékající z dotených vrstev. Zárove zanou se na tch

místech, kde se díry vyvrtaly, dv šachty tlouci, které jen ti sáhy od sebe vzdáleny

jsou a devt tverených stop ve svtlosti mají. Dlužno je dohloubiti až na solné lo-

žišt a na ztraceno vyroubili. Aby se šachty dle možnosti od vod zachránily, obeženou

se výše pipomenutou štolou, která okolo každé šachty pravidelný šestiúhelník tvoí. Ob
šachty pohloubí se v zaáteném rozmru ješt dva sáhy do solného ložišt. PH za-

átku tetího sáhu však zanou se ponenáhlu rozšiovati, až se opt dva sáhy hloubji

pijde. Povstalé tím šíiny šachet jmenují se šátory pro svou podobnost ke skutenému

šátoru (stanu). V každém šátoe položí se základ z velmi silných trám, aby šachta pevn

stála, naež se poádn a sice zplna vyroubí. Tak vyroubená šachta má sedm tve-

rených stop ve svtlosti. Aby šachta zkázu nevzala, musí se ást solného ložišt, v níž

základ udlán jest, zachránili ped sladkými vodami, kterými se sl snadno rozpouští.

K úelu tomu pibijí se okolo základu v šacht volové kže, které dol visí. Voda do

šachty se prýštící stéká na kfiže a z nich ze šachty dol do žumpy. Potom hloubí se

ob šachty a šíí se zárove na všechny strany, však ne více v tyrhrané, nýbrž v okrou-

hlé šátorovité podob, a sice tak dlouho, až se z jedné šachty do druhé udlá prorážka,

kteráž se obyejn ve tvrtém sáhu pod hlavou solného ložišt uiní. Pod prorážkou

vyseká se dl podoby zvonu. Jedna z dvou dotených šachet, které nad prostedkem

dolu stojí, slouží horníkm k lezení. V šacht jsou žebíky pibity , v dole ale jeden

k druhému pivšen, což lezení velmi nebezpené iní. Druhou šachtou vyhání se v dole

dobytá sl na den. Doly jsou 60 až 90 sáh zhloubí a mají okrouhlý zpod. Prmr
zpodu jest 50—75 sáh dlouhý. Sl se dobývá jen na zpodu dolu, což takto se dje.

Nejprve vysekají se ahanem, druhem nosáku, po celém dolovém zpodu v soli rovno-

bžné, patnáct palc od sebe vzdálené a dvanáct palc hluboké žlábky, zvané šrámy.

Sloje ješt nedobyté soli mezi šrámy šlovou lávy ili lavice. Lávy jsou 15 palc zšíí

a 12 palc ztloustl. Délka jejich jest nestejná. Nejdelší láva leží v pli ili v prmru
okrouhlého dolového zpodu a má délku celého prmru. Druhé lávy jsou kratší a sice

tím kratší, ím vzdálenjší od prostední. Na každou lávu položí se jeden neb více dl-

ník, kteí ji na nkolika místech peseknou. Povstalé tím kusy lávy šlovou balvany a

jsou jeden nebo dva sáhy dlouhé. Pak se tlue kladivy sedm nebo devt liber tžkými

na každý balvan tak dlouho, až se otese a od zpodu dol odtrhne, naež jej drouhem

na štorc pevalí. Pevalený balvan rozkolí se na více kus, které 18 palc dlouhé, 9

palc široké a 6 nebo 7 palc tlusté jsou. Kusy ty nazývají se v Polšl kruchy. Pi

šraraování a dlání balvan a kruch odpadají menší kusy soli a drobná sl. První slo

vou v Polšt roipadky, drobná sl nazývá se mlima. Kruchy vyženou se žentourem

z dolu na den v tak zvaných vorkách, na spsob sít pletených pytlech, rozpadky a

mlizna v tnách. Kruhy a rozpadky jdou do prodeje, mlizna vysype se na haldu,

kdež se ležeti nechá.

Dl, v kterém se sl mnoho let tží, zanechá se jen tenkráte, když honní soli

na den pro velikou hloubku dolu píliš mnoho nákladu požaduje, nebo když se pi
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dobýváni soli ze solného ložišl do jalové horniny pijde a prilékajíci vod , jenž sfil

ki-chkou a neúhlcdiiou íini, odolati nelze. Pokud díil v sainú soli stoji , jest mužná

odolati vodám pouze erpáním do nádob. Prorazi-li se ale z dolu do slarin nebo do

horniny, která se skládá ze slaného jílu anebo sádru v sobe difží, jest dlužno, pumpami

vody z dolu vylévati.

Popis geologický Tater i pásem pilehlých.

Od L. ZcJ6ziiers, profossom mineralogie v Kraltov*).

Okolí Krakova zasluhuje v ohledu geologickém zvláštní pozornost; nebo zde

stýkají se skály usazené, mající docela rozliné znaky mineralogické. Se strany piil-

noní dají se skály, na kterých sám Krakov stoji, snadno uspoádati v známé ady

útvaríi, poznané v Anglii, ve Francii, v Nmcích, Švýcaích, v Polsce a v Rusi; zcela jiný

ráz mají však usazené skály na polední stran od Krakova rozprostené, vystupujíce již

v prvních výšinách Karpat a jmenovit v ásti jejich zvané Beskydami. Skály tylo,

zvláštním rázem svým tak vyznaené, dlí jenom úzký, sotva pl míle široký pás usa-

zenin stedního útvaru li etihorního (miocenového), který obsahuje zde nejmocnjší sklady

soli kuchyské v Evrop a mimo to i síru.

Nesmírné zmny musily se vykonati u paly Beskydv, nežli okolí Krakovské

obdrželo ten zevnitní pohled hor a dolin, na jaký nyní pohlížíme; díve než se to

*) Pan prof. L. Zejsxner, jeden z výtených pírodoskumc sloranských, zvlášt uznán co znamenitý

geolop a nejdkladnéjší znatel hor Karpatských, napsal tento lánek na žádost naši a poslal nám
jej v polskdra jazyku. Ui>ozorujcme na néj zvlášt rodáky naše na Slovensku ; najdou zde z péra

výteného jasný popis hor svýoh a rozluštní záhadných mnohých vcí, po jejichž vyjasnní by se

darmo jinde ohlíželi.

K bližšímu srozumem' tomuto lánku budiž zde podotknuto, že kra zemská, poknd ji známe, dlí

se z dola nahoru v následující hlavní «ddfly :

I. V prahory se žulou, rulou, svorem, prahotni bidlicí atd. beze všech stop skaraenlin.

11* V prvohory, obsahující usazeniny s nejstarší Faunou a Florou. Sem náleží

:

1. fDor silurský, v Cechách, v Anglii, v Skandinávii, v Ruších znamenit \7TÍnutý.

2. Útvar devonský, v Morav, v Karpatech, v Anglii, v Ruších.

3. Útvar kamenného uhlí, v Cechách, u Krakova, v Morav, v Nmcích, v Anglii.

4. Útvar permshý, v Permské gubernii i-usk, v echách, v Nmcích, v Anglii.

lU. V druhohory, obsahující usazeniny s Faunou a Florou druhou. Sem náleží :

1. Útvar triasový, v Polsku, v Nmcích.

2. Uivar Jurovy, v Polsku, v Karpatech, Alpách, Nmcích, ve Francii, v Anglii.

3. Útvar kidový, v Cechách, v Karpatech, v Polsku, v Nmcích, ve Francii, v Anglii.

IV. V Ielihory, obsahující usazeniny s Florou a Faunou k dnešní podobnou. Dlí se

1. v len 2/)0/nf (eocSn), v Karpatech, Alpách atd.

2. v len stední (mioc&n), u Vliky, v rovin Moravské, v severních Cechách atd,

3. v lrii svrchní (plioc&n), ve Francii, Uhhch, Nmcích atd.

V. V itvrtihory, obsahující staré nánosy potopcniu a naplavenin s hojnými kostmi ssavc.

VI. V hory phítonsk^ ili ohnrodé, kteréž prorážejí vrstvy všech útvar spsobem rozmanitým, jako hory

porfyrové, zelenokamcnné, ediové, trachytové atd. K nim se pipojují konen sopky dosavad živé.

V Ceckách jsou jen prahory, útvar silurský, kamenouhelný, pcrmský, kidový, stední tetihomi,

pak potopeniny a usazeniny, jakož i plutonské hory vyvinuty.

Z lánku o Tatrách rysvító, klcr iitv»ry panují v K»rpatc<;U A piikli^icicU knýinícli. Bed,



ndálo, vzneslo se a zapadalo dno moshé; prahory dílem se ponoily dflem vyšly na

vrch. Vysoko vyzdvižené nejmladší usazeniny dosvdžují, že ty zmny krátce ped vy-

stoupem'm lovka mly místa, tedy v posledních asech geologických ped nastoupením

nynéjšího poádku vcí.

Abychom sob vyobrazily, jaké usazeniny vcházejí do skladu kry naáí zem
v té ásti východní Evropy mezi Krakovem a rovinou uherskou do Rimavské Soboty,

Míškovce a Tokaje, uvedu naped skály vrstvité z plnoní strany pásma karpatského

a potom vykreslím skály karpatské.

Vrchní leny útyaru jurového psobily hlavn na malebnost krajin za Krakovem;

jsou to hlavn bílé vápence, složené z istého uhlanu vápnitého, celistvá jejich hmota

nemní se nikterak úinkem povtrnosti a dle toho tvoí stny veliké a porznu strmé

skály. Útvar jurový skládá se v Polsce i pod Krakovem ze šesti lenv, rznicích se

mineralogicky i zbytky úslrojnými jež v sob obsahují. Dva svrchní skládají se z jas-

ných, skoro bílých, dva zpodní z hndých vápenc, pak z pískovcv a oolithv. Každý

oddíl opíši u všeobecných obrysech, pona od vrchních a sestupuje k zpodním. —
Vápenec houbový (wapienie g?bkowe). Bílé vápence , tvoíce strmé stny

i rozryté skály, náležejí k vrchnímu lemi útvaru jurového a jsou do nejdrob-

njších znakv podobny k vápencm v Alp wiirtemberské a ve (Vánkách
,

jež

Hr. Mandelslohe považuje za leny nazvané od anglických geologv Coralrag, a od

francouzských Corallien. Quenstedt, rozeznávaje tu usazeninu zvlášt ve Wiirtemberku,

rozdlil ji na dv ásti a zpodní nazývá vápencem houbovým (Spongitenkalk y'). Jsou

to jednostejné, isté vápence, vbec bílé, padajíce nco do žluté, ideji do šeré barvy.

Vápenec ten dlí se obyejné v hrubé vrstvy; kteréž zídka mívají 3—4 stopy mocnosti,

obyejn však mezi 10 a 20 stopami. Nkteré vrstvy mají neobyejn veliké vrostlé

koule kemence, kteréž bud bez ladu roztroušeny jsou nebo se na plochách zárovných

s vrstvami nalézají ; mají-li pak ty koule veliké rozmry, stávají se ploskými a splývají

ve vrstvy. Nkteré z tch koulí jsou uvnit duté a vyplnny krystaly z przraného ke-

mene, pkn se odrážejícího od temnohndé hmoty kemité. Že kemence tyto souasn

s vápencem povstaly, o tom není pochybnosti. Vylouily se z usazujícího se roztoku

vápenného uhlanu, a povrch jejich jest proniknut hmotou vápennou; nkdy zavírá ke-

men skoápky rzných mušlí, náležejících do rodv, které v tomtéž vápenci se vyskytují-

Podobn jak ve Wiirtemberku a ve Frankách zastupuje dolomit nkdy vápenec

tento; v dvou pípadech ml jsem píležitost tuto horninu odkrýti v hoe Vinica,

v Skotníkách nedaleko Krakova a v Nlepicích pod Kešovicemi. Na prvnjším míst

obsahuje dolomit tytéž skamenliny jako vápenec, jmenovité ostny Cydarilv a všeli-

jaké mušle. Hornina ta, povahy vyhranné, drobnozrnité, objevuje se náhle uprosted

jednostejných vápenc a mizí taktéž náhle. Geologové, kteí soudí, že dolomit jest

pemnná skála a nikoliv pokojná usazenina vodní, mohli by snad jinde najíti podporu

této domnnky, zatím není zde na blízku ani stopy hornin ohnrodých, které by toto

divné petvoení byly spsobiti mohly, spíše ukazují skamenliny obsažené v dolomitu,

že jest usazeninou téhož moe, z kterého se srazil vápenec. Pusch považoval bludn

všechny zdejší vápence za dolomit, odporují tomu ale jejich vlastnosti mineralogické

i povaha chemická. Fauna, pohbena v tchto vi'stvách, jest velmi význaná a ukazuje

na pvod moský; skládá se totiž ze samých zvíat nižších tíd. Po celé hmot rozd-

lily se hlavonožci, a jmenovit Ammonity z eledi planulatv se žebfrkarai rozdlenými
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na dv nob víco ástí, Jako z prvnicli Ammonkes biplex, bifurcatus, coneolutus, z dru-

hých A. Iriplicalus
;

ploský Ammoiiit z eledi falciferv, A. cunaliculatus náleží jen

lólo vrslv; vzíicnfijši jsou A. allcrnans, curdalus, perarmattu. Velmi obecné jsou za

to Bcleinnity; jeden rod jesl zvlášt rozšíi^ený, 1. Belemnites lunlcUus. Gasteropodilv fi.

bleinejždv jest niúlo
; jsou to ídké zvláštnosti, proto vyznaCiiti radji nkteré dvousko-

apné lastury, z uicliž dosud znaný poet známe, akoliv nejsou píliš bohaté ; nejoby-

ejnjší jsou : Lima tegitlata, substriata, ovalis, pak Peclen lexlorius, vzácnjší jest P. sub-

sitinosus. Bracliíopudy jsou velmi etné a pomocí jich dají se vrstvy tyto snadno poznati;

obecnjší jsou : ílhyaclwnella siibsimili.i a Irilobala, idší /i. lacunosa, letralidra, velmi Celné

vystupuje Terehraiula bijjlirala, ideji T. ornilhocepliala, subslriata, jakož i Hemithyris

senticosa, 'ferebralella pecluitciiloide.i, pecttmculus, Inricata. Z livzdejšv dosti obecn

nacházejí se : Cidaris coroiiata, ideji C. Blarnenbacliii, skoro všude vyskytují se ra-

mena Apiucrinus Milleri. býložilci jsou výjevy ídké. Ehrenberg nalezl v kemenech

z loraminilurv : Nodosaria itreeotata a Soldania eicyaiis. Za to houby moské jsou bo-

haté vyvinuty v lchlo vrstvách a daly jim proto jinena; nejastéji setkáváme se s JVe-

midiuin slrkUu-puuclalum, Hipalinus intermedius, ct/lmdrícus, rugosus, Bronnii, Ckenendo-

pora reliculala,l'opuhsponyia riinulosa, patella, Goniospongia striata. Asi tyicet mil na

plnoc od Krakova lakti-ž nad Vislou, nedaleko Torun v Ciechocinku. objevil se pi

vrtání velmi hlubokého olvoru aricsskébo pod nánosem zem asi 93 stop mocným, bílý

vápenec, odpovídající houbovému, maje tytéž skamenliny jako tento, s tím ale místním

rozdílem, že v Ciechocinku nevystupuje jen jednostejný vápenec, nýbrž sti'ídá se s bí-

lým oolilem, l\orícím 50—80 stop silné vrstvy. Skamenliny obdržené z toho olvoru

sou: Terebraíula ornilhocepliala, substriata, Terebralella pectuncuhs, pectimculoides, lori-

cala, Cidaris coronaria, Blumenbachii, PeiUacrinus angulatus.

Bité sliny s vápenci (Biale margie z wapíeniami). Pod vápencem houbovým, oby-

Oein ve vrstvách s nim zárovných, leží bílý slin s vylouenými vrstvami taktéž bílého vá-

pence Jednostejného a rozdleného v hrubé vrstvy. Vápenec len spolu s jeho sliny pova-

žoval Hr. Mandclslohe v Alp wiiriemberské, kde leží pod houbovým vápencem, za pásmo

odpovídající pásmu Oxfordskóuiu. Leopold Buch soudí ale, že jest to zvláštní vrstva,

úzce spojena s vyšší a jen v ohledu miueralogickám a z ásti palaeonlologickém od ní

oddlcna, a jmenuje ji vrstvou bílých shn a vápenc. Quenstedt zas naznail to pásmo

literou fj a nazývaje dokonale vrstvitým vápencem (wohlgeschichtete Kalkbánke). Nkteré

vrstvy této usazeniny obsahuji velmi etné otisky z druh Ammoniles polygyralus, biplex,

coneolutus, které jsou obyejn splesklé a zhntné ; obzvláštní spsoby té usazeniny

jsou: Am. ocu/a/u« (Am. Ilexuosus), Rhync/ionelta lacunosa, \)iík Tcrebratula ornilliocephala

a viulcata. Sliny tylo okazují se v hlubokých roklích, jmenovité v dolin Orleji pi

Saoce, ti míle od Krakova; u vesnice Vodná nedaleko Tebin, u Pomoan pod Olku-

šem ald. Níže usazené sloje mají barvu hndou, od pimíšeného vodnatého kysliníku že-

leznetého, a náležejí do oddílu útvaru jurového, jejž nazval Leopold Buch stedním ili

hndým pá.^^mem Jury. Sloje tylo nco mén na jevo vystoupily pod Krakovem a zaví-

rají etné a rzné rody pozslathv organických. Výrazn rozslupnjí se na ti patra,

zavírající vlastní Fauny, nkteré tvary mušli vyskytuji se však ve všech pásmech.

Tetí oddíl obsahuje vápenec krystatiéný ilulý. (Wapien krystaliczny žólty.) Pod

bílými sliny leží krystaliné, zrnité vápence žlut zbarvené, obyejn smíšené s malým

podílem pisku, a tvoi ne píliš mocné sloje, okolo 50 stop silné (v dolin Orleji pí
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Šance). Vápence tylo, oddlené v nezetelné vrstvy, obySejn v znanjší mocnosti,

zavírají velmi etné, dokonale zachované skamenliny, jejichž skoápky neutrply nejmenší

zmny ani oteni, a všechny tvary rzní se od tch, které se nacházejí v bílých vápen-

cích a slínech ; vystupují tu hlavn Ammomtes Herveyi, Murchisoni, Nautilus sinualus

:

z elných dvojskoepných oznauje tu sloj Pholadomya Murchisoni, Lima gihbosa, gi-

gantea, proboscidea, lAmea duplicata, Pecten lens, fibrosus, a z brachiopodv Rhynchonella

concinna, mrians, Terebratula perovalis, lagenalis, zvlášt pak T. Kleinii (T. globata).

Oddíl tvrtý obsahuje slepence . konglomeráty a pískovce drobnozrnité. Pibírá-

ním znanjších zrn písku mní se zponenáhla žluté vápence v slepenec, zavírající velmi

etné skoápky mušlí, nerozdílné od obsažených ve vápenci; vrstva ta, asi 3—4 stopy

mocná, pechází v pískovec ili vlastn pohyblivý písek, nezavírající v sob sled organických.

Dvoje toto uložení objevuje se jen u zpodu úboí dolin a roklí, nejpknji vyvinuté

vidl jsem je v dolin Orleji pi Šance, kde žlutý vápenec, slepenec, pískovec a sypký

písek na sob leží; vápenec pak v Oslrovci, Bain, Frywald, v Brodlách, na hoe
Ponetlici pod Kešovicemi. U Poreby strmí skály pískovce ponkud znanjší. V dolin

Orleji vidti jest skály, na kterých leží vápence, slepence a sypký písek hndého oddílu

Jury
; jsou to ervené porfyry a nco dále šedé lupky, náležející dle vší podobnosti

k útvaru uhelnému. Nco dále na východ od Sanky pod horami, náležejícími do útvaru

triasového, objevují se tenké vrstvy, 2—6 stop mocné letavých pískv, pi stavení že-

lezné dráhy odkryté ; náležejí témuž útvaru a vyznamenávají se pkn vyvinutou Faunou,

jak do rozlinosti rodv tak i jednotlivých kusv velmi bohatou. Zdá se, že jsou tu

dv vrstvy, z nichž vyšší zavírá v sob ástky vodnatého kysliníku železa, nco vtší

nežli maková zrnka, zpodní zase skládá se z ervených a blankytných slín. Prvnjší

sloj v etných úlomcích nalézá se u Filipovic a ajovic, znanji rozvinuje se ješt u

Balína, pak u Pomoan blíž Olkuše; slínová sloj poznává se potud toliko mezi Balínem

a Lušovicemi. Jest k víe podobno, že na posledním tom míst byla zátoka s výmin-

kami velmi píznivými pro vyvinutí se zvíat moských, a z toho pochází ta neobyejn
velká rozmanitost skamenlin výborn zachovaných. Hlavnonožc dvojskoepných, bra-

chiopodv a býložilc nachází se zde pomrn málo, výminku iní toliko BelemnUes

semihaslatus, depressus Quenstedt; ve všech dobách žití objevují se mezi Ammonity A.

relicus, lunula a compressus (JMenst.; radians, compressus, opaUnus a tripltcatus Reineeke,

discus, complanatus Quenst. ; z gasteropodv ukazují se dosti asto Chemnitzia Norma-

niana Orbigny, z bezhlavc jsou velmi elné Pholadomya jmenovit Murchisoni, Prótei,

securiformis Orb., parcicosta Agassiz, Irapeztcosta Orb., trapezoides Ag., Trigonia denti-

culala Ag., tuberculaía Ag., Lima virdunensis Buvignier, Pecten Beaum^>ntinus Buv., am-

sopleura Buv. ; z brachiopodv zase Hemiihyris spinosa, Rhynchonella varians, Terebra-

tula resupinata, z mechovek Diastopora Normaniana .Orb., Alecto intermedia Orb.,

Disaster avellana, Discoidea depressa, z býložilcv Montlivalíia caryophyllata Orb.,

Polytrema pyriformis Orb., Monticupulipora globosa Orb., pisiUiformis Orb., lage-

naria Orb., Hippalimus cymosus, Stellispongia robula Orb.

Uzavírajíce ze skamenlin i z neroslopisných znakv oolitv tchto a slín, shle-

dáváme nejvtší podobnost vrstvy této k zpodnímu oddleni útvaru jurového , totiž

k oolitu železnalému (Oolilhe inferieure, Eisenoolilh). Oolity úpln podobné k Balínským

a Pomoanským nacházejí se u Caenu ve Francii.

V okolí Kešovic ti míle od Krakova ztrácí se útvar jurový a vpouští se jen
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lízkýni pásmem mezi vápence Iriasové a pískovce kamenouhelné ; od Kcšovic k Balínu

a Lušovicm nemá ten pás vico nežli ílyry mile šíky, dále nit východ nuni pak sledu

léto formace. Bez petrženi ukazuje se však na usazeninách triasových v království

Polském, pak u Olkuše a dále ve Slezsku.

Úlcar mpence triasorého jest dležitá usazenina, noh obsahuje v so\)k mohutné

poklady uhlanu zinkového (Smitsonilu), a ponV.nu léž kemanu zinkového ili kalamínii,

leštnce olovOného a vodnatého kysliníku žcleznatého; odlud (od Krakova, z království

Polsk(!ho, ze Slezska pruského) zásobuje se takka celý svl zinkem. Útvar vápence

triasového skládá se z dvou oddíl, z vápence šedého neb jasnhndého , dlícího se

v tenké vrstvy, a z drobnozrnitého hndého dolomitu, jenž skládá svrchní oddíl. Ska-

menliny jsou ve vápenci tom velmi hojné, le tak ztsna du kamenu zarostlé , že se

nesnadno dají poznali
;
jsou to vfibec známé a tomuto lilvaru vlastní tvary, jako Melania

Schlol/ieimi Quenst., Turbo gregarius, lielicites, Turbonilla diibia Bronn, T, scalalaBronn,

Panopea musculoides Orb., P. elongalissima Orb., Myophoria ciirciroslris Bronn, Lima

slriala, Aticula socialis, Pecten disciles, Spirigera trigonella d'Orb., Terebralula communis,

Encrinus liliifomiis.

Mezi vápencem a dolomitem prostírá se uložení rud olovných, zinkových a že-

lezných. Obyejn vyskytuje se v tom uloženi leštnec olovný s uhlanem zinkovým

(Smitsonilem), tak u Lg-oty bliž nové Hory, u Dlugošina, Šarleje. Olkuše ; hndá železná

ruda skládá zas mohutné sloje, obyejn ponkud pomíchané zinkovou rudou, jako u

Pluk, Bylomi a jinde. Neni pochybnosti, že sloje jmenovaných rud tvoily se souasn

s pokrývajícím je dolomitem, jelikož uhlan zinkový stídav leží s tou horninou a asto

v ní celou síf žilek tvoi ; zvlášt pozoruje se to u Lg-oty. 1'ložení rudní toho útvaru

zdá se skládati dlouhou sloj, jejíž mocnost však na rozliných místech velmi se mní;

nikde se velmi ztenuje a obnáší sotva nkolik palc, jinde zase bývá 30—40 stop

silná, ba dosahuje mohutnosti iOO stop. Kde v mohutnosti takové vystupuje, tam

má bohatství kovového toho pokladu znamenitý vliv na prmysl okolních míst ; vidti

to jest u Šarleje, Bytomi, Olkuše a j. Okolnosti potud nevyskoumané jsou píinou, že

ruda v nkterých místech má tak znanou mocnost, v jiných místech ale jest slab vy-

vinuta. Rudy jsou obyejn pokryty dolomitem, objevují se v tom ale také výminky;

tak leží u Bytomi sloje železné rudy pod tenkou \TStvou úrodné zem, uhlan zinkový

u Šarleje má na sob dolomit jen nkolik stop mocný, naproti tomu pokrývá u Pluk

dolomit 50—80 stop, a u Dlugošína, Lušovic 200—250 stop mocný sloj železné rudy.

Svrchní oddíl obsahuje dolomil drobnozrný. obyejn ponkud smíšený s jílem, lak že

zrnovitost jeho znenáhla se ztrácí ; barva jest obyejn hndá, což však povstalo teprva

zmnou, jelikož pvodní jest modrošedá. Promna ta vztahuje se na celé uložení, totiž

asi na 100—200 stop, a oddíly vrstev jsou tím docela seteny. Dolomil lak promnný

rozsýpá se v prach, nebo zstává pevným. Že ale dolomit pedce vrstevnatý jest, to

dosvdují vrstviky kemenu na palec tlusté, v nm vylouené, kteréž nkdy i pechá-

zejí v ledvinité kusy kemenu, zárovn uložené. Skamenliny jsou v dolomitu velmi

Kdké, a souhlasí, jak se podobá, docela se skamenlinami ve vápenci.

V Opatkovicích u hor Tamovských v Slezsku leží u prosted dolomitu sloj vá-

pence se skamenlinami podobnými ke skaraenlinám zpodního vápence, tak že dolomil

nemže býti promnnou skalou, an pod ním a v nm leží sloje vápenné, on sám pak

dlí se vyloueným kemenem ve vTstvy a chová skamenliny jako vápenec. BLizkost
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vystouplých porfyrv a mandlovcv melafyrových nemohlo též spsobiti tuto promnu,
neb na hoe Teninské stýkají se melafyry s vápencem jurským ani v nejmenším nepro-

mnným, to samé jest u Sanky a v Poreb; odlehlejší zas dolomity útvaru triasového,

ležící bez petržení na vápenci , nemohou býl promnným vápencem již dle sa-

mého uložení.

Útvar kamenouhelný skládá se z dvou oddílv, ze svrchního pískovce se slojemi

kamenného uhlí, a z vápence uhelného, pod ním uloženého.

Oddíl svrchní, piskocec uhelní). Oddíl lento obsahuje pískovec velmi drobivý,

který se obyejné rozpadává v písky zasypávající celé okolí, což mu dává zvláštní

smutné vzezení. Z vtšího dílu jest pískovec drobnozrný, místy vyluují se z nho
vtší zrna. Velmi etné sloje uhlí kamenného objevují se v Krakovském okolí, majíce

6— 18 ba až 40—60 slop mocností; jen u mezí tohoto usazení, jako v Teninku, jsou

sloje slabé, 1—2 stopy mocné. Skoro vždy pokrývá se uhlí slojí šedého jílu, zavírají-

cího v sob etné otisky kapradin, Lepidodendr, Sigillarií a Kalamitv. Uhlí ve vý-

chodní ásti této mohutné pánve uhelné jest viibec mén dobré
, jelikož obsahuje

mnoho pimíšeného jílu a kyzu železného ; v Slezsku jest mnohem lepší a dá se oby-

ejn v koks promniti; k nejsilnjším slojm náleží sloje u Zabza a Hut královské

bliž Choova, nejmohutnjší vyskytuji ale v království Polském mezi D;}brovou a Bedzi-

nem, kdežto se uhlí z ásti dá koksovati, z vtšího dílu ale k lomu se nehodí. Skame-

nliny jsou veskrz rostlinné a náležejí do rodv, známých co Calamites Suckovii, Annu-
laria spinulosa, fertilis, Sphacnophyllum emai-yinalum

,
quadri/idum , dentalum

, fimbria-

tmn, Neuropleris ienuifoUa, heterophylla, flexaosa, rotmilifolia, Odontopleris SMollieimii,

Cyclopteris orbkularis . Spkaenoplerís elegans, distans, obtusiloba, trydaclyloides, Ale-

thopleris aquilina, Sternbergii, Serlii, urophylla, Cyalheites arborescens, Schlot/ieimii, Pe-

copteris PluckeHetii, abbreviala, crenala, serrata, Sligmaria ficoides, Sigiltaria oculata,

iníermedia, Lepidodeiidron Volkmannimium, lelragonum, Syríngodendron cyclosloma atd.

Útvar uhelný jest vbec pokryt útvarem triasovým, na mezích obou objevuje se

obyejn ervený slin, jako u Javorna, v Chórov u Hut královské a na mnohých jiných

místech. Nikde však není vidti pískovec uhelný, uložený na vápenec ped tím usazený,

kterýž tvoH rozsáhlé pásmo na severu od Kešovic, znané povýšené nad jiné vršiny.

Oddíl zpodní, vápenec uhelný, jest hornina jednostejná obyejn barvy tmavé,

temnohndé, šedé, nkdy i erné; idší jsou barvy jasné, fialové neb jasnošedé vápence.

Vápence ty nezayíi-aji v sob co zvláštní nerosty mimo ídký kyz železný též porzný ke-

menec rohový v znanjším množství. Vápenec ten jest obyejn velmi istý a dlí se

y hrubé vrstvy, proež co mramor hlazen zdobí mnohé kostely Krakovské. Skame-

nliny nevyskytují se na mnohých místech, potud dalo se s jistotou ustanoviti nkolik

rodv, jako Produclus latissimus, giganteus, Orlhis resupinata, veskrz význané tvary

vápence uhelného. Velmi zajímavé pomry objevují se v uložení tohoto vápence, akoli

nikde na nm nespatují se uhelné pískovce. Naproti tomu leží na nm uzaseuiny no-

vjší, tak ve vsi erné spoívají na uhelném vápenci k poledni stran pod 25" naklo-

nném vrstvy dolomitu útvaru triasového, a na tom prostírá se hlína; v úboí tvoícím

poátek doliny erné u vsi ajovice leží na vápenci uhelném vápenec houbový útvaru

jurového, a oba pokrývá rovnž hlína. Útvar triasový a uhelný tvoily dávné behy, pi

kterých se usazovaly útvary jurové a kídové; nikde totiž nepokrývají lyto usazeniny

ony útvary starší.
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lvar kídový. Na mnohých tnfsteoh jest vápenec houbový, ped lim pospaný,

pokryl svrchními oddíly litvarii kidovóho ; v neobyejné rozsiihlosli jest vyvinut na pl-

noc od Krakova. Zdá se, ie pokrýval útvar kídový druhdy celé pásmo vápence houbového

bez petržení, pozdjSínfii promnami povrcha zemskt-ho zstaly pak k jihu jen jednotlivé

ostrovy jeho. V útvarn kídovém dají se zde tí pásma, jak nerostopisn tak i dle skame-

nlin rozeznali; váechna pak pásma náležejí do hoejšího oddílu, nazvaného opuka.

Zpodru oddíl opuky obsahuje jasnošedé vápence se skoápkami mulí nepíliš

fetnými; barva té opuky jest Šedobílá, pohled má zrnily a drsnatý, oddilúo vrstev není

vidéti. Usazenina ta zdá se býti mfstni, neb poznal jsem ji toliko u vsi Mínohy nedaleko

méstei!ka Skály a Ojcova, kde pokrývá vápenec houbový. Zavírá v sob zvláát skoápky

mékkýifl, z hlavonožc však nemnoho rodv a jednotlivcv, jako Belentnilella mucronala,

»iibceatrico»a, nejvíce ale z bczhlavc, a z tch jsou nejobecnjší Avicula lineala. Lima

Hoperi, Inoceramus annulaíus, Perlen miscellus, hisptdus, Junira Dutempelli (quinque-

cosliita\ Oslrea resicularis, liippopodiiim, proteus; z brachiopodv jsou obecné Rhyncho-

nella pisum, TerebreUnIa curnca ; hvzdýší jsou obyejní vzácní, le vyskytuji se etné

rody, jako Ananchiles oralm, Micraster cor testudinarium, Cidaris vesicularis, ornalus,

Asterias quinqueloba, Ceriopora nuciformis , z býložilc velmi obecná jest Turbinella

centralis, z oddílu hub Ocetlaria Decheni a Cosrinopora Murchisoni.

Stední oddíl obsahuje opuku se šedým rohovcem. Pásmo to znamenit rozšíené

tvoí asto vysoké stny a pevládá zvlášt na jižní stran tohoto lilvaru, Vystupuje

jmenovit v okolí Minohy, u Vysoce, Pibyslavic, Ivanovic, v okolí Krakova u Bíbic,

Vítkovic a v prezech železné dráhy mezi Zábrovém a Krakovem; jednotlivé ostrovy

jsou na Kemionkách, u Podgoe na cest k Voli Duchacké a v Skotníkách. Ve vrst-

vách více nebo mén mocných vyluuje se ze slinu v podob spleštilých konli šedý

rohový kemenec, promriujíci se výminen v hndý kemenec. Nkdy pevládá šedý

kemenec v takové míe, že slínové ásti jen oddlují ty koule neb vyplují prázdné

mezi nimi prostory. Opuka dlí se ve vrstvy nkolik palc silné. Skamenliny jsou

v tomto usazení velmi etné; mezi nimi jest nejobecnjší Ananchiteg oratus ii Micraster

cor Usludinarium, jmenovit první druh nalézá se po tisíci kusech ; vzácnj.ší jest Anan-

chiles slrialtis a nový druh, jejž nazývám pyramídalig, taktéž i Holaster oralis. Na

skoápkách moských ježkv sedí rozliné drnhy mechovek fBryozoa), jako Aulopora

ratnona, Escltarina radiála. Moských hub vyskytuje se též mnoho, jako pkný druh

Coelophychium agaricoides. pak Cupulosponffía subpezíia, Amnrpliosponyia vapiialum,

OceUaria Decheni, Coscínoporti Murc/iísoni ; hiavonožci nalézají se v elných rodech ale

ve sporých jednotlivcích, jako BaculUes anccps, Hamites roliiudus, Ammonítes peramplut,

Collae; vlastni tomuto usazení jsou rozliné druhy z tídy bczhlavcv, jako Inoceramus

OHnulatus, Brogniartií, Cutderí, Pecten membranaceus, Nílsoni, Oslrea tesícularis.

Svrchní oddíl obsahuje opuku bez rohovce. Jest to istá opuka, bílá nebo žlutavé

bílá bez panující pimíáeniny, s lomem zemitým, nkdy mívá žluté plameny od vodnatého

kysliníku železnatého. Pásmo to znan se rozvinuje na plnoc od Minohy a velkou

íanjímá prostoru u Minohy, Ivanovic, Petisek, na východ u Obichova atd. istá opuka

dli se obyejn v znanjší vrstvy 2—4 stopy silné. V Petískách jsou do 150 stop

hluboké rokle, obsahující pouze toto pásmo. Potud nepoznali jsme dkladn skame-

nliny tohoto uložení, jsou však rozliné od pedešlých, jako Hamiles simple.c. Turrililes

Scheuieriauus, Ammonítes peramplut, Inoceramus Crtpsii , Nucula pcctinala , slrialula,
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Terebralula carnca, Gatcriles albogaleriis, Iž známe zde z pedešlých Anaiwhilcs oca-

liis a BelemiiUcs mvcronala. Ulvar kídový spoívá obyejn na vápenci houbovém

;

v Mínoze leží tii jmenované oddíly na sob, u Vítkovic pod Krakovem spoívá bezpro-

stedn na nm stední oddíl té opuky se šedým rohovcem, oddlený tenkou vrstvou sle-

pence, 2—3 stopy silného a z kemenných úlomkv okrouhlých a slínem slepených slo-

ženého. Na útvaru kídovém leží hlína, poslední to usazenina ped stvoením lovka.

Útvar liliny pokrývá skoro všecky jmenované usazeniny. Jest to znamenitá usa-

zenina sladké vody, prostírající se v Krakovská, v pásmu Karpat až do velké roviny

uherské
;
poznal jsem ji v celých Beskydách, na plnoním úpadu Tater (u Zakopané),

na nejvyšším hbet (u doliny Vrtich v Liptov), na hoe Tokajské, u Rimavské So-

boty, u Báské Bystice, v stolici Turanské a Trenínské. Hlína ta jest smíšenina jílu,

pískem více mén prostoupena, a dá se snadno poznati dle žluté barvy, akoliv tato

barva, jak se zdá, povstala okyslienim železného oxydulu. Hlína obsahuje ástky zvíat

pozemních, jmenovité kosti velkých ssavc llustokožuých, jako Rhinoceros tichorliinus,

Elephas primigenius, pak Cercus elaphus fossilis, C. alces fossilis, Bos primigenius a sko-

ápky hlemejžv pozemních, jako Helix hispida, Succinea ohlonga. Pupa miiscorum. Zna-

menitá tato v Evrop usazenina táhne se od behv Rýnu pes Nmecko, echy, Polsko,

L^hry, Rus až k Uralu, kdežto ji znamenitý anglický geolog Sir Roderick Murchison též

poznal. Mohutnost její jest pod Krakovem znaná, od 3—4 stop zvtšuje se totiž až

k 30—60 stopám, ba nkdy dosahuje 100 stop mocnosti, asto bývají v ní vyryté rokle

s kolmými stnami 50—60 stop hluboké.

Utmr stední tetihorni ili miocenový pokrývá, jak již zpedu podotknuto bylo,

krajinu mezi vršinami Krakovskými a mezi Karpaty, a vyznamenává se ohromným bo-

hatstvím kuchyské soli. Pásmo útvaru tohoto jest zde úzké, sotva ^U "nfle široké,

a teprva na východ rozšiuje se znanji a zabíhá na plnoc mezi skály jurové a kí-

dové; v království Polském vyvinuje se znamenit u Korytnice, Pinova, jakož i pod

Vroclavkem nad Vislou. Miocenový útvar u Krakova rozstupuje se v ti oddíly, nerosto-

pisn se rozeznávající.

Oddil zpodni skládá se ze stídavých usazenin soli kuchyské, jílv slaných a bez-

vodného síranu vápnitého (Anhydritu). Sl kuchyská tvoí sloje 1—20 stop mocné.

asto leží nkolik slojí nad sebou, oddlených od sebe jíly solními a vrstvikami anhydritu,

nkdy zatáejí se sloje ty mezi sebou a tvoí sklady pes 100 stop mocné, však jsou to

uzly, nikoliv ale rozsáhlé sloje. Ve Vlice rozeznávají hornici ti druhy soli, rozdílné však

jen co do velikosti zrna a do pimíšení. Vezpod leží sl šibiková ili hrubozrná, odrda

s pimíšenými zrnky anhydritu a malým podílem jílu; odrda ta jest nejistjší, asto

bývá skoro bílá, obyejné ponkud zelenav šedá. Nad ní leží sl spížová, nazvaná tak

dle horník pivedených ze Spíže v Uhich do Polska již za as Piastovských. Sl

spížová jest temnošedá a skládá se z podlouhlých krystallv soli, pomišenych s pískem^

jQem, nkdy i ástkami uhlí. V té odrd soli byly nalezeny velké kmeny díví,

10—15 stop dlouhé, mající v prmru 2—3 stopy, a podle nich objevily se nesíslné

šišky sosny pravké Pinnites salinaria; taktéž jsou zde hojné jiné zbytky rostlin tetí-

horních tohoto stedního oddílu, jež Unger výborn popsal, jako Peuce silesiaca, Stein-

hauera subglobosa, Ta.roxylon Goppertii, žaludy z dub Quercus glans Saturni a limo-

phylla, ovoce z kaštanu Castanea salinarum a compressa ; Fegonium salinarum, vascu-

losum, oechy z oešníku Jugtans salinarum, rentricosa, coslala. Mimo tylo zbytky
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rusllinné Ikvi v saiiiú soli iiinužslvi imišli, lileiiiejžd, nklci býložilci a skoápky drn-

buunkýcli Furaniinier a rozliných rakíi. K posledním náleží Cylherina urcuala, lu-

cida, unguicutus, cryslalUna ; Cypridina gnlmla, aiigiilala, daedalea, ceirucusa, denudata

;

nteži lileinejždi vyznaují se : Rinyicula buccinea, Cerilhiuin scabrum, Nalica tolhyma ;

z dvuuskorepnýcb zase Pecten Lillii, crislalus, Nucula corniila, slriala, z IjýiožilQv Ci/alhina

salinaria. Neobyejné mnoho rodv Foramiriifer ustanovil prof. Reuss, z nichžlo nklerii

uvedu, jako Globiyerina regularis, dyplosloma, liiloba, Rosatina arcuata, complanala. Rola-

lina nana, Bulina acuteala, Cassidulina punctuiu, oblonga, AUomorphina Irigona, Biloculina

amphiconica, Triloculina vralis, oibíciilaris, Irignnula, Quinqueloculina regularis, pygmea. Dv
jmenované odriidy soli tvoi rozsáhlý sklad, nad nímž se usadily ve velkých, asto po-

dlouhlých kostkách sííl zelená, oddlena od spížové jílem solním s vylouenými vrstvikami

anhydritu. Síil zelená skládá se obyejn z krystiillíi skoro na palec velkých, ku kte-

rým pimíchává se jíl se žilkami bílého sádrovce. Slil zelená jest jako jiná z Vliky

vlastn šedá, a jen pi svtle kahanu má ponkud barvu zelenou; avšak akoli zde

jméno jest nepíhodné, musíme je pi-edce podržeti, ponvadž ho horník Vliský od

nepamlných asflv užívá. i\a jednom míst na svrchu soli šibíkové leží sklad asi 12 stop

silný velmi obecné odriidy soli velkozrné, nazvané solí fraškovou, která se skoro roze-

znati nedá od soli zelené. Sl ta jest úpln istá, a vložena do vody tešti pi roz-

pouštní asto tak siln, že se zdá, jakoby náiní pukalo. Teštní to pochází od plynu

uhlovodíkového, zaveného mezi stnami soli. Když se rozpustí tolik solí, že stísnný

plyn zmže pitiskující jej plochy, puká a vydává ony tesky. V jedné takové dutin

nalezl Jind. Rose jeden krychlový centimetr plynu, složeného z 292 vodíku, z 0-25

kysliníku naduhelnatého a 1-75 uhlovodíku. Nad zelenou solí leží co silná sloj solné

jíly šedé barvy s vylouenými a všelijak vinutými žilami soli vláknité, nazvané špak.

Oddíl sli-edui skládá se ze sádrovce význan zrnitého; zrna jsou rozliné velikosti

a více mén prostoupena jílem. Nkdy tvoií koule od jednoho palce až do pl stopy a

více široké, aneb také podlouhlé sloje, rozdlené v nezetelné vrstvy. První pípad po-

zoruje se ve Vlice ; v lomech na Tedgcre, v Skotnikách, Toách, kdežto tvoi táhlou

sloj ; a nco dále na západ nedaleko Osvcíma.

Ponkud jiné nežli ve Vlice jest uložení soli v Bochni. Skládá se totiž jen

z jednoho druhu soli, odpovídajícímu šibíkové soli ve Vlice. Nalézá se tam nkolik

slojí, oddlených od sebe jilcm solním a vrstvikami anhydritu celistvého jasné modré

barvy. Nkdy jsou vrstviky tyto v pkné asy složeny , tak že povstává podobnost

ke stevm, dle ehož nazývá se onen kámen stevovým (Gekrosestein). Nad ložištm

soli spoívají jíly šedé, neslané, s vylouenými vrstvami pískovce, výše vystupuje velko-

zmý sádrovec prostedního oddílu. Celé ložišt Bocheíiské stojí prostopádné ; ovšem

Vliské též není již v pvodním položeni, neb vrstvy jeho ohnuly jsou na spsob vln

;

vtši ást jich sklání se pod znaným úhlem k jihu i zapadá pod vysoký hbet složený

z pískovce, jenž patí k zpodnímu oddílu útvaru kídového, totiž k pásmu Neokomskému,

v nmž se nacházejí Bclcmnily a Ammonity.

Ložišt síry u Svošovic jest toliko místní usazenina miocenová. Zdá se, že

leží na ložišti solí, neb když se vrtáním prorazila vrstev síry, pišlo se do jíl patrn
slaných; hloubji vrtání nedošlo. Síra tvoi vlastn dvé ložišt, vylouené v šedém
slinu; vrchní skládá se z drobných zrn velikosti semence, více mén rozsetých v slinu;

ložišt lo bývá od 2 do 6 stop mocné. Zpodní ložišlé, obsahující kulovitou síru, bývá
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o néco mocnjší; loliž od 2 do 9 stop. Koule té síry tkví podobn v šedém slinu, n-
kdy naiiromadují se v té míe, že troí pravou sloj. Kiik>vitá síra jest dokonale celistvá,

barvy žlulé co sláma; síra slohu zrnitého jest ponkud jiná, uprosted jest taktéž celistvá,

na povrchu alu má sloh krystallový a povahu ponkud prhlednou s leskem mastným.

Velmi zi-ídka bývá síra v osmistnech s kosotvereným prezem vyhranna (v soustav

hranolové), s otupenými nebo tupjším osmistnem pirízaiutými vrcholky. Dv tyto lo-

žišl oddluje od sebe sloj slinová 12—30 stop silná, s velmi etnými žilkami bílého

vláknitého sádrovce, který tvoí nkdy pravé sít. Pod sírou spoívají taktéž sliny šedé;

nad kulovitým nebo zpodníra ložištm síry vyluují se nkdy geody ili pecky, v prmru

Ví— t stopy, vyplnné merolcem . barytem; na povrchu ukazuji se v ploškách tenkých,

nkdy však se nahromadují v skupeniny hebenité hndé barvy. Nad ložištm síry ku-

lovité objevuji se v slinu a jílu velmi etné zbytky rostlin, lodyhy a listy vidli patrn

;

prof. Unger ustanovil je co význané pro útvar miocenový, jakožto Taxites Langsdorfii,

Myrica deperdila, Alnus Ke/erslemii, Quercus grandidentala, íignilum, furctnercis, Carpinus

macropiera, Ulums parmfoiia, Aceriles mfegenima, Ceanothus pohjmorpha : Juglans de-

formis, BUtiUca ; Rlms Herlae; Lanrus swoszowiáaíM, Neritinum dubium atd.

Že ložišt siry svošovské jest usaztMtina blízká prvotních bí'eh, dosvdují etné

listy padlé do vody, z které usadila se síra. Voda ta musela hýti ve spojení s vodou

moskou, akoliv zídka nacházejí se uprosted síry skoápky mkkýšév moských. Že

ložišt síry jost usazenina místní, dosvduje malá jeho rozsáhlost, neb celá jeho pro-

stora (;d Svošovic až k Zelené, malé vísce u Vesovic nedaleko Swiatník , neobnáši

více nežli % míle, a šíka nepesahuje '/g míle. Velmi se podobá k pravd, že se síra

vylouila ze zídel pesycených plynem sirovodíkovým, z nichž srazila se síra v stavu

tvoení se ; /ásl toho plynu slouila se s kyslíkem a vápnem a utvoila sádrovec, mezi

obma ložišli síry roztroušený. Mže býti, že ložišt siry zastupuje sádrovec, jinde

v miocenovém útvaru uložený.

Usazování soli u severní a jižní paly bor Karpatských dlo se bezpochyby vebni

zponenáhla z rtioc, jelikož v nkterých vrstvách soli jsou nesíslné skoápky Foramkii-

ferv a býložilcfl dokonale zachované, jak by z moské vody vyloveny byly, uprosted

v soli usadily se jíly naplnné skoápkami mušlí, mezi nimiž jsou i mladí jednotlivci,

kteíž na míst zrozeni býti niusili ; mimo to musila býti na blízku pevná zem , an

v sob se nacházejí rozliné ástky rostlin a celé kmeny v soli nebo v jílu slaném vzí.

L. Bueh vystavil domnnkiu, že sl pod horami Karpatskými povstala psobením vulka-

nickým, což se však nezakládá na žádném dvodu, an po celém severním úpatí Karpat

není ani stopy vulkanické skály. Vzdor nahromadným vdomostem o Vlice zstává

píina, která spsobila usazení tch nesmírných ložišt soli, dosaváde nevyjasnna; pí-

ina ta musila psobiti na prostoru znamenitou, nebo tatáž odrda soli, jako jest sl šibí-

ková ve Vlice, nalézá se též v Bochni a dle svdectví Lilia u Kaíka v Bukovin.

Vrchní ili teli oddíl útvaru miocenovélio skládá se ze sypkého písku zrna více

mén hrubého, nkdy lepkavým jilem spojeného v drobivý pískovec. Místy jsou upro-

sted písku skoápky ustic, peklen a jiných mkkýš; tak na samém vrcholu Zlaté

hory u Rajská nad Svošovicemi jest sloj 3—4 stop mocná, peplnna skoápkami ustice

Ostrea ventilabrura a neustanoveného Pektinitu ; v rokli u zidla Gliniku nedaleko Vlidky

nalézají se v proezu železnice pod Bieranovem v písku etné uslice, taktéž na pahor-

cích Psi horky nwvanýdi, severn ed Vlifey.
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Pejris hor Karpatských.

0(1 jižních hranic popsaných usazenin Ietiliomícb pnistiraji se hory Karpatskú

a vznáJeji se bezproslredn k vyšším hbetm. Aiíoliv složení tohulu pásma není píliš

splelené, jeliiiož neiíelné obsahuje úlvary, nieméni' jest doitonalé poznání jejich velmi

nesnadné, aii jednotlivé usazeniny vyvinuly se v neobyejné mohutnosti. Usazené skidy,

z nichž Karpaty se skládají, jsou pískovce útvaru kídového spolu s jeho vápenci, šedé

vápence a dolomity útvaru liasového a ervené pískovce pod liascm spoívající, nezná-

niého vku ; nejvýše leží Ielihorní dolomity nummulitové a pískovce, znamcnit vyvinuté

na plnoní stran Beskydv a Tater, taktéž ve Spiži, v Saryšské a Liptovské stolici,

konen šedé jíly, pískovce miocenové a útvar hlíny.

Zpodní oddíl útvaru kidovéhu"), poínaje u Nového .liína v Morav , lóhne se

co úzké pásmo pískovce Neokomského až k Vlice ; zdali vystupuje dále na východ, o

tom nemáme dostatených dkaz. Nkterá ložišt toho pískovce mají zvláštní ráz nerosto-

pisný, výhradn jim vlastní. Jsou to zvláštní \rstvy šedého rohovce s utkvlými zrny písku;

tato skála dlí se obyejn ve vrstvy 3—4 stopy silné, nkdy léž v tenší, jež nepetržené délí

od sebe vrstviky šedých slinuv a jílv. U Blska v lomech, kde se dobývá kámen na

silnice, vidti jest tyto spsoby hornin zpodního oddílu útvaru kídového. Již pi usa-

zení se vrchních ásti toho útvaru nastoupil v uložení jeho znamenitý pevrat, vápenec

všechen propadl do hloubky a pískovce Neokomské vystoupily na povrch zem a daly

bi'ehy moím, pod kterými se Ivoilii opuka a kída. Svrchní oddíly útvaru kídového,

opuku a kídu nelze tedy nikde ani v Karpatech, ani v jižních Uhích nalézti. Zdá

se. že pobeží utvoené z pískovcv Neokomských bránilo usazeninám zpodního (eoce-

nového) útvaru tctihorniho, vniknouti na severní stranu Karpat, jako zabraovalo roz-

šíení opuky na jižní stranu tch hor; proto není na plnoci od Karpat, v Rusku,

Polsce, v severních Nmcích ani stopy vrstev eoceuových.

Podobá se k pravd, že pevná ást vápenc houbových s pokrývající je opukou

musila se na novo jiovznésii. když pískovce Neokomské vyzdviženy byly. Tehdy zniily

neobyejn silné proudy \elkou ást mkké opuky a rozdlily souvislé pi-edtím vrstvy

její, ležící na houbovém vápenci, v jednotlivé nesouvislé ostrovy. Takové ostrovy jsou

na vysoin Keménkách, na ccsl od kostelíka v Podgóe k visce Vole Duchacké, ješl

menší ostrov opuky u paty vápence houbového, sotva 100 stop v prmru, jest v Skot-

nikách u Týnce, jiný u Smrduté (Snnerdzacej) pod Blanami nedaleko Krakova; nco
dále na plnoc od Krakova opuka již tvoií velmi dlouhá pásma, jak to vidti v pre-
zech železnice vedoucí z Krakova do Kešovic, lak ped Rzaskou u Zábrová a u Budavy.

U Školník nalezeny byly v opuce na takovém ostrov elné skamenliny, jako

Ceriopora nuciformis, Bclcmnitella nuicronala. Nesmírné zniení musilo tedy zde místo

míli, o jehož mocnosti a dávností svdí ta okolnost, že z rozkotaných usazenin nikde

není nejmenšího sledu v usazeninách tetihorních, po nich vytvoených. V dob, když

se velké uložení hlíny usazovalo, musila se všechna ped tím vyvýšená pda opt sní-

žili, vyjmouc nkteré sporé místnosti, a vápence houbové; opuka, pískovec Neokomský

•) Útvar klidový délí se ve tyry oddíly: 1) v oildil Neokomský, tak pojmenovaný podle mésta Neoco-

mum (Ncufeliatol) ve Švýgaiíeh; i) v oddíl nazvaný Galt : 3) y oddíl Turooský podle fianc. krt^iny

lil Tourainc ; 4) v oddíl Senonský podle franc. krajiny Ic Sens. V echách objevuje se jen oddíl

Tuionský a Senonský co kvádrový pískovec a opoka. Pozn. redakce
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a eocenový, jakož i vtší ást mioceonových usazenia musily tvoiti rovinu nebo velmi

nízkou pohoinu, neb všechny ty usedliny jsou pokryty více mén silnou vrstvou hlíny.

Mezi vápencem houbovým a hlínou asto uložena jest vrstva kyzu z pískovce karpat-

ského a kemence, což vidti jest na znanjších prostorách mezi Krakovem a Pegoa-

lami u Vítkovic, a v jiných místech. Výminku iní toliko Kemionki u pahrbk Podhor-

ských a hbety až za Pitkovice a Budzóv, pokryté tenkou vrstvou, asto na nkolik palc

silnou navátého písku, náležejícího podle vší podobnosti k svrchnímu oddílu útvaru mio-

cenového. Hbety tyto vápenné sloužily co strmé behy moi, z nhož se usazovaly

vrstvy roiocenové, mající docela jiný ráz nežli pískovce Neokomské, ustanovující jižní

beh téhož moe niiocenového. Znamenitý pevrat vrstev miocenových objevuje se

v prezu bání Vliských a Bochenských ; u posledních sklouje se ložišté solní pod

úhlem 75", ba vezpod ztrácejí se v postav kolmé. Ložišté síry Svošovické jen lehko

se naklonilo, hlavn se sklání k stran polední ; že však celá spousta vyzdvižena byla,

o tom svdí Zlatá hora u Rajská, okolo 200 stop nad hladinu Visly vyvýšená, majíc na

vrchu uprosted písku ložišté ustric (Ostrea ventilabrum) a pekten.

Mnohé úkazy svdí o tom, že usazeniny miocenové, zapadající na velkých pro-

storách pod pískovec Neokomský, byly od tohoto pískovce pekotem pokryty. Vrstvy

solné, stídav tenkými vrstvami 1—2 palce silnými rozdlované, skloují se ve Vé-

lice vbec pod úhlem okolo 45", tentýž úklon mají pískovce Neokomské v Sieri, Sy-

genov, u Babiu v lese Garbatkách, kde obsahuje konglomeráty bohaté na skamenliny

Belemnítes bipartitus, dilatatus, pislilliformis, Aptychus Didaci atd. Tentýž úklon vrstev

vztahuje se dále na východ k Libertovu, Mogilanm, Radzišov atd. Pískovce karpatské

pokrývají útvar solní ve východní Halii, poavše od Dobromila dále na východ až do

Bukoviny. To jest píina, že, dokavad nebyly skamenliny Vliské ádn ustanoveny,

poítány byly k pískovci karpatskému, jehož vk taktéž ustanoven nebyl.

Ze všeho toho vysvitá, že velké pevraty zde místa míti musily. Prez ale, jejž

uveejnil Murchison*) , nezakládá se na dostatených dvodech , nýbrž jest pouhý

domysl, kterýž podle zkušenosti ve východní Halii sebraných stal se velmi pochybným.

Murchison totiž pijímá, že zapadající ložišt soli vystupují opt vzhru u pískovc Neo-

koraských, ehož však nikde nelze spatiti. Pekocení usazenin miocenových pes pí-

skovec Neokomský musilo se státi ped usazením hlíny, pro kterouž dobu musí se pi-

jmouti, že se velká rovina prostírala od Krakova až k velké rovin uherské pod Toka-

jem, Rimavskou Sobotou, Míškovcem atd., na niž usadila se hlína. Na celé té prostoe,

kdežto se vznášejí Karpaty, vidti jest asto na vysoinách nanesenou hlínu, zvlášt jsou

výšiny se smrem od západu k východu a k severovýchodu pod hodinou 8—Otou po-

kryty vrstvou hlíny více mén mocnou; taktéž leží hlína na všech pahorcích vápence

houbového a opuky severn za Karpaty ; jako n. p. na dlouhém hbet nad Vlikou se

smrem od západu k východu, na hbet Libertovském a k jihu od nho na Mogilami,

který u Radzišova má svj konec ; obadva hbety jsou složeny z pískovce Neokomského.

— Rohový kemenec pískovce Neokomského, již díve spomenutý, mní se asto v hor-

ninu drobnozrnitou, šedou, mající co tmel potrojný uhlan vápna, magnesie a oxydulu

železného, též bývá nkdy drobnozrný, nkdy velkozrný, ba pechází i v konglomerát.

Dokonení.

*; The Geology of RussU in Europe. T. I.

"
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Lilije.

O.l Jiilitt Saxa.

Mezi nejdblíbeiijšíiiii rody rostlin sluji lilije, dilem pro krúsii, pro kterouž se

tuké všudy pi'^sluji, dílem prutu, že jakési djinné kouzlo tuto kvtinu ovívá. Bílá lilije

byla a jest od nepnnitných dob obrazem neviny a risloty nepoškvrnCné, a u národ

krcsranskýcii nabyla nejvyš:>iho zasvrcní, když Kristus ji pojmenoval nad slávu Šalomou-

novu povznesenjší
; proíež byla v stedovkém umní vrnou spolenicí svatýcli, a

zbuzuje posud jakousi úctu náboženskou. A v skutku zasluhuje tato kvtina ped jinými

íestné místo v našem vdomi, jsouc nejpknéj.ším lencm z eledi nejkrásnjší a nej-

dokonalejší, kleni od ní vzala jméno lilijovitýcli. Rostlinozpytec vyznauje tímto jménem

zcela uritý poet rostlinných tvarv, ve svých vlastnostech s lilijemi píbuzných. Že však

lid obecný vidí hlavní ráz liliji v kráse jejich, pivyknul si, nazývali kvtiny obzvlášt

krásných rorcni a barev jako tušením též lilijemi, lak u p. jjnenuji bíh- lekníny (Nym-

phaea) druhdy vodními liliemi, a žlutí kosatcové (Iris) také žluté lilium vodní šlovou.

Avšak botanické tvarosloví, kteréž brzy k exaktním vdám bude moci se pipoísti,

není urozumno s tmito výroky krasocitného názoru, i ukazuje, písnji pírodu sledu-

jíc, že tyto vodní lilije a jiné jim podobné nejsou s lilijemi ani tak dalece píbuzné,

jako nkteré jiné eledi, jimžto cit aesthelický pražádné souvislostí s lilijemi nepíznává.

Divno snad bude tenái, dovídajícímu se, že chest ili špargl píbuznosti s lilijemi

se honosí, anobrž i rostliny, které navykl co Irávupovažovat, biky (Luzula), blíže k nim

slojí než nádherné Amaryllidy a Orchidey. Kdo by ale njakou podivnstku v tom spa-

toval, nesmí ji piknouti vrtochu rostlinozpytcv, nýbrž z toho pouiti se má, že zá-

kony, dle kterých píroda rostlinné tvary pojí, s vyením našeho aesthetického smyslu

nevždycky souhlasí. V obou íších organických vysledují z písného porovnávání Ivaríiv

jejich celé ady rodíiv rostlinných, z nichž v každé uritý tvar díisledn zamýšlen a pro-

veden jesl, lak jako k jediní' melodii penmohé variace uiniti možno. Obyejné v ta-

kovéto ad píbuzných eledi jeví se úkaz ten, že jedna z nich svj píslušící útvar

neb typus, jak se íká, nejznaitji a nejkrásnji vyvádí, od nhož pak druhé eledi více

mén se odchylují. Takto v eledi liiijovilých jest útvar jedné ady eledi co nejjedno-

dušeji, nejkrásnji uskutenn; abychom toliko pi formách vlasti naší se pozastavili, po-

ínáme tuto adu sítinami (Juncaceae), k nimž i biky náležejí, a skrze ocúnovilé (Melan-

Ihaceae) a konvalínkovilé (Smilaceae) blížíme se k zpaniiému Ivaru lilijovému. Páska

vižící tuto adu v tom záleží, že jim všem dán jest semeník svrchní, ze tí plodolistv,

v trojpouzderný plod vyspívajícícli složený, pod nímžto na ose kvtové stoji 6 tyinek,

ješt hloubji šestidílné okvtí, o kterémž tu hned pipomínáme, že se neskládá ze dvo-

jího kruhu, kalicha a koruny, jako pi ríižích, pryskyníkách atd., nýbrž že všech 6 diliv,

af si již co 6 prostých lupenQv se naskytují, neb ve trubku srostlé jsou, stejnou pod-

statu a barvu má.

Udání léchto známek postaí sice k poznání píbuznosti nkteré rostliny s lilijemi,

a však byl by na omylu, kdo by tím ráz a pirození lélo ady vyskoumány mínil. Ped

zevTubn^jšim uvažováním jejich tvarv nebude snad od místa pipomenouti, že náležej
{

lilijovité, jakož i trávy, kolokásie, kosatce, vstavaovité, palmy a m. j. do jedné veliké

tlupy íše rostlinné, rostlin jcdnodložných (Monocotyledoneae), jejichž spolená shodu-

jící se známka jcsl, že pi klíeni semene nejprve jediný, pošvilý lupen (dloha) se

živa IS56. 16



234

vylupuje. NápadnJM' a hned do oka bijící ráz lélo tlupy spoívá v nerozvlveném, rovném

aneb zvolna zakiivenéiii pol)hu žeber listových, a v tom že listy nikdy netvoi pravý

veten, nýbrž vždy stidav stojí, imžto se liší od rostlin sífožilných neb dvoudlož-

ných, ku kterýmž mic. ovocní stromy, naše zeliny, lupenatú lesní stromy ald. náležejí.

Ješt vtší jest odlinost jejich od stromv jehlinatých, nejen celým vzezením, alebrž

hlavn vnitní istrojnoslí.

K snadnjšímu porozhlédnuti se po oboru tvorv, s nimiž nám lu initi bude, vy-

teme ihned nejelnjší pokolení. Jsouf to následující: Chest ueb špar^l (.Isparapu*),

(obr. 1.); draincové (Vracaena), kteréž nyní ve více druzích pro ozdobu síní pstují, mají

palmovité kmeny s hustým vrškem tkanicovilých, pevných listv a jsou domovem ve vý-

chodní Indii a na ostrovech Kanárských; na Tenerifie u Orotavy stojí slovutný drainec,

jehož léta na 6000 se páí. V Asii meziobratníkové a v Nové Holandii žije píbuzná

s nimi Dianella, pokolení mnoholetých bylin, však bez kmene palmovitého (obr. 2.);

v našich vlastech shodují se s nimi blozáky (Anthericum), podobné k Dianellf, avšak ve

(Obr. 1.).

Asparagns officinalis. malí

s.s šuiiinovité listy. L bezlisté s

jicli ližlnlií. B kvty.

poliOÍní vélvifka.

i azky Ttviek v je-

všech ástkách štíhlejší; nescházejí též Nové

Holandii a Pedhoi Dobré nadje. Kopíko

(AspJiodelus) má kvty vtší a pedstavuje

tentýž útvar v jižní Evrop, kopíko bílé

v novjším ase pro své cukrnaté hlízy stalo

se povdomjším. Ješt oznanjšíuii kvély vy-

znamenává se denivka (Hemerocallis), která,

jsouc v západní Evrop a stední Asii do-

movem, v zahradách pro okrasu se chová.

Též sem náležejí etné rody esneku (Al-

liuni), ve všech mírných krajích, zvlášt

v severním mírném pasu dobe se da-

ící, a v hospodáství všech tém známých

národv k vli cibulí stravných potebované.

V peblízkém píbuzenství s nimi slojí

moské cibule (Scitla), obzvlášt podle

Stedomoí a na Kapu rostoucí, jakož i snd-

kové (Ornilhogalum). Krásnjší než tyto,

a tudíž asto pstované a známé jsou hya-

cinty (Hyacinlhus), jejichž domov jest po-

beží stedomoské. Jim podobné ve vze-

zení Uropetalum, Vellheimia, Ayraphis za-

ujímají místo jejich na Pedhoi Dobrona-

djském
; jemužto dále zcela výhradn pati

nádherné Lachenalie (obr. 3.), zatím pak

skromné Muscari (obr. 4.) od Stedního

moe do všech tí dílv svta se prostírá.

Bohaté na rudy pokolení Aloí ná-

leží nejvíce Kapskému území, nkteré rody

tropické Asii, Africe, Americe; tropické Ame-

rice vlastníjsou druhové juky(r«rcrt, obr.5.),j
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rovm'- kriisni jak iií-.ileiií ; ony první nízké. Irvali' kiky, pro hokou látku svou od

tlHvných Oasfi lékaAni riležité. lylo m« piiilobn palni se povznášejíce, oLoje u nás ve

vélííli ZHliradáh rády pstovaní-. Zeiniin výcluidniin jsou jiná pokolení vlastni : len no-

voseelandský (F/iormium) s náranni pevnýnn', páskovilýnii listy, na Novém Seelandu

a Norfolkn obyiejný. nyní u mis více ^e známost pichází, ponvadž jej k vli vláknm

sázeli schvalují; v ('ín a Žapanu domovem je Funkia, v nnrné Austrálii Blandlordia,

v Chili Leucnryne ald. Pokolení Polianthes ale jest mezi obralníky vbec rozšíené.

VSecky posléze jmenované jsou nejpíbuznjší s kalokvtem (A^apantlius), jehožto vlast

jest Pedhoi Dobré nadje a kk-rý také u nás pro ozdobné modré okoliky své velmi

zhusta se chová. Evropa mírná a slední Asie za tylo veliké representanty poítá po-

kolení rostlin menširh rozmrv, a sice tulipán , kivatec (Gagea , obr. 6.), úhledný

kandík (Erythroníum, obr. 7.), nepatrnou Lloydii, studenjších krajv (Alp, Asie severní,

(Obr. 2.).

niancUa ensifolia 2 vých. loJic a Bourbonu, k kvétové pupeny, / hobnlc, ", pnroz. Telit.

16*
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Ameriky) obyvatelku, konen ebík (Frilillaria) a pokolení Ulije samé, kteréž všecky

netrvají nad zemí, nýbrž každým jarem z podzemních pukv vystelují. Pro krásu svou

zasluhuje být jmenována Gloriosa superba, kterouž nyní, jakož jednu z nejpknjších

otáivých rostlin, ve výhevnách pstují, a kteráž má domov svj mezi obralníky v Asii

a v Africe.

Vytená zde pokolení nikoliv neiní úplný obsah lilijovilých, avšak dostaují, by

ukázali rozmanitost forem v této eledi. Již porovná-li tená piložená, nemnohá vy-

obrazeni mezi sebou, ješt více však, jestli si obrovské draince a vlastní lilije, tulipány

a špargl na mysl uvede, namane se mu bezdky otázka, s jakým právem rostlinozpytec

tyto rozliné na pohled rostliny

do jedné eledi zahrnovali smí?

nebot co má mnohovlevnatá

ches s uzounkými lístky svými

spoleného s jednoduchým, klas-

sickým útvarem tulipánu , co

ušlechtilá údoba juky s Irávo-

vitým stvolem esneku ? Dvojí

cestou možná se ubezpeiti, že

jsme pírody vrn šetili, po-

važujíce tato riizná pokolení za

úzce spibuznná. Jednou totiž

pivedla mnoholetá zkušenost bo-

taniky ku pijetí zásady, že ony

známky, dle nichž píbuznost

rostlin nejsnadnji a nejdklad-

nji poznati možná , hlavn

v ástkách jejich kvtu a plodu

leží; a tu nalézáme, uvažujíce

jmenovaná pokolení lilijovilých

dle tohoto pravidla, pekvapu-

jící slejnotvárnost: semeník

srostlý ze tí plodníkv (car-

pella) vybíhá ve nlku, horem

do tí blížen rozestouplou aneb

neprodlen v trojdílnou bliznu.

Rozkrojenýpímo semeník všech

dotených pokolení ukazuje ti

pehrádky , dlící jej ve ti

pouzdra ; tam, kde pehrádky

v stední ose plodu se stékají,

na vnitním úhlu sedí ve dvou

adách pupence semenní (obr.8.).

Teprva na dospívajícím plodu

jeví se jakýsi rozdíl, kterýž ale

nás v názoru našem zmýlili

(Obr. 3.)

L.aclicualia pcncliila, '/, rir. vel., Z (.'ibule, B listí, d listeny.
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(Obr. 4.)
nesmí ; semeník chestu, dra-

íince, Dianelly stává se pi

duzrání dužnatou bobulí (obr.

2. f), pi všech ostatních ale

suchou tobolkou, kteráž ko-

nen ve tech chlopních se

puká, nesoucích obyíejné na

svém stedu jednu z onéch

pehrádek, na níž semena s

obé strany sedí (obr. 9.).

Tento rozdíl není tak dle-

žit, aby odlouení pokolen,*

bobulnatých od tobolkalých

odvodoval , nebot základ

plodu, na nmž víecko zá-

leží, jest pvodn jeden a

tentýž. Abychom podobenstvím

vc objasnili, chrám ve slohu

golhickém u p. stavný vždy

gothickým zstane, teba z.

cihel na misl mramoru vy-

budován ; tak to jest s plody

onmi, kde jednou dužná,

volná bukatina
,

podruhé

tuhé, suché buky látku ke

stavb poskytují. Béeme-Ii

takto ástky plodové a kvtní

za|mntko píbuznosti, ovšem

mže mnohý o pirozenosti

léto melhody pochybovati,

protože místo celé rostliny

toliko malou, akoliv nejdle-

žitjší ástku její uvažujeme.

Tu nezbývá jiné pomoci, nežli

nastoupiti cestu druhou, která

jak znalci tak neznalci stejn

pirozenou se vidí. Mžeme
totiž, podpírajíce se na vý-

po\d, jejíž pravdivost posud

se potvrzuje, že píroda skokv neiní, porovnávati jedno pokolení s druhým lak, že

vždy zcela blízká a patrn píbuzná pokolení podle sebe stavíme, varujíce se skoku, to

jest sestavováni takových forem, jejichž píbuznost pochybná býti by mohla. Zajisté jes

lato methoda nejpirozenjší, kterouž píbuznosti se dopátrati vbec možná; nedá se

však tajili, že vyhledává velikou známost vcí, jemný takt a rozvážlivost, asto též nej.

rozsáhlejší podrobné vdomosti, ponvadž nezídka nejbližší tvarové v róiiných krajích

Muscari botrjdidcs v Evrop jiíni a prostední v pHroz.
Z cibule, r: piicibiilky, B listí, 5 hrozen kvétný.

velik.,
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(Obr. 5.). (Obr. 6.).

priroz. velikosti, T hlízy, B listy,

rostou, a co he, íasem nkterý len v poradí

forem z nynjšího kvtenstva vymizel a snad jen

co zbytek a špatn zachovaný otisk v nkteré

horní vrstv pohben jest. Místo nedovoluje, dle

tohoto pochodu pesvditi tenáe, že jest se-

stavení svrchu jmenovaných pokolení pirozené,

avšak vede v skutku k stejným výsledkm jako

první cesta.

Pipustí-li se již, abychom drainec, juku, hyacint, tulipán atd. jako píbuzné

považovali, vtírá se ihned jiné pozorování, totiž to, že v jedné pirozené ad i malé,

nkolik jen msícv žijící byliny i mocní stromové neobmezen dlouhého života po-

spolu stáli mohou. V pedeslaném sotva pozor k tomu obrácen byl, máme-li ped sebou

strom aneb bylinu, kdežto v obecném život vždy takovéto rozdleni dle vku a trvání

nejspíše k ruce bývá; le píroda sama nutí nás nehledli k nmu, když rozvrhování

íše rostlin a ustanovování pirozených ádv ped se bráno býti má, jak to slaií

botanikové z obmezenjšího stanoviska svého skuten inívali. Píroda sama rozdíl

Yncca aloifolia z ostrova S. Domingo
velmi zmenšená.
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v trvání a v dosližileliió vclikosli loslliii aslo s tak jnalýnii udcliylnostmi v iitvaiu jejich

spojuje, io smlo tvrdili lze : spiSc mže píroda /. byliny pi-elvoiili strom, nežli ze

scinenika Irojpouzdernélio uiniti ptipouzderný; proež botanikové ode dávna absolutní

velikost, trváni a devový neb bylinný útvar eo nepodstatný, vedlejší likaz odrnilli, kde o

ustanoveni píbuzností pirozených bží. Zatím nesmí se proto soudit, jakoby tito iiKa-

zové byli nahodilí a bez zákonilého vztahu k ostatním vlastnostem rostlin, anob~ž práv

v nich vidli, jak pirozenost rostlin nsps(diili se umí dle okolnosti a pomrnv, s ni-

miž vyrstá; zvlášt pak pi lilijovilých jest to na bílední. Všickní druhové, kteí mír-

nému podnebí pináležejí, kdež tedy bylinný život následkem slrídáiu' studených a

(Obr. 7.) (Obr. 8.)

1) Scilhi ^nuieuii. ruliizralý semeník napn
promnutý. I, U, III tri j.lodníky, a pupence se-

nieniii. 'j) Chlupn tobolky oil Hyaehithus amethy-

stínus.

cObr. 9.)

Alliuin triquetrum. 1) Semeník poloíi^ly. 2) do-

zralý, roíptiklý temi chlopnémi.

Krythrotiium })cni> ci

Štýrsko, Konitnny, Cccliy).

', pr. vclik. (Alpy,

teplých poasí periodicky pelrhován a zase kisen bývá. jsou bylinní a malí, tráví

vti ásf života pod zemi., trvajíce v cibiiHch neb podzemních kmenech (odcnkácli)
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od roku k roku, a jen za teplého poasí podzemn poaté lisly a kvty rychle vysíla-

jíce, aby na slunci svým plodm a semenm uzráli daly. Jakmile se to stane, usvadne

svrchní vnaf a stonek podzemní pone ihned vyvinovati pupeny, které v píštím roku

jaro zdobili mají. Tak se to má s tulipány a jejich nejbližšími píbuzenci ebíky, lili-

jemi, kivatci, kandíky, tak s hyacinty, modenci (Muscari), scillami a kapskými Lache-

naliemi, kteréž vesms teplejším mírným krajinám palrí. V pásmech zem ale, kde

vegetace nikdy neustává, mezi obratníky a v nejblíže pilehajících s obou stran krajinách,

miiže hlavni kmen sám nad zem se povznésti, jeho konený pupen neustále listy vyví-

jeti; v dostupu vzduchu a svtla nalézá podmínky, pod kterýmiž co pevný, devnatý

kmen se vytváí, anto podzemní kmenové z nedostatku jich mkí, pomíjivjší zíi-

(Obr. 10.) stávají. Ovšem stává mezi obma
výstednostmi , našimi cibulna-

tými rostlinami a palmovitými

kmeny juky, obrovskými dra-

incí kanárskými pechodv, opt

o své ujm dle svých podnebí

se spravujících ; lak Aloe pod-

obratníkového pásma v podob

nízkých kíkv, Dianella, Aga-

panthus, Phormium, jakožto tr-

valé byliny v teplejších mírných

krajích jižní polokoule. Aniž se

smí za výminku pokládati, že

v nejvelejších zemích opt ci-

bulnaté lilije picházejí, neboj

tam horké poasí, pdu vysma-

hující, podobn psobí k udušení

vegetace jako zimy naše, a
opánýTni prostedky.

Pustíme se nyní v zevrub-

njší opátrání údoby kmenové,

abychom ukázali, že cibule na-

šich letních lilijí jsou vlastn je-

jich hlavní kmeny, a že si možno

pedstavili kmeny jižních lilijo-

vitých, jakožto z podobných pu-

penv povstalé, jako cibule.

Cibule tulipánu (obr. 10, 1) jest tlo dole tlusté, k svrchu zakoníte, obalené

tenkou hndou kožkou ; na zpodín té cibule znamenati šikmou plochu , nepotaženou

však onou kožkou (C) ; na jejím objemu slojí nkolik uschlých mrcáskv koenových

(w) ; vzhru nese scvrklou stopku. Jakmile lento celý útvar podéln v prostedku

rozkrojíme, potebí jest toliko pozorného uvážení, abychom seznali, že tu colá rostlina,

jaksi v nerozením stavu ped námi jest. Obr. 10, 2) ukazuje lento prez, a jest ona

hndá kožka, obalující celek vyjma plochu C; vše, co ona obaluje, rozpadu se ve dv

ásti, jednu hoejší z více slupin do sebe vstrkavých záležející, a dolejší (g), jenž hutný

1) a 2) Tnlipa snaveolens. 1) Cibule, ST loská lodyha,

C ntísto, kde cibnle se starou cihulí souvisela, IV loské mrcásky
koenové. 2) Prez podélný zvtšeny, ST, Ca TFjako svrchu,

w mladé, jesté nei-ypuklé koínky. G kmen cibulný a obal suchý,

hndý, b, c, d, e slupky cibule, i pupen nahražovací, st lodyha,

J\ fl listy, Bl pupen kvétorj-. 3) Tulipa Gesneriaiia v prezu,
ST letošní lodyha, A, B, , D cibulní slupky, a, b, c, (/slupeky
mladého pupenu nahraiovacího, st jeho lodyha.
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kmen sám pedstavuje. Bezbarevné, tlusté a masité slupky vzí jako duté kužele jedna

ve druhé, a zpod jejich ihned v cibulový kmen (G) pechází. Nejvnilnéjší ICxh slupek

((O zavirá díly e—k; z nichžto e jcsl rovnž nibarevná slupka kolem zpodiny slopky

(si). Vidli jest, že lato poslední není než súžené prodlouženi kmene G, jenž opt nese

duté kuželí! slupek do sebe zastrkaných f a y, \ jejichž ose slují ústroj Bl. Bedlivé

ohledání lchlo dilv a lépe ješt vyvinování se cibule uí, že jest Bb mladistvý kvt

a slupeky f a g mladé lisly ; základ lodyhy st jest posud velmi krátký, však když doba

kvleni pichází, velice se protahuje, anof jeho pupen obalujícími jej slupkami (a— e)

proráží. Tylo zíistávajl i tehdy pod zemí, iníce v celku cibuli kvetoucího tulipánu.

Jest ledy cibule v skutku celá rostlina, neb záleží ze zpodeiíího kmene G, nesoucího

listy jako pošvy do sebe zastrkané, jichž nejvnšnjší spolu nejzpodnji na kmenu

vynikají. Neberouce ohled na obal a, mžeme trojí listové druhy rozeznali, totiž b, c,

'I, e ze zpo<lu kmenového, tlusté a nebarevné, polom lupeny f, y 2 lodyhy vyniklé, a

konen ty, jimiž kvt se Ivorí Bl ; první iní útvar nižších lupenv tulipánu, druhé

útvar listový. V tomto ase jsou slupiny cibulné na<luclé látkami potravními, v as

kvetení scvrkají se, vynaloživše své látky na vytvoeni lisliiv a kvtv, a když usvadnou po

odkveteni, ml by celý tulipán zahynouli. dada toliko v semenech život novýrn tulipánm

;

lo však se neslané, nýbrž minula jen jediná doba v život léto rostliny, na kterouž

nepoetné jiné následují, nebof za kvetení vzniká mezi zpodem lodyhy si a zpodem nej-

vnitrnjší slupky e již zase pupen k, kterýž ve krátkém ase k lé velikosti dospívá, že

vyprázdnné slupky cibule na všecky strany rozhrnuje. Pupen ten jest nová cibulka.

Obr. 10, 3) ukazuje prez cibule tulipánu za kveteni, na nmž uvnit slupek cibul-

ních zejmá jest nová, lak zvaná nahražovací cibulka se slupkami svými a, b, c, d, a

lodyha pro píští léto st. Po odkvtu zahynou staré slupky A, B, C, U dokonale, nej-

zevnilnjší slupina nové cibule o pemní se na hndý obal, také kmen staré cibule

jest zrušen a nyní nová cibule tentýž obraz poskytuje, jako obr. 1 , na nmžto již vy-

svtlují se samy ástky C a ST; ona jest místo, na nmž nová cibule se starou souvi-

sela, tato stará lodyha. Takto slaví každoron cibule své zmlazení, jestliže vnjší ne-

hody meze mu nekladou, takto co rok jako samotet ze svého popele krásnéjái opt po-

vstává ; nebof toto zmlazování jest v skutku též sesilování, což nejpknji pi klíící

rostlince se jeví. Th. Irmisch popisuje zajímavý ten postup tímto spsobem : „Rostliny

ze semen vypstované docházejí kvtu leprva v pátém až desátém roce, musice do lé

doby projíti adou pelvarv. Svtle hndá semena na podzim se zašívají; v píštím

jae již záhy se klíí a v rostlince vyklíené, nanejvýš jednoduché (obr. II, 1), sotva

by kdo tušil první zaátky naší rostliny. Záležíf ona z tenounkého, nilitého klíního

lupínku (dlohy) a. vzícího zpoátku svým ohnutým koncem v obalu semenovém s, a

z jeho obsahu první potravu beroucího. Útlounký koínek w vykonává další výživu. Ku

Konci máje vyskytuje se pod oním místem, kde koínek vychází, na tenké stopce jakás

napuchlina (A- v obr. H, 2), zdáf se zcela hutnou, rozizneme-li ji ale pozorn, nale-

zneme uvnit malou cibulku (L v obr. 11, 3), tvoenou od masitého nižního lupenu. Ta

cibulka sedí na zpodu tsného žlabu, kterýž na zevnit oteven (n O) a na zpndní

stran od prodloužení sklánjící se zpodní osy a, na svrchní stran od dolejší ásii klí-

ního lupenu 6 utvoen jest. Naposled zhyne všecko až na cibuli a díl toho žlabu ji

obkliující. V píštím roce ta cibule žene list, v jehož paždi, když ona souasn od-

Dinírá, nová cibule vzniká. Po více let opakuje se to samé , až posléze podzemní
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ástky v té mire sešili, že novou lodyhu vylinati mohou, naež dalši život zcela sp-
sobem již liceným trávi."

Netolilío v paždi ncjhoejši slupky cibulni vyvinuje se pupen cibulový, nýbrž i

v paždich každé jiné mohou pupeny povstali; ponvadž ale stará cibule rychle se stráví,

rozejdou se její rodné cibule ze spojitosti své, a každá potom pro sebe žije. V dolejších

slupkách mnoha jiných cibul, u p. od Muscari (obr. 12 k) povstávají pupeny cibulné

CObr. li.) (Obr. 12.)

1) Klíící semena tulipánu, s obal kmenový, Cibule Muecari botryoides ; nejdolejši slupka
o klíní lupen, m koen. 2) Ty samé o neo po- « jest ohrnuta, aby bylo vidti pacihnlky v jejím
zdéji, a kiiuí lupen, w koen, k pupen cibiilný. paždl sedící.

3) Pupen eibulný po<le'l roEkrojcn, cibulka k sedí
na zpodu žlabu, jejž tvoí na stromu prodloužená
lodyha a, a klíní lupen 0.

U velikém množství. Tyto však liší se od pupenu v nejvnitrnjší slupce vedle lodyhy vzni-

kajícího podstatn tím, že jsouce mnohem slabší, když od matené cibule odpadnou, díve

postupné sesilováni vykali musí, než ku kvetení dospji; nejhoejší pupen eibulný ale

pejímá sesllovaci postup staré cibule bezprostedn a nahrazuje ji, proež nahražovací

slov, cibulky druhého spusobu nazývají se papouky neb pacibulkami. Každý zná pa-

cibulky neboli pazourky esneku; nkdy visi pacibulky na dlouhých, tenkých stopkách,

podobajíce se tak výhonkm jiných rostlin.

Na cibuli tulipánu byly slupky vkol uzaveny, dut kuželovilé, každá s postran-

ným otvorem; na jiných cibulích zajímají slupky jen jakousi ást objemu, a jsou pak

budto šupinami jako pi liliji bílé (Lilium candidum, obr. 13), aneb širokými pošvami se

ztenenými kraji, jak obyejné '(viz obr. 11, Muscari j. Jsou také cibule, tvoené jedinou

velmi tlustou slupkou, z jejichž stedu lodyha se povznáší, n. p. u esneku medvdího

(Allium ursinum). Rozeznávají se ledy cibule slupkaté, pošvaté, šupinaté a hutné.

Tulipán podal nám pi-iklad úplného kíždoroného obnoveni cibule, pi jiných lili-

jovilých setrvají slupky staré cibule po více let, a však umírají ponenáhlu od zevnitka,
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IvoHco hn('ilé neb žluloíerven lunkú kožky, klertíž cibuli zevnit obaluji, což o liya-

cinlu a cibuli obecnú (AUium Ccpa) platí. Takové mnoholeló cibule napi-ic pekrojeiiú

ukazuji uvnit slupky jcSl erstvé, a jimi obklíenou starou lodybu, uvnilku též slupky

cibule letošni s piiuiležojiei lojyhou. Také kmen cibuluý, tak zvané podpufi, setrvává

nkdy v pišlím roce ješt neporušený, a tvoi-i pak krátkou širokou stopku na nové

cibuli, jako pi byacinlu (obr. 14 j, ,aneb ini spolený zpodek dvou neb více nových

cibuli, což pi Lilium candidum a Ornithogalum pyramidale snadno spatiti Ue. Obr.

1.^, I) ukazuje sciíciiiaticky staré kolárovité podpui shiiry, kdež a znaí jeho obrys^

/ prohlubené místo, kde loská lodyha scdla, bb obrys cibulných kmenv letošních po

obou stranách, // // jejich lodyhy, IlI lodyhu píští ; 2 pedstavuje totéž pi Ornitho-

u;alum pyramidale. Mánie tedy v tom pípadu strom cibulný ped sebou, jehožto kmen

;i vtvc nejsou válcovité, nýbrž do kotouv rozšíené, na kterýchž pomrn peveliké

pupeny, totiž cibule sedí. Zárove vidti, jak lodyhy ron více a více od sebe se vzda-

luji, a ponvadž kmeny prvorodné brzy pomíjejí, mftže z jedné cibule, hojn-li na pupeny

sází, po více letech povstati podzemní lesík cibulí, ze kterýchž každým jarem malý lesík

(Obr. 13.) (Obr. 14.)

Cibule hyacintu, O kineii cibiJný, k pupen.

1) Schematický zárvs cibulné soustavy Lilie
Lilium candidum, a s.ro šupinatá cibule s kusem ,„7„.„„^. 2) Tentýž íá"r>-6 suédku (Oruitli(.-..lum

stene lodyhy. pyramidale).

l<idyh vzhfiru žene. Stává však také pípadilv, jako pi AUium falla.v a acutanjiulum

(obr. 16), že staré podpui ješt dlouho živé setrvá a tudíž i vtši délky dosáhne.

Pomysleme si, že by njaký cibulný kmen vždy žil. staré cibulové slupky ale
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stále odumíraly, a nové, zelené listy na konci krátkého kmene vynikaly, že by pak tento

kmen nikdy v lodyhu se nemnil, nýbrž pokraoval tvoili stále jen listy : jest palrno,

že povstane sloupcovitý, bezlistý kmen, jehož konec nejmladší listy nosí, i máme ped
sebou juku. Její kmen skládá se z velikého potu nad sebou stojících, pekrátkých

lenv stonkových, a pokryt jest zbytky oprchalých listv. Listy jeho jsou, vyjmouce

první dobu jeho žití, vždy listy pravé, zelené barvy a tuhé podstaty, na znaný rozdíl

od masitých, nebarevných nižních lupenv cibulí.

Pro kmeny draincv nechaf tentýž názor platí, avšak tím se tylo od cibulných a

jukových kmenv velice liší, že se netoliko prodlužují, alebrž i do šíky rostou, po-

dobn našim stromm listnatým a jehliím. Pokolení draince (Dracaena) jest potud

jediným mezi jednodložnicemi známým, kteréž pod korou kmenovou kolkolem vrstvu

živoucí bukatiay chová, lak zvané kambium, v nmž neustále nové svazky cévní se

tvoí, ježto i draince na Orotav spsobnými iní , dosíci vku 6000 let. Vnitní

ústrojnost kmene jukového podobá se velmi k palmové; detíovilou tkaninu bunnou
hust probíhají svazky cevové, ohybující se šikmo zdola a vnjška nahoru a do vnitka,

pak v náhlejším oblouku opt na zevnit se obracující a konené do listv zabíhající.

Zárys užitý již pro objasnní palem platí též pro kmen juky; a bh svazkv cévních

tu ješt lépe sledován býti mže, nežli pi palmách, jelikož se tu tolik nerozvétvují a té-m podle celé délky stejnou šíku mají. Také kmen draince jest ve mládí svém dle

též obdoby ustrojen, pozdji teprv nastává innost bli (cambium); proto vyskytuje

se v prezu podélném nebo píném takového kmenu dvojí tkání : uvnit podél bžící

(Obr. 16.) (.Obr. 17.)

AUium acutanj^uluni.

G se dvma cibulema.

Starý cibiilný kmen Asparagcs ofificinalis. Podzemní dvonroké sou-

noží G v podélném priezn, G záleží z dolejších

dílúv loských výstrelkv ST. SI' a ST'% a le-

tošního výrostku st. K vedlejší pupen od st, k ve-

dlejší pupen od Á', ic koeny.
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vlákna jak i)í-i palmárh a tímže spsoLem též povslali;, zevnit ale volini úhledné vr.st\:y

sirovilýcli vhiken neb svazkv covovýcli, pustavšiili totiž z bli, a ludiž, jako devo

stromv jehliíicli a listnatých, v soustedních kruhových vrstvách vyvinutých.

Vedli- kmenu cibulnélio, palmovitého a draincového iní osni soustava chesti

již lvrlý druh. Tvoení listv tu dokonce ustupuje do pozadí, tvar lodyhy znamenití;

jest okázalý. Obr. 17. pedstavuje podzemní kmen v podélném ezu, na nmž stojí uschlé

loské lodyhy ST a lodyha erstvá, letošní, malými šupimitými listy odná si, ped ní

dva pupeny K, k, jen na vyvinutí, na zpodu vynikají dlouhé a silné koeny vedlejší.

Na pohled zdá se, jakoby se ped námi nalézal hlavni kmen, ze kteréhož lodyhy

ST a si, K a k co poboíní vtve povstávají, emuž ale lak není. Zdánlivý kmen G jest

toliko splynutím dolejžich ásti jednotlivých vsloupavýcli lodyh, lak zvané sounoží (sym-

podium). Nesmí se tedy pupen k bráti za konený pupen ta G, nýbrž jest on spíše

pupen vedlej!>í pupenu K, a ten opt vedlejší od si, kterýž zase vedlejší puk jest od

ST", tento vedlejší od ST', len konen od ST ; dolejší leny všech tchto sob pod-

adéných vtvi tvoí sounoží G. Od prvního, ze semena se vylupujicího výrostku, kterýž

ze všech jest nejslabší a druhý, již silnjší z páždi prvního po dloze listu vysílá
,

pi-

bývá všem následujícím výstelkiim síly až do tvrtého a pátého roku, když chest své

úplné síly dosahuje, naež 15 let dosti nezmnn ziislává, leda že poslední výrostky

v roce o nco slabší jsou nežli prvnjší. Ve vyšším stáí tratí výrostky ze své síly.

Výstelky prvního a asto též druhého roku jsou neplodné, obyejn v tetím roce

tcprva kvt se objevuje. Každý nový výstelek jest nová generací, a ponvadž v prvním

roce 3—4, v druhém 5—6 jich se zplozuje, potebuje chest 8—10 posloupných gene-

raci, aby k plodnosli sesílela. Pozorování tato jsou od A. Brauna. Každý výrostek

se skládá ze trojích druliíiv vtví. Povznášející se hlavní osa bývá ve vyšším vku rost-

liny tak tlustá jak ji obyejn vídáme*), a šupinitými, vždy ím výše tím drobnji tvo-

enými listy posázena; v úžlabích vyšších listv podobné ošupené vtve, v jejichž šupi-

nách opt šupinonosné vtévky se rodí; za každou šupinou posledních vtví sedí svazek

jehlitých vtviek, které zde na mislé vlastních listv stojí (obr. i. L), a dodávají

chesti jakousi podobnost s jehliím stromkem; tetí spíisob vtví nese kvty, rovnž

z paždi šupinitých listv.

Uvažujíce posud kmenové ásti lilijovitých, pokud útvar lupenv nižších a útvar

listový nosí, nalezli jsme pi chesti údobu nejsložitjší. Pi cibulích jest navzdor roz-

linému zcvni;jšku tentýž zákon pueni zachováván, i zde vystupuje každá cibule jako po-

boní pupen pedešlé; v obou pípadech není tu hlavního kmenu, ku kterémuž by se roní

výstelky a cibule co souadné pipoísti daly; každý nový výrostek pi-i obou pedstavuje

celou rostlinu; ume-li který, nahradí jej druhý úpln a jest vždy silnjší, než byl pedchá-

zející, .íinak to s kmeny draince a juky, kde tentýž pupen kmenový neustále inný jest,

poboní puení ale, a-li pichází, nepodstatné. Také tyto kmeny sesilují až do kvetení

mnoholetým vzrstem, za nhož pípravn vždy vtší listy vyvozuji; avšak sesilování to dje

se na jednom trvalém výrostku, na jednom kmenu poznenáhla a ustaviné. Pi chesti a ci-

bulnatých lilijích ale má vždy následující výrostek úkon sesíleti, ady výstelkv jest

potebí, aby všecky životní formy se objevily, dfyef se tu stída generaci. Tylo zvlášt-

) Chest jedlá záleží v mlaHvch, na4 zem málo vystouplých výrostkv, kteréž se tcprva potom do

Tétví rozkládiýí.
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noslí ve vyvinu a zachováiií jediiolnikv závisí na podmínkách podnebí, v nmžto

vznik :t zdiir berou ; nebo v našich krajinácli, kde stídáním poasí život rostlin usta-

viín jesl petrhován, musí výrostek, jenž po krátkém ase svého listní a kvieni ná-

sledkem zmny asové zahyne, podzemním novým výstelkem být \ynahražen. Náhrady

tlo není jukám a draincim, jimž nehrozí periodické pervání jejich nadzemního roslu,

potebí, mž tedy jeden výrostek stále sesilovati se a mnoholetým stromem se stáli.

Tudíž pi tchto obyvatelích teplých krajv zstává celý jednotník, to jest celý souhrn

všech ástí, které z jednoho semene se vyvinuji, v souvislosti pohromad, a jako jedno

tlo smysln pedstaven jest. Opt ale rozpadá se rostlinný jednotník, jenž ze semene

chesti a cibulnatých rostlin se vyvíjí, ve své jednotlivé lánky, ale každý lánek stává

se úpln samostatným, každý roní výrostek žene své koeny, své kvty, spojitost jednot-

livých lenv ruší vždy uhnívání loských dílv, a kdyby všecky letorosty, které z je-

dnoho chestového semene v 20—30 letech, aneb všecky cibule, které z jednoho lili-

jového semene v ješt další rad let se vyvinuly, pohromad byly v té spojitosti, v jaké

za sebou chodí, byly by to mocné kmeny, ve hmotnosti sotva co oddávající staré

juce. Pomyslíme-li si všecky cibule, z jednoho semene od první klíící rostlinky až

k posledním kvetoucím cibulovým letorostm, jak by mezi sebou se pojily, a položíme-li

proti tomuto pomyšlenému celkovému útvaru drainec nebo juku, pak teprva vystou-

píme na pravé stanovišt pro další pozorování : tam podzemní, hust ztsnaný strom ci-

bulí aneb chestových pukv, zde kmen jako sloup do výše se pnoucí; tam mohutný

poet stejnocenných lenv, jichž každý celou rostlinu pedstavuje, tu jediný mohutný

jednotník, jemuž útvary jednotlivých rokv jakožto ástice jeho podízeny jsou.

Pechod z lodyhy listnaté do kvtnaté závisí na práv vyložených pomrech. Pokolení

stromovitá a kovitá jakož i ty z našich lilijovitých, které v msících letních žijí, n. p.

blozáka (Anlhericum), mají kvtenství latnaté, jejichž životu rozmnožovacímu vnována

je tu celá soustava pukv kvtových. Pi drainci a juce jest jediná kvtná lata vtší

nežli celý letorost cibulných rostlin, na vývin samého kmene nemá ale psobení tak

závadného, ponvadž v úžlabí jednoho z posledních listv co poboný puk povstává, jako

pi palmách. Jak tyto jsou jmenovaná dv pokolení uspsobena pízní svého podnebí,

vyvinovati pomalu na vzduchu a svtle puky své, kmen dobe listnatý poskytuje k tomu

potravní látku. Naproti tmto jsou lilije cibulonosné odkázány k tomu, aby svj kvtný

puk pod zemi uvnit cibule vyvinuly, jejž pak v dob vegetaní erstv vzhru vystrí,

oekávajíce uzrání plodv svých, naež innost fysiologická opt jen na podzemní díly

se obmezuje. Tudíž ukazují lilijovité, které v první vesn nad zem vycházejí, nejjedno-

dušší kvtenství: tulipán, kandik vysílají prodlouženinu svého cibulného kmene, dole dva

jednoduché listy nesoucí, pak neprostedn jedním kvtem ukonenou. Ponkud složi-

tjší sloh mají již hyacinty a píbuzné kapské Lachenalie a j., kdežto stvol z listv

vynikající vtši menší poet malých listv vyšních (také lislencv zvaných) nese (obr. 3

d), v jejichž úžlabích kvty na krátkých stopkách sedí, rozkvtajíce dolejší díve, hoejší

pozdji. Vyvinutjší jsou vysni listy na stvolu kivatcv (Gagea, obr. 6, d), za to jsou ale

lánky hlavního stvolu na mnoze tak zkrácené, že se podobá, jakoby vycházely stopky

kvtní všecky z úžlabí dvou nejdolejších listenv. Kvtenství pokolení Allium smstnalo

se v hustý strboul, jehož nejzpodnjší listen (obr. 18. d), jak kornoutovitý toulec uspso-

bený, zprvu jej docela zaobaluje, až pak od protahujících se kvtftv protrhán bývá. Pi

pokolení Lilium, kdežto nadzemní výrostky mnohem zdlouhavji se vyvíjejí , v teplých
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mósícicli lojirv docliiizejfce kv-lii. iirodliižiijo se kmen cibiilní v Uulyliu víco slcvicv

vysokim, iihycjnO lioiiií- lisliiaUiu, iialide iiOkolik lisleiiv iiesuiíci, z jejichž pažili veliké

kriisiiú kvly |iui'i. Ve kvlnjcli lalácii pokDleiii Anllicrieum, Dianclla, Yucca, Draeaena,

nesedí za listeny dolejšími liiavnilu) prutu iieprosli-edii kvély, nýbrž vtve, které v úžla-

bích svých listenv teprv kvty rodí. Ku porovniini vytených tu kvlenství posluuži

piložené schematické obrazy. Aby však i pomr kvtu ku kmenu zejmý byl, nepostaí,

obrátiti zetel svj na kvlenství samo o sob, nýbrž od koene musí býti díly ly

v úvahu vzaly, které až do kvtu se tvoí. Pi tom pouiti se lze, že cesia, jakini po-

chod rostivý až k ili svému vykonává, tím kratší jest, ím nepíznivjší okolnosti,

v nichž rostlina žije. Nejjednodušší prostedek, miti délku této cesty aneb mili rych-

lost petvary rostlinné
,

poskytují poet a útvary listv. Pi kandiku (Erythronium),

kterýž u nás již v dubnu kvte, vystoupá z malé cibule, pedstavující útvar listv niž-

ních, letorost se dvma Zrovna nad sebou stojícími listy, jenž nad nimi co slvol .s je-

.(Obr. 18.) (Obr. 19.)

\
r

Schcma kvtenstv. 1) Pro pokolení jedno-
kvtná, totiž Lloydia, Erythronium, Tiili|ia, Fritil-
laria Melcagris, montana aj.; 2) pro ony s hrozna-
tyro kvétcnstvím : Lilium, Uyacinthus, SciUa aj.

;

3) pro pokol. Gasca ; 4) pro pokol. Allinm ; h) pro
latnaté kvétenství od Antlicricum, Uianella, Vncca,
Draeaena atd.

dním koneným kvtem se povznáší; pi

pokoleních Muscari, Hyacinlhus, Lachenalia a

píbuzných náležejí listy ješt ku krátkému

kmenu cibulnému, slvol sám nedochází- žá-

dného koneného kvtu ; za to pak nese hojnost

poslrannich kvlv ve hroznu ; zde ledy dvo-

jích pukv potebí jest ku kvetení, jednoho

rostivého, jenž nese cibulní slupky, listy

a lisleny, a pak kvtní puky, kteréž jedin

kvtní díly nesou. Totéž se déje pi Fritil-

larii a Lilium, avšak cesta ku kvtu jest

prodloužena velikým potem pedbžných li-

stv, juka tvoi po více let samé iisly, po-

tom ale objevuje se kvtní puk v úžlabích

takého listu jakožto lata, takže až do tvlu

trojích pukv poiebí, kmene totiž hlavního, prutu laty a kvtního puku samého,

KvJtensvtri esneku (Allium sutivuin) il prnií

listen, <lil následujfeí listeny, Bt kví-ty, k eibulky.
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Listy všech lilijovitých jsou nejjednodušší formy, avšak r&zné útvary ist vyzna-

eny a na celé rostlin v takovém ladu postaveny jsou, že tím ona jednoduchá, snadno

vyrozumilelná krása docílena, kterouž jménem klassické vyrozumíváme. Kdo lilii neb

tulipán i s cibulí vykopané pozorn prohlíží, nemže jinak, než poznávati pravideln

krásné stídání ve tvaru ad listových
, petvaru to (metamorfosi) , kteráž zde velmi

patrn se objevuje. Jestliže pozorujeme s jemným pro rostlinné tvary smyslem dmyslnou

pemnu forem listových, v nichžto chod vyvinováni rostlin se zjevuje, nebude se nám

již tak podivné zdáti, kterak v pedešlém století krásné tulipány a hyacinty tisíci vy-

pláceti mohli. Útvar nižních listv, jindy nevzhledný, shlouen jest v této eledi do

okrouhleného celku, cibule, kterážto jsouc poilzemníin skladištm potrav, fysiologickou

má dležitost, kdežto zárove citu aesthetickému jakožto tžen celé roslliny se jeví.

Z ní jako z vásy pnou se vlastni zelené listy na svtlo, bud jako zpodní rosetky na

dolejšku lodyhy kvtní, jako pi tulipánech a hyacintech, aneb ošacujíce výše strmící

pe lilijí a ebíkv v pravidelném postavení, místy do peslenv na zdání shlouené, až

vzhru ku kvtu, kdež poznenáhlu se umenšují anebo v náhlém skoku v útvar listv

vyšních pecházejí. Obyejn ale i útvar listv vlastních smstnává se ve skupení pro

sebe oddlené, a prodlouženjší len lodyhy prosledkuje pechod k útvaru vyšních lu-

penv, opt ve odlouený shluk skupených, tak že ti hlavní doby v životu rostlinném

léž ve tech skupeních listových útvarv ped oi se staví.

Listy vlastní jsou pi druzích pokolení Allium úzce páskovilé
, pi tulipánech,

kandikách a j. šíe kopinaté, pi jižních stromech a kikách pevné, pergamenové sp-
soby. Každý lypus mívá také své podivnstky, aniž pak se jich lilijovitým nedostává

;

takové jsou trubkovité, duté listy cibule (Allium Cepa a fistulosum), a zase úplný nedo-

statek vlastních listv pi chesti. Širokým zpodkem, jako vbec pi jednodložnících,

vyniká list z lodyhy, jimžlo astji lodyhu objímá a polom teprva se více do plocha

rozšiuje, a pak v tupý neb útlý konec se stahuje ; svazky cevni táhnou se v nich

veskrze podéln, což vedle hladké, útlé pokožky zvlášt zvyšuje jemný, lahodný dojem

roslliny. Velikost listv má se k výmrm stonkovým v nejpknjší soumrnosti.

O útvaru listv vyšních ili listenv bylo již eeno, že jednokvlým pokolením

zcela chybí
;
pi hroznitých a latnatých kvlenstvích vyniká vždy jeden kvt z paždi

malého listenu ; i v tchto spoívá díl krásy, jelikož listeny veliké spíše nápadnost než

péknost vyznaují. Chest má jediný útvar listv, toliž nižních, šupinkovitých to lu-

penv, ježto od zpodu nahoru se menši, jinak zcela se k sob podobajíce; proto chest

tak huben, tenounce vyhlíží.

Nejvíce zakládá se výtenost lilijovitých ve kvtech, kteréž ti vlastnosti v sob

spojují : úplnost dílv, a pede klassickou jednoduchost podoby, slušný pomr velikosti

mezi kvtem a ostatními ástmi, konen krásné barvy a útlou podstatu. Obzvlá.-t vele-

kvté lilije pekvapuji nádherou barev, pede všemi tulipány a ebíky, jejichž lupeny

okvtní rozmanitými barvami zdobeny jsou
;

pokolení drobnjších kvtv jsou namnoze

jednobarevná, jako hyacinty, modencc, sndky a Lachenalie. Nkteré z liliji velekvtých

a etná pokolení Allium, Scilla jsou bílé aneb spíše bezbarvé, kdežto jemný lesk po-

kožky vynahrazuje barvu.

Zajímavé jest porovnávati velikost kvtv s velikosti celé rostliny; výsledek toho

jest, že píroda jakýsi zákon slejnoeennosti (aequivalencia) zachovává. Porovnávají-li se totiž

roslliny asi stejné velikosti, u p. hyacinty, modence, Lachenalie, tulipány, kandiky,
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ledy mají ony, klerú ron jenom jeden kvt nesou, nejvtší kvly, drulié, s mnoliýmí

kvCIy v celém hroznu, mají je ninoliem menší, lak že velikost jednch vynahrazuje íet-

nost druhých. A porovniime-li opt pokolení s ollslnou lodyhou, n. p. ebCík, lilium,

ledy jest pozorovali, že pi'i dosti stejné velikosti rostlin také velikost kvtv málo se

liší, a že pofet kvlv tentýž jest
;
ponvadž ale lilie zlatohlavá neb blostná (Lilium

Hartagon, candidum) tulipán nn piklad mnohokráte velikostí a hmotou pestíhujc, je( zde

kvlv asi zvící tulipánových poet vtší, a tím opt rovnováha mezi stonkem a kvty,

mezi ústroji rostivými a rozmnožovacími se zachovává. Štíhlejší pokolení s tenkým

slYolum a úzkými listy, n<!Jnmožší druhové Allium a Scilla opateni jsou též nejmen-

šími kvly, a jeslliže veškery listy u Allium nedováži se ješt hmoty lislQv tulipána, ledy

i všecky kvly jeho okoliku sotva ješt jedinému kvlu tulipánovému se vyrovnají. Také

pro strnmovilá pokolení platí zákon tento, akoli jen lak pibližn
;

palmovitá juka

rousilaf by v pirovnávání s tulipánem míli obrovský kvt, zatím ale má celou mohutnou

latu kvtv velikosti tulipánové, a jeslliže ješt kvlenstvi blozáky neb Dianelly pi-

rovnáme ku kvlenslví draince, ledy jest loto netoliko mnohem složitjší a vlší, nýbrž

i k lomu ohled bráti sluší, že se zde jen o jeden lelorost jedná, a ledy nikoliv celý

drainec, nýbrž jen množství listv, v lémže roku zplozených na jednom výrostku, s latou

kvlv od nho nesených porovnali se musí. Skoumání o tomto kvantitativním pomru
mezi kvlenstvim a ústroji vegetativními je nové, avšak vidli ji? z nemnoha eeného,

že lakového pomru, pro tu a onu rostlinnou adu urit proneseného, sláva.

Kvt lilijový náleží dle složení mezi ncjúplnjši z celé Iidy jednodložných, sklá-

daje se ze tri kruhv petvoených listových úslrojv, jejichž základní ocet, jak v celé

tíd, jest trojka. Na svém konci stopka kvtní tloustne v lžko, na nmž nejdíve z

zeviiilka slojí korunovilé okvtí, uvnit nho tyinky, nejvnitrnji peslík. Okvtí u luli-

pánv, kandika, Allium a Lilium záleží ze 6 prostých lupenv, jichžto ti tvoí kruh

vnjíi, Ii kruh vnitní (obr. 20.) ; lupeny obou kruhv ale jsou si rovny podobou

a podstatou, proež so neliší od sebe co kalich a koruna, nýbrž vbec okvtím je-

dnoduchým (perianlhium) šlovou. Že Ivary ty takto dobe pojaly jsou, dosvdují ona

pokolení, kde všech šest lupenv v uzavené zvonkovilé okvtí srstá. Srstání to dje se

budlo jen na zpode, a lupeny jsou skoro ješt prosté, jako pi Agraphis (obr. 21.);

aneb výše, tak že okvtí šestiklané neb šestilaloné se jeví, jako pi Uropetalum (obr. 22.).

Tvar zvonkovilý nejobyejnjší jesl pi hyacintech, modenci (obr. 23.) a píbuzných; pi

pokoleních Allium a Scilla více okvtí rozložené, pi zlalohlávku (Lilium Marlagon),

kandiku. Gloriose na zevnit (dmuté. Lupeny a ušty okvtní mají vždy nejjednodušší

obrys, forma kopinatá jest povšechná.

(Obr. 20.) (Obr. 21.)

K\H u Allium roseni

okvétních lupenv, 4. .1, 6

V peiitík, si ínólka, n hlizn

Živa ISiiS.

1, 2. 3 iloloiíí knih 1) Kvét n Afrrnrliis rrniiia. 2) okvítí její

litiiií krutl, a tyinky, rozložemi.

17
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Puóel tyinek jest taktéž 6, takltíž ve dva kruhy podlených, lak že ti ped vnj-

šími, ti ped vnitními lupeny okvtí stojí (obr. 20). Je-li okvtí samo srostlolu-

pcnné, srstají s ním obyejn též nilky tyinek (obr. 21.), pi Muscari až vysoko na-

horu (obr. 23.). Pi-i mnohých druzích Allium nacházíme tyinky s poslranninii pí-

vsky (palisty), u p. pi Allium Ampeloprasum (obr. 24.), kdežto ti tyinky, s obou

síran jedním šídlilým pívskem opatené, s temi jen listovil rozšíenými se stídají.

Prašníky záležejí ze dvou pouzder, podél na vnitní stran pukajících. Ye mnohých vt-

ších eledích rostlin vyskytují se vedle pravidelných kvtv též pouze symmetrické ; tak

jsou léž tyinky pokolení Asphodeline (obr. 25.) nestejn dlouhé, a všecky esovit na

jednu stranu skrouceny. Pupeny semenové sedí v každém pouzde semeníka ve dvou

adách, a obyejn v takovém množství, že dozrávajíce na se vespolek tlaí. Pupen se-

menný záleží z jádra a dvou obalv (obr. 25.), onf se ohýbá k místu kde vetknut jest,

lak že ústí semena nazpt jest obráceno. Z obalv stává se osemení bud mázdité, neb

lámavé, korovilé, v klíním vaku jádra pak tvoi se kliek, jejž obkliuje vflkol bílek,

zároveíi povstávající.

Lilijovité rostliny nejsou ani šfávnatými plody, ani mounatými semeny výtené;

za to jsou podzemní jejich díly schraovalelé nadbylné látky potravní, kteréž ony tam

k vlastní poteb na pišlí roky shromažují , kteréž ale lovk k užitku svému

vynakládá, tak jako velám zásoby jejich pile odnímá. Ye vyšších kruzích rost-

linné íše jest velký poet eledí, v nichžto tak inný, ilý živnt obývali se zdá,

že z okolních živlv i tehdy ješt organické sloueniny pipravují, když pro okamžitou

potebu rostlin jsou zbytený. Takové látky odluují tedy do kterýchkoli dílv, kdež pak

bud na vždy neinné spoívají aneb jen na as leží, aby ješt jednou pozdji do obhu

(Obr. 22.) (Obr. 23.)

Uropetalum serotinum. Kvt se svým listenem. Kvét modenee (Muscari racemosum). 2) Okvtí

jcho rozložené a tyinky.

(Obr. 24.) (Obr. 25.)

Nitky tyinek u Allium Ampeloprasum, 1) s

lifovymi pivésky, 2) jenom listovit rozšiirene'.

Kvt u Aspliocleliuc lil)urnic;i
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živolního vlaženy byly. K prvním musime poítali ohromné spousty deva, utváené

od stromv jehlinatých a lupenalých ve kmenu a vtvích, k druhým ale škrob a ostatní

lálky, v koenech, semenech, lislecli ukládané. Jestli njaké eledi k lakovým fysiolo-

gickým pracím popud dán, ledy se v ni'jrozmanitjšich okolnostech na jevo dává. Slouží

tu brzy lupeny nížin' ku piijimání nepotebných látek a tak cibule povstávají, hned zase

koeny, jako koen kopíka (Asphodelus) a nOktcrých jižních lilijovitých cUracaena,

Gloriosa atd.), pi nichž mrcasy koenové, jindy nilité, napuchlé jsou jako silné, tlusté

hlízy. Takovými sklady potrav nastává tmto rostlinám možnost, snášeli beze škody pe-

riodické pestávky vegetace, a v píznivém ase opt v dokonalých tvarech rychle se

vyvíjeli, kdežto jiné rostlinky pracn ze svého semene vylízají; rozdíl tch a onch jest,

že ony již v pedešlém roku poátek vzaly, a ze zásob hojných berouce jenom roztá-

hnouti a vyvinouti se musí, tmto ale teprva tvoili se jest, an v potravních látkách ose-

mení i bílku jen skrovnou zásobu nacházejí, s kterouž každoron na novo poíti musí.

Následující pehled soustavný nechaf poslouží ku pehlednému sebrání forem,

o nichž jednáno bylo. Dle Endlichera dlí se lilijovité dle osemení ve dv poadí,

každý shluk dle povahy kvélv a plodv v menší shluky.

A) Podadí s oseincním korovitým, erným, lámavým.

I. Chreslovilé (Asparageae). Plod bobule; kmen bez cibule. Sem náleží pokolení

Asparagus, Dianella, Dracaena, Cordyline a j.

II. lléloz4korité (Aniliericeae). Plod tobolka ; kmen bez cibule. Pokolení : Aspho-

delus, Asphodeline, H'!merocalis, Anthericum a j.

III. IlyaciiUovílé (Hyacinlhe.ie). Plod tobolka; kmen s cibulí. Pokolení: Hyacin-

Ihus. Museari, Uropetalum, Agraphis, Lachenalia, Scilla, Ornithogalum, Albuca, Allium a j.

B) Poadí s osemenim bledým, mázditým.

IV. Aloesovilé (,\loineae). Okvtí trubkovit srostlé. Ke a stromy. Pokolení:

Lomatopliyllum s bobulí, Aloe a juka s tobolkou,

V. Kahlivétorilé (Agapaiilheae). Okvtí trubkovit srostlé. Plod tobolka; byliny

ozimé bez cibule. Pokolení : Funkia, Phormium, Agapanlhus, Poliantes a j.

VI. Tultpdnocilé (Tulipeao). Okvtí šestilupenné. Plod tobolka ; kmen s cibulí.

Pokolení: Tulipa, Gagea, Fritillaria, Lilium, Gloriosa a j.

Pokolení zde jmenovaná pstuji se zhusta ve vtších zahradách, a snadno se tedy

naskylne píležitost tomu, kdi) o jejich tvarech a životu zpraviti se chce. O jednotli-

vostech a o soustav jednající díla miižeme k dkladnému studium schváliti : St. End-

licher, Gcnera plantanun secundun ordines naturales, 1840
;
pak L. Reichenbacha : Ico-

nes /lorae (Jerinanicae et Hclccticae, kdež nejlepší vyobrazení všech lilijovitých stední

Evropy v 10. svazku, 1848. K seznání vnjší podoby a skvoslnosti pokolení cizozem-

ských dílo skvostné: Les Litiacées par Redoulé, 1802, kdežto však I.xidy, Commeliney,

Amaryllidey a j. s lilijovitými jsou smíšeny; konen Monographia generis Alos et

Mesembri/athcmi od knížete von Salm-ReilTerscheid-Dyck (1842). O medicínské dleži-

tosti viz Endlicherovy: Medizmalpflanzen (1842), o vzroslu nkterých cibulí A. Brauna :

Verjungungsersc/ieinungen in der Nátur (1851), o tvaroslovních jednotlivostech Schlei-

dcnv Grunlrlss der Bolaiúk a o nkterých geografických pomrech Adolfa De Can-

doUa : Geographie bulanique, 1855.

V lchto dílech bohatá lálka jest snesena ; my se musili obmcziti, podávajíce

nejzajímavjší stránky v životu této eledi bžnými nástiny.

17»
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Adam Zalužanský ze Zalužnii.

Obraz životopisní.

Od Ant. Kybiky.

Chvalmež muže slavné a otce nnše. J, Snach 44, 1.

Adam Zaluianský, jehož životopis tuto podáváme, zasluliuje vším právem pipo-

ten býti k nejslavnjším mužm, literých kdy porodila zem eská. Ukázav v byli-

náském spisu sve'm Melhodi herbariae líbri tes první mezi všemi dosavadními bota-

niky potebu pirozené soustavy bylin, a pokusiv se v spisu tom o ustanovení soustavy

té, a to ne bez platného úinku, stal se, af tak díine, vdcem vdy bylináské a ped-
chdcem povstných pozdji botanik: Linnea , Jussieu-a, Decandolla a j. v. Avšak

o životu a osudech muže tohoto, jímž národ náš vším právem honositi se mže, bylo

až dosavad jenom skrovných zpráv u veejnost podáno. Máme tedy za to, že krajanm

našim nebude snad nevhod, když to, co o život slavného muže tohoto zde onde již

bylo povdíno, sestavíme a tím, co jsme sami o nm z pramen dosaváde neznámých

vyhledali, rozhojníme a rozmnožíme, a tudíž jakýs takýs úplnjší obraz života a psobení

jeho tulo nastíníme.

Adam Zuluianslý pocházel ze staroeské rodiny, kteráž užívala erbu neboli zna-

mení vbidyckého a psala se ze Zaluían '). Erb a titul tento propjil pedkm Zalu-

žanského jíž král Vladislav II.''), kterýžto erb obsahoval v sob: štít naskrz barvy modré

ili lazurové, v nmž se spatuje pední polovice jelena až po zadní kýty své pirozené

barvy, s rozloženýma jako k bhu pedníma nohama a parohy na hlav o desíti koncích

;

nad štítem vyniká turníský helm, okolo nhož piikryvadlo ili faíTernochy zlaté nebo

žlulé a modré nebo lazurové barvy s obou stran potažené dol visí, a nad tím nade

vším ást hlavy jelení s parohy o desíti koncích.

Dd Adama Zalužanského jmenoval se Blažej, otec pak Matyáš. Tento bydlel

« Hradišti Mnichovem, kdež byl snad úedníkem nebo hejtmanem panským, pozdji pak

okolo r. 1560—1572 ') v Plejroc, vísce na blízku ležící, kdež držel dvr nijaký.

V Hradišti narodil se Adam náš okolo r. 1555— 1560, a podle tohoto rodného

místa svého nazýval a psával se v mladosti své Adam Hraišiský — Adiímus Hradi-

š/erius
; po olei svém jmenoval se však také nezídka Adam Matyášv Bradišiský —

Adamus Maíhiae, Adamus Malldades, Adamiis Malliiades líradišlenus''). Že Zalužanský

náš neužíval tehdaž svého titule vládyckého, stalo se bez pochyby proto, že pedkové

') V Cechách nachází se sice více míst, jenž se jmenují Zahižant/ , máme však za to , že Zahiiani/ v

Boleslavsku ležící byly pvodní sídlo rodiny našeho Zalužanského, a to proto, že ostatní toho jmenn

místa bývala v držení jiných rodin, a že rodina Zalnžanských, jak to z desk, titulá, majestát a

jiných starších památek vychází, neustále obývala v Boleslavsku ; tak byl ku p. r. 15.3+ Jukiih ze

.Zaluian úedníkem na Kuích Vodách, r. 1.570 sídlel Mati/ái Zaluianský v Ptejrov blíž JI. Ilia-

dišt, r. 1574 prodal Vilím Zalužanský Janovi Vladoiskému z Vladoe dvr poplužní ve Víscp blíž

Bélé v Boleslavsku, a r. 1580 Václav Zaluianský s manželkon svou Gertrndou Damianovi /. Pnuls-

dorfu tolifcíž dvr ve Vísce a ves tuto a t. p.

') D. Z. 132 N. 9.

-J Titulá na r. 1572.

') Že náš Adam Zalužanský jest tatéž osoba s AJamnu IlrailiKlským atj., o nmž se iní zmínka v JIou.
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jelio niípriziiivými okolnostmi byli zcliudli a slav jicli vládycký ponkud v zapomenuti

pišel, proež liiké, jak níže povíme, Zalužanský pozdCji nucena se vidél, žádali císae

Rudolfa 11. za obnovení a pntvrzeni svého slarožiliiého stavu vládyckélio.

Jakož byli rodiové Zalu?.ansk('lio imrlivi vyisnavaové víry pod obojí, vychovali

i jej u vire té. Kde \.šak nabyl prvních vdomostí lilernich, zdali též v dom olcnv-

skéin nebo ve škole Hradišiské nebo nkteré okolní, není nám známo. Vy.šší však studia

odbýval na Karlové akademii Pražské, maje tu za uitele mistry Pelra Codicilla z Tu-

lechora, Trujana, Nigella a Oliorina, Václava Zelotina a Krásné hory a Marlia Bydiov-

shého s Arenlimi, muže to pro svou hlubokou uenost tehdaž vflbcc na slovo brané.

R. 15fti dne 27. srpna podniknul zkoušku bakaláskou za dékana výše jmenovaného

Marka Byd/.ovského '). — Na to pipravoval se ke zkoušce mistrovské, obíraje se pi

tom zvlášté studováním starých básnikíi o(;kýcli a latinských a básm^ním v obou tCchto

jazycích klassických s prálely svými Janem Khernerem Plzeským, Janem Sotnoeskijm ze

Xúrohr, Janem Cliorinem a j. v., íílaje a studuje pi tom i díla domácích uených, zvlášt

Tomáše Milise a Petra Codicilla, kteí inu byli víibec velmi nakloiiÍMii a všelijak rádni

a poniucMÍ.

R. 1583. vydal tiskem v Praze u Jiíka Nigrina v 4° první obšírnjši dílo své,

totiž báse latinskou sedm a píil arch v sob obsahující: De pesle biiliemica, kte-

rouž pi-ipsal bývalému uiteli svému a tehdejšímu rektorovi akademie Karlovy, výše

jmenovanému M. Petrovi Codicillovi.

R. 1584 v posté hlásil se Zalužanský ke zkoušce mistrovské, a odbyv ji náležit

a s dobrým úinkem, povýšen byl dne 12. ervna téhož roku na hodnost mistra svo-

buJnlto umni i pijat do obce a spolenosti osl.itnich mislrii akademie Pražské ").

Na to odebral se do ciziny za pi"íinou rozšíení a rozhojnni vdomostí svých,

a to pedkem do Nmec, navštívil zvlášt tamní akademie lékaské, a byv povýšen na

hodnost doktora v lékaství, vrátil se, obohacen známostmi pírodními a lékaskými

okolo r. 15S7 zase do vlasti své.

Byv pijat na to do kolleje Karlovy spravoval r. 1589 úad probošta kolleje té,

a konal léhož roku s Adamem Rosaciem a ostatními professory akademie Karlovy slav-

nou procesí do staré Boleslavi k uctni pozstalkil sv. Václava ddice eského ') ; a ne-

dlouho na to jmenován též uitelem na akademii eené, aby pednášel klassiky ecké.

R. 1590 zlralil jednoho ze svých starých píznivc, SI. Tomáše Mitise, na jehož

smrt sepsal s pátely svými Janem Khernerem a Janem Šotnovským básn latinské,

u Jana Suinana r. 1591 ve folio vytištné*').

R. 1591 byl zvolen za dkana fakulty filosofické na uení Pražském, pi kteréž

píležitosti sepsal Jan Campanus Yodanský báse latinskou : Apologelicon pro noto de-

Uiiiv. Car.-Ferd. II. str. 438 a 444, vychází zejmé z básní latinských, ktcrí náí Adnm Zalužanský

E Janem Khemcrcm a Janem Šotnovským r. 1597 na smrt M. Tomáše Mitise sepsali, kdež se Adam

Zalužanský výslovn jmenuje Adamus Zahiiansíi/, alias Uratliittniis.

•) Mon. hist. Univ. Car.-Feid. II. str. 438.

•) Mon. Univ. Car.-Ferd. II. str. 444.

T Ad. Voigt acta lit. II. str. 177.

•) Bisné ty vyžly pod tímto názvem: In ohiiiim iloclrinae el ivV/m/í.í oriiamfiifis ctimll riri M. 'Ihmiat

Slitit Limusei li/rires sliiilio in Bohemia ccUbrúi r.t ad prismium vatiim laiutrm a.\ncranlls. ciVís vrií

Pragae, vixit atmos LXX I '11, raptus eat pridif Cal. Fcbr. /toru 12. lóOl.
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cano Ad. V. Adamo Zaluianio a Zalužan, a na to r, 1593 v pondClí po sv. Havlu

vložena na nejvyšší hodnusl akademická, byl loliž jednomysln jmenován rektorem ma-

gnifikem uení Pražského, a slíbeno mu také, vym/.e-li na komoe královské, aby sti-

pendium pro ecké tení, kteréž byl nkdy dokt. Fram z Králové Hory uinil, opt pr-

chod mlo, že ho bude moci voln užívati a teba se i oženiti.

Od té doby, co se byl Zalužanský navrátil do vlasti, zanášel se vedle professury

své vjhradné studiemi vcí pirozených a zvlášt bylinástvím, porovnávaje a skoumaje

vše, co bylo od nejslarší doby až dosavad v pírodozpytu a lékaství vyhledáno a pra-

cováno. Jakožto první výsledek studií tchto vydal r. 1592 v Praze u Jiího Daického

výše pipomenutý svj spis bylináský : Methodi herbariae libri tes ve 4, kterýmž jméno

své ve véd vbec a v bylináství zvlášt na vky oslavil *). Spis tento dává nám

zejmý dkaz nevšední dvlipnosti a vysokého vzdlání Zalužanského , ješto se zakládá

na tak zdravých a pi tom tak prostých a pirozených pravidlech, že i len, kdo seznámen

jest se spisy nejnovjších botanik, diviti se musí dmyslnosti tohoto krajana našeho,

a to tím více, prohliži-li k tomu, že žil v dob lak nevdecké, všelikému skoumání vcí

pírodních lak nepíznivé.

O tomto výleném spisu psali již Ad. Voigl a Karel Sandberk v pojednáních

svých o pírodopisu v Cechách, pak Curlius Sprengel v své Historia ret herbariae,

y Amsterodame r. 1807 vydané ; hrab Kašpar Šternberk v svém spisu : Abhandlungen

uber die Fflamenkunde in Bohmen, I. Th. Pra^ 1817. str. 157—16!, jakož i pmf. Scat.

Presl v úvodu k svému bylinái; i sám slavný Decandolle iní v spisech svých mimo-

chodem zmínku o nm. Sieji a podrobnji však promluvil o tomto arcidíle Zalu-

žanského, objasniv i oceniv je pi tom náležit a kriticky, p. prof. J. Krejí v svém po-

jednáni : Adam Zaluianský z Zaluian s ohledem na své pedchdce, obsaženém v as.

Mus. na rok 1848. I, sir. 271 a násl., k nmuž tuto pedkem a nejprve ukazujeme.

Vyknuv Zalužanský náš v asto jmenovaném spisu bylináském zejm a urit,

že rostliny mají pohlaví a to obojí, a že nkteré z nich mají je v jeilnom kvtu spo-

jené, jiné ale porznu a od sebe odlouené, byl první mezi všemi dosavadními botaniky,

který hlubokým dvtipem svým rozeznal pohlaví rostlin a cílil potebu soustavy piro-

zené, o jejížto spoádání a ustanoveni se také v tomto díle svém, a to první, pokusil '").

Zalužanský náš nebyl však jenom výtený botanik, nýbrž byl i výborný léka,

*) Zalužanský rozvrhuje v díle tom nauku bylinái-skou na tí ástí ; v pi-rní de aetiohyia mluví v 33

hlavách o ástkách , ústrojích , výkonech a povaze , tudíž o fysiologii bylin ; v dnihé áe hisloria

vypisuje v 21 hlavách pirozenou soustavu bylin; a v tetí de exercitio herbariae rozvrhnuv studium

botanické na analysim a genesím^ ukazuje, jak se má pikroiti k nauce bylinárské. Ve spise tomto

vykládá Zalužanský pirození rostlin, jich vnitrní í zevnitní ústrojí, jich funkce a vbec celou povahu

dmyslnji, uritji, pirozenéji a vdetji, nežli se to ped ním stávalo.

'") Nmci piítají sice vynález Zalužanského Joach. Camerariovi (t 1598), a JUcher v svém (ietehrten-

lexHcon IV. str. 2140 píše strany vci té o Zalužanském takto : „Zaluziansky .... hat .... einc

Methodum herbariam geschrieben, in weloher letzteren er sioh selber schmeichelt und das Aiise/ten

haben will, als ob er der erste sei , der die bis dahin gana verwirrte Kráuter-Wissenschaft in einige

Ordnung gebracht und methodisch vorgetragen hábe." Kdo však bedlivé a nepedpojaté peetl Za-

lužanského dílo bylináské, nebude a nemže odpírati tomu, že on byl první, jenž dvtipem svým

poinal a urité vytknul pohlaví, anobrž i celou povahu rostlin, a zmatkm v bylináibtW až dotud

panujícím konec uinil.
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který Jsa nojcn v lécV-ní nemocí rozli(''ných, ovžem i v skládám lék všelijakých zbhlý,

proto doma i vii hledán a na slovo brán býval. Za tou píinou zvolen byl také od

raddy a obce Starého msta Pražského, aby dohlížel k apalekám lamnim a podal dobré

své zdáni o naízení slnšuélio iddu \m nich pro dobré Pražských i jiných mst, jenž

sob odlud lékaství jednají.

Zídužanský sepsav takovýto ád, v nmž pravidlo pro apatekáe a vymení
cen ék všelikých obsaženo jest, podal jej radd Staromstské, aby jej schválila a pr-
chodu mu zjednala. Což když se stalo, vytištn byl ád tento r. 1592"), i vydán zá-

rovei výtah z knihy této, v nmž byly vymeny ceny lékv všelikých '"), kterýž spisek

pro svou [iraklinost potom ješt ptkráte byl vytištn; totiž r. 1596, 1604, 1659,

1699 a 1737, a to v jazyku eském, nmeckém i latinském''). Pro takovouto známost

vcí lékaských a lékárnických volen býval Zalužanský i napotom vždy, kdykoli na

snmech zemských nebo v shromáždní obce Pražské se jednalo o pehlížení apatek, aby

dohlížel k tomu, zdali panuje v apatékách Starého msta Pražského dobrý ád, jak

strany cen tak i strany povahy lék v nich obsažených "). Nad to nade všechno

obíral se Zalužanský toho asu také, dle pikladu tém všech tehdejších pirodozpylc,

s mathcmatikou a astronomií, a vydával i po nkolik let minuct eskoit s pranoslijkou'^'-').

Mimo vše lo bavil se Zalužanský též skládáním básní latinských a eckých,

z vtší ásti píležitostných. I v lom spásobu zjednal sob nevšedního jména a to vším

právem ; nebof kdo peetl jeho básn, jak vtší tak i drobné, pisvdí nám, že se

smle mže postaviti na bok všem tehdáž zbožovaným básníkm latinským, domácím

i zahraniíným, jakož to vedle jiných zvlášt Jan Campanus VodAanský, Pavel z Jábice

u Joacliim Meisler Boelecký, všickni tí nevšední básnicí latinští, vysvduji '*).

Uváživše vše, co jsme práv povdli o praktických a theoretických vdomostech

Zalužanského, a prohlížejíce i k tomu, že on vynikal zvlášt také dkladnou známostí

") Vyšel poil tímto názvem: Ezád apathehahlý , kterýž by przi prodagi wsseligatcýoh lekarzstwj galt

w tiechto slawných méstcch pražských, tak tiiké w giných w králowstwij czeském držáa a zaohowán

býti miel. 1592 v 4.

") Cena nth icyrnzenij wssech lékazslwij tak skladných gak chyraických, tak galenických a wmiestskýuh

apatykácli Pražských ku prodánij se nacházegjcjch. W Fráze u Jana Šnmana 1592 v 4.

") Jungm. Liter. Ó. str. 178. . 877. b. c.

'*) ftád policejní pro msta Pražská r, 1608 vydaný.

") Došla nás však toliko jedna z minucí tchto (již p. Palacký v as. mus. na r. 1829 sv. 1. str. 59

ííeji popisuje) pod názvem : Kalendái nowi/ s Pramstykau od Ad. Založanského z Ž. D. w lek.

wydaný k letu P. 1596 przestiipnémn ; obsahuje t sob 10 archu v 16. a vytiStn jest n Daniela

Sedlanského a pipsán pnrkmistrin a raddám všech ti mst Pražských a to r pkné a zajímavé

dcdikací.

'•) Klademe zde toliko, co Pavel z Jizbice (poeta laureatusj ve svém díle Pericda poetica, r. 1602

vydaném, o Zalužanském zpívá:

Atl Adamm Zalužaníum a Zahžan, Mrd. Dr.

Czechicos ingtmnit amissit; vatibus orbis,

Accusans supen fnta cnicnta Dei:

Tu questu audito solarift protinns nrliein,

Aetcriia condens curmiiia di^na cedro.

I]ise tutím tiinul ingeniuni se Cyi)thiu> jilxlit.

In:;piraiue tuus ac<|uu:! Ad;niie ni'>''">
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jazyka eckého, tak že mu proto, jakož v^še povdíno, svena byla professura jazyka

tohoto na akademii Pražské, obdivovali se musíme nadobyejné pilnosti, hluboké d-
vlipncsli a všeobsáhlé vzdlanosti tohoto krajana našeho, kterýž také vším právem za

píinou takovéto dkladné uenosti doma i vn u osob všelikého stavu a ádu iia slovo

brán bý\al. Požívalf Zalužanský úplné díivry mnohých knížat nmeckých, n. p. véfíod

LUneburskijrh a Brunšvických, raddy msta Frankfurtu a j. v. ; zvlášt ale byl mu tehdáž

naklonn pízní svou p. Vilém z Roimberka, tento štdrý podporovatel a velikomyslný

píznivec všech uených a umlc, jemuž on také pipsal své výše jmenované arcidílo

bylináské, r. 1592 tiskem v Praze vydané. I nelze též pochybovali o tom, že p. Vilém

Rožmberský zvlášt psobením Zalužanského zídili dal nádherné ony zahrady a skvostné

sklenníky a parníky pi svém zámku Kratochvíli u Netolic, asu toho, jak Balbin vy-

svduje, tak vychvalované ").

I sám císa Rudolf II. vážil sob vysoce zásluh lékaských a známostí pírodních

Zalužanského, a byl mu vždy, zvlášt ale kde mu toho bylo potebí, císaskou milosti

svou naklonn. Chtli lotiž tehdáž nkteí starožitnost vládyctví Zalužanského v po-

chybnost bráti, proež žádal za lo císae Rudolfa II., aby mu zddného po pedcích

erbu a stavu vládyckého potvrdil a jej obnovil. Ukázal na to Zalužanský hodnovrným

svdomím osob stavu rytíského i mstského, že pedkové jeho byli již od krále Vla-

dislava II. do stavu vládyckého povýšeni a erbem nadáni, a že dd jeho Blažej i otec

Matyáš erbu a titule výše vypsaného užívali; naež potvrdil a obnovil císa Rudolf II.

Zalužanskému stav vtádycký a erb od pedk zddný, a to majestátem, jehožto datum

na hrad Pražském v lílerý den sv. Pelra a Pavla r. 1593, kterýžto majestát k naízení

císaskému, v pondlí po sv. Bartolomji r. 1603 na úedníky menších desk zemských

seslanému, v pálek po nedli Laetare r, 1604 do desk zemských i register stavovských

byl vložen a vepsán "'J.

Jakož jsme výše pipomenuli, slíbeno bylo Zalužanskému od akademie stipendium,

jež byl nkdy dokt. Franc pro lení ecké založil , a vymže-li je na komoi'e krá-

lovské, a že se pak bude i moci oženili. Zalužanský i pátelé jeho všemožn se o vc
tu ucházeli a zasazovali, ale všecko žádání a jednání o navrácení stipendia toho aka-

demii zstalo bez úinku. Nic však mén oženil se pedcc Zalužan.^ký náš, pojav dne

10. msíce ervence r. 1594 Ludmilu Fortiocu za manželku, kterýžto salek manželský

pítel a kollega Zalužanského Adairt Rosacias oslavil básní latinskou "J. Manželka tato

byla bud dcera neb alespo blízká píbuzná Jana Fortia Kouimského, nkdy mimoád-

ného professora jazyka hebrejského na uení Pražském, r. 1592 zemuléhn, s níž Zalu-

žanský zplodil polom syna jediného, tolikéž Adam nazvaného. Že se však Zalužanský

satkem limlo prohešil proli pravidlm akademie Karlovy, dle kterých ženiti se kolle-

giatm a profcssorm nebylo dovoleno, byl ihned vypovzen z koUeje a zbaven pro-

fessury své i hodnosti rektorské, naež na místo jeho zvolen za rektora magnifika

M. Trojan Nigellus z Oskoína.

Tžce sice nesl Zalužanský toto vyloueni z kolleje a professury, avšak nehledl

nikdy vymstili se za lo bývalým kollegm svým
, jakož se toho oni pozdji obávali,

'') Steraberg, Abhandlnng uber die Pflanzcnkundc, I. str. 147.

") D. Z. 132 H. 9. a Keg. Stav. 51. F. 18.

") B.ilb. Buh. dof. I. itr. 65.
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alebrž zflstal i naputuin vždy vérným synem a pítelem akademie Karlovy, a kdykoli se

mu udiilo [liiležilosli k tomu, neopominul všemožné prohlížeti k jejítnii zvelebí ni ii po-

ziivižení jí k bývalé sláv.

Zbaven byv Ziilužanský professury a spojenveb s ní píjm , usadil se v Starém

mst Pražském jakožto léka praktieký a obíral se léením všelikých nemocí, a to s tak

dobrým úinkem, že vedle povstného doktora Adama Ilabra z Rismpacha byl tehdáž

nejslavnjším lékaem v mstech Pražských, a pisluhuje pomocí a radou svou lékaskou

ochotn a neunaven všude a vždy, zvlášt ale r. 1599 v ías panujícího tehdáž velikého

pHmoí nemocným všelikého stavu, slai a pohlaví, a to nejen v Praze, nýbrž i na venku,

získal sob lim znamenitých zásluh o trpící lovenstvo.

Vedle své praxi lékaské zanášel se však také neustále pracemi literárními;

Ponvadž úmrtím píznivce svého
, p. Viléma z Rožmberka (f dne 31. srpna 1592),

žádoucí rozšiováni Zalužanského spisu bylináského iilethodi herbariae libri III. z píin

neznámých bylo zastaveno, pehlédl a vydal je poznovu r. 1604 ve Frankfurt e collegio

Pall/ieniano s pedmluvou píteli jeho Janovi Barutiíiovi , radnímu a sekretái msta

toho, svdící.

Tamtéž a téhož roku vydal nový spis lékaský: Animadmvsionum medicarum in

Galenum, et Aeiccnam libri VII., císai Rudolfovi II. pipsaný ^''). Dílo loto
, jež pátelé

Zalužanského : Bart. Schwalb z Jiic, dokl. Jan Jesenský z Jesen, Adam Huber z Rizrn-

pachu, Joacliim Meisler, Jan Chorinus, Jan Campanus , Pavel z Jizbice, Daniel Šejnoha

a Zikmund Kokštel z Malenina dle tehdejšího spiisobu ozdobili pochvalnými verši latin-

skými, obsahuje krom pedmluvy a rejstíku na 137 listech v 8 tato oddlení : 1. de

sectis, II. de medicinae gneribus, lil. de conslitulione artis medicae, IV. in artem parvam

Galleni, V. in Galcni libros de tuenda Siinilate, VI. in Galeni libros de morbis curandis,

VII. in Avicenam.

Dílo loto nemá ovšem nyní více praktické ceny do sebe, jest však dležitou pomckou
k djepisu lékaství. Na všecken spsob podán v nm nový dkaz dmyslnosti Zalužanského,

kterýž, jsa nepítel všelikého slepého ve vd následování a potakovaní, i v lékaství

vždy a všude prohlížel k tomu, zdali ten neb onen dosavad užívaný a oblíbený lék a

spsob léení dle zdravého rozumu a zákon pírodních skuten se hodí k úelu svému

ili nic, neohlížeje se pi tom na osoby, od kterých byl schvalován, byf se ony pokládaly

za autority a celý svt jich následoval. Proež horlil v spise tom proti zastaralým v lé-

kaství pedsudkm a usiloval o jich odvarováni a navrácení se k pirozenému spsobu
léeni a hojení. Tolo snažení Zalužanského vidí se nám tím vtši zásluhy do sebe míti,

povážime-li, že pochází z doby, kdež vdy pírodní povrou a pedsudky rozlinými byly

zatemnny a tehdejší farmakodynamické a Iherapeuto- palhologické soustavy zdravému

rozumu a prošlým zákonm pírodním tém veskrz byly na odpor. — Spis ten obrátil

skuten také na sebe pozornost všech lehdejších léka a uených , a muži u vci té

kompetentní, jako doktorové Adam Huber z Rizmpacliu, Jan Jesenský z Jesen a jiní,

vynesli o nm pochvalný úsudek -')•

'") Adami Zaliižaiiii a Zalnžnniis Animadversionnm medicarum in Galenum et Avicenam libri Vil,

quibus singulae medicinae partes ad totins artis logicae normám redignntnr. Item syno/isis legitimae

iiistitutionis medicinae in extremis indicis nomino posita. 8. Francofurthi. E collegio Palthcuiauo MDCIV.
") D. Adam Ilubcr píác o spise tom takto:
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Vedle dležilých prací obtížného povolání jeho obráceno ale bylo lehdáž víeliké

snažení Zalužanského k obnoveni a vyzdviženi akademie Karlovy, kteráž dlouhými válkami

a spory náboženskými u veliký nepoádek byla pivedena , ovšem i úmysln od vlády

zanedbána, která pála více nové akademii jesuitské, — Uení Karlovo skládalo se tehdáž

toliko z fakulty filosofické ,
proež initi bylo o obnovení jeho ve fakult právnické

a lékaské, k emuž Zalužanský s asto jmenovaným dokí. Adamem JJubren , s dokl.

Matyášem Borboiiiusem, s Janem Theodorem Sixtem z Ollersdorfit , s proslulým prokurá-

torem Joachimem s Térhénic , s váženým vbec senátorem Staromstským Šimonem

z Humberka a jinými pátely akademie Karlovy pedkem a nejprve prohlížel. Již r. 1600

uinil u pítomnosti samého císae Rudolfa II. a shromáždných stav obšírnou a jadrnou

e v píin obnovení uení lékaského a uvedení zvlášt studia anatomického na

akademii Karlov '*-), ukazuje k tomu, že nyní, když nejslovutnjší tehdáž anatom dokl.

Jan Jesenský v Praze zstává, jest doba nejpíhodnjší, aby uení lékaské a anatomické

bylo obnoveno a uvedeno. Jednání stratiy obnovení akademie Karlovy protáhlo se však

za rozlinými píinami, jež tuto rozbírati bylo by nemístné, až do r. 1609. Zalužanský

byl jeden z muž, kteíž se o tuto vc nejhorliví-ji zasazovali, jmenovit povzbuzoval

stavy eské pod obojí pijímající slovem i písmem ku potebné svornosti ve prospch

chvalitebných tchto snah -
').

Konen po mnohém pedkládání a odkládání, nemiloslivém propuštní snmu a

sejití se stav evangelických o své ujm i nastoupení na defensí, povolil, jakož vbec

známo, císa Rudolf II. majestátem dne 9. ervence r. 1609 daným stavm eským pod

obojí úplné svobody náboženské, ztvrdiv konfessí eskou za císae Maximiliana II. sepsanou

a odevzdal jim konsistor pod obojí i akademii Karlovu pod vlastni správu a ochranu.

Sat longuin, sat šunt iterata inventa prioi-um,

Vra ne sint trutina reddis, Adame, tua.

D. Jan Jesenahý z Jesen sCíq praví:

Ne penitus nostro nátura efFecta putetur

Tempore, tu solus, dote Bohéme, facis.

Konené píše o díle tom ZUzmnni Kokstel z Afalen()>a:

Recte ddit nomeu tuac, Zalužaui,

Gentí domus vetusta Transpaludane,

Nam tu palndem permetiris errorura,

Artemquc Phoebeam in puro et puto sistis.

") e ta napotoni tiskem vyšla pod názvem: Adami Zalužanii a Zalužan Med. doct. Ordlio pro ana-

lomia et instauratione lotius studii medici in inclyto Ret/no Boliemiae. Pragae typis Venceslai Marini

a Gcncíicz. Anno MDC. 4.

") Za tou píinou sepsal r.' 1609 a potom i tiskem vydal e latinskou: De consensu ordimim regni

Bohtmiae integra coena sacra utentium et quid inter se differant ; jakož i jinou: De páce et concordia

ac de instaiiraiida Academia, již nazval harmonia Confessionnm orthodoxarum reyni Bohemiae. Ke
tuto inil bezpochyby také u pítomnosti stav shromáždných, a dada ji tisknouti položil v ele tyto

zanímave' verse latinské :

Acthere despiciens terras, Astraea relictas

Deixit Bojo lumina amica sólo,

Hoc inquit Regnum, bello, studiisque supcrbum.

Ad coeli quondam sidera fáma tulit.

Quod si aris tandem tristem detrudat ErjTinim

Qua prepiitur, prisco tempero inajus erit.
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Jušt túhož msíce nastoupili direkturové od stav k lumu zvolení na reforinaci konsistore,

a nedlouho na to pikroeno také k reformací akademie, kteráž mla se nyní stati hlavní

podporou uíení a víry evangelické v cechách.

Zalužiinský náš podal hned dne 20. srpna stavm pod obojí proces íili návrh,

dle kterého by uení Pražské mlo obnoveno býti, o kterémžto návrhu byl již delší as
piln pracoval"). Professorové akademie Karlovy podali tolikéž návrh strany obnoveni

tohoto; obávali se lotiž, aby Zalužanský , chtje se Jim snad vymstíti za to, že jej že-

natého nechtli mezi sebou trpti, lecehož nenapsal , co by bylo na ujmu a zkrácení

starobylých práv a výsad jejich. Direktorové naídili na to dne 12. zái-i r. A)09 tyry

komissae : totiž nažeho Zaluianské/io. doktora Adama Ilubra s Rizmpachu a dva bývalé

bukaláí°e, totiž Vdciaca Colidiusa z Duubraviian a Petra Macera i Letujíc, vloživše na

n, aby spolen s koUegiaty a professory pehlédli všeliké privilegie a nadání akademie

Karlovy, aby sepsali pííjmy její a všcchnch kollejí a podali zprávu o lom a dobré své

zdání o návrzích Zalužanského i professor k obnovení akademie se vztahujících.

Ku práci léto pikroili komissai jmenovaní ihned dne i4. záí 1609 , vloživše

jednu ást její, a to nejnudnjší a snad nejobtížnjší, toliž pehlížení a popisování všech

privilegií a píjm akademie a kollejí s ní spojených na jediného toliko Zalužanského,

který se v ni ihned uvázal a pehlidiiuv i spoádav všeliké majestáty, privilegie, výsady,

a nadání akademie a kollejí pi ní zízených, sepsal o tom všem obšírný rejstík v jazyku

eském, jejž komissí pi'edIožil °'). Avšak i co se týe návrhu o reformaci akademie

samé, byl Zalužanský tolikéž nejinnjším mezi údy komisse. Nelíbila se však takováto

innost a horlivost Zalužanského mistrm uení Karlova , kteí sob hned pi prvních

jednáních na nj stžovali strany jeho chování se pi komissi, kterak jim odpuštní dával,

na n broukal a sob tak poínal, jakoby akademie jemu v possessi uvedena byla. Jak

dalece stížnosti tylo byly skuten podstatné, tomu ne lžko vyrozumli, ješto z eí,
kteréž Zalužanský v shromáždní defensor a direktor konsistoe a akademie inil a

z toho, co o té vci psal a tiskem vydal, zejm vychází , že mu niehož tak na srdci

neleželo, jako vyzdvižení a rozkvt akademie Karlovy , ehož mlo-li se dosíci
,

potebí

bylo, aby neesti a neády, v nž byla akademia a koUej Karlova v poslední dob upadla,

pedkem a nejprve se odstranily.

Navrhoval a usiloval Zalužanský nyní zvlášt o to , aby uveden byl ád v ped-
náškách na fakult filosofické, tak aby se rok co rok vyuovalo týmž pedmtm sp-
sobem pedepsaným a aby se vnovalo více asu cviením nežli pednáškám, taktéž aby

profcssoi nebyli povoláváni výhradn toliko od tovaryšstva kolleje Karlovy. Že zvlášt

loto poslední žádání a pání Zalužanského nebylo naskrz nepodstatné , tomu snadno

vyrozumti, uváží-li se, že tovaryšstvo eené za píinou bezženslví a spoleného, žádným

písným pravidlem ani kázní nevázaného živobytí v posledním ase tak hluboce kleslo

až vbec o nm povést šla, že se v nm cice pije neili píše, a že, nazývajíc se sice

contubernium, v skulku jest toliko combibernium"^). Misti a kollegiati stavli se ovšem

na odpor všelikým návrhm a žádosteuj Zalužanského, tvrdíce, že by takovými novotami

professorové z jiných akademií i studující mohli býti odstrašeni a že žádná akademie

") bs. Mus. 1847 I. str. 307 a iiúsl. W. W. Tomek 's Gcschichtc der Pi-ager Univers, str. 212 a nísl.

") Balí). Boh. docla I. str. 43 a násl.

") Cas. mus. 1847 II. str. 529. Tunick'5 Gcscliictitc der Tragpr Uiiivci-sitat I. c.
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nedá sob vymovati, femii a jak by se na ni mlo vyuovali, nýbrž že to míli chce

na svobod. A všait Zalužaiisltý ukázal spsobem velmi drazným a platným kivost

a nepodslalnost námitek od mistr a koilegiat proli návrhm jeho inných.

Pivcdemt! lulo nkteré kusy z ei Zalužanského o vci té lehdáž inné, aby-

chom tím lépe poznali príiktického a rázného ducha jeho, kterýž lak, jakož byl panu-

jícímu dosavart zmatku a neuritosti v bylináslví arcidílem svým konec uinil, i aka-

demii Karlovu v lepší ád a spsob konen uvésti se snažil. Ukazoval lotiž pedkem
a nejprve k tomu'-"), „že nejvtší podstata na uení záleží, a lo podle všech pravidel

a ástek v jednom každém umní naízeno a vymeno býlí má, aby professor niimž

zbyteným buto vdom aneb z neumlosli mládeže nezanášel a pednášení své asn
a nejdéle v roce, jakž slaiuta ukazují, odbýval. Druhé, že pi takovém naízení jisté

formy a spsobu uení šetiti se má, ne loho, což sob puni misti k obran kladou:

nová-li je i stará, aneb vechnm-li píjemná; než radji, aby jedno každé uení bylo

pravdivé, hodné a užitené a v jistém poádku postavené. Neb tak na onen as že

v léto akademii mistr Jan Hus a Jeroným nešetili nevolnosti aneb starožitnosti ani

slibnosti uení, ale samé pravdy a užitenosti. Též Petr Ramiius pi reformování aka-

demie Paížské že neohlédal se na zvyklost tehdejší domácích aneb cizích pi vyuo-

vání mládeže, než pravidla, kteráž se mu lehdáž nejpravdivjší a nejpotebnjší zdála,

akoliv také tém ode všech za nová a neobyejná pokládána byla, naídil a v tom i od

krále Franckého skrze výpov proti jiným ochránn a professor královský vyhlášen byl.

A tak že i tento návrh (Zalužanského), ponvadž páni misti , aby v nm který pedpis

ml býti smyšlený, neužitený a nepoiád položený , toho neukazují , že by ml slušn

pijal a držán byli , dokudž by který pedpis ním lepším a pod.statnjším pemožen

nebyl. Nebo nebudou-li páni misti chtíti v této reformaci na samé pravd o tom , což

užiteného a potebného jest, ale na zvyklosti aneb osobách a jiných pípadných vcech

se zakládati, že nikdo této akademie k žádnému dkladnému ueni a k vzdlání pivésti

moci nebude, nýbrž vždycky po jiných sbírati a jako stín chyiali proti pirození a obyeji

národu našeho, kterýž jak v jiných píinách, tak i v uení cizích národv více vdcem
byl nežli služebníkem a následovníkem."

Zkoušení návrh obojích a vbec jednání strany obnovení konsistoe a akademie

skonilo se dne 24. záí 1609, naež podána zpráva defensorm. Po mnohém na to

ješt jednání a mluvení usneseno se konen v píin té na sesli hlavních artikulích,

kteréž v snmu, ve stedu po sv. Havle r. 1609 na hrad Pražském držaném, byly

schváleny a vbec pijaty, na nž pak vedle direktor a defensor podepsal se i Zalužanský

s ostatními komissary ^*).

Vpádem lidu Pasovského do zem eské a za píinou zmatk ve vlasti naší tím

povstalých protáhla se opt žádoucí reformace akademie, tak že tepiv ku konci r. 1611

u vci té pokraováno bylo a akademie virech fakultách: fdosofické, právnické a lékaské

alespo dle jména se obnovila, a ustanoveno , aby zvlášt na nov vyzdvižených tchto

dvou fakultách vyuovali, a to na právnické : Jan Matyáš ze Sudel, na lékaské ale zhusta

již jmenovaný doktor a dobrý pítel Zalužanského, Adam Haber i Rnmpachu, povstný

") as. mus. 18i8 I. 6tr. 299. Tomck's Gcscliiditc ilcr Piaser Univcrsitat 1. c.

") Balb. Bolí. doc. I. btr. 43.
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sice svým spsobcm léení a zniimoslí nemoci všelikých, nvšak tehiláž již výše nežli

seiliiidesálník.

Tím liyio vypliirno jedno z nejvroucnjšicli |iiiini a /;id;ini Zalužanskélio, a radost

jeho z obnovi-ni slaroslaviié akademio Karlovy byla veliká. Bohužel netrvala ale dlouho;

ncbof již 23. ervna r. 1613 zemi-el doklor Adam Huber a úmrlim jeho zanikla i fakulta

lékaská. Nedlouho pak na to vypuklo v Praze strašlivé pímoi-í , kterým i Zalužanský

u horlivém vykonáváni svých povinnosti lékal'ských byv uchvácen, zemix'1 na bolest niorní

dne 8. prosince téhož i-. 1613 ješt v nejlepším rozkvtu a plné sile mužného vku

svého k velikému to zártnutku rodiny a všech pátel svých , jakož i k ncnabytné škod

vlasti své vbec a akademie Pražské obzvlášt , kteráž v nm ztratila jednoho z svých

nejvrnjších syn a piátel. Mrtvé tlo Zalužanského pochováno jest v kapli Betlémské,

kdež mu manželka a syn jeho postavili náhrobník kamenný , nyní v Museu království

eského chovaný, na nmž se spatuje výše \ypsaný erb s heslem: Mrjdip (Im^u/XtrTOra

(^Niím neodkládej ), pak nápis: D. Adaino Zalužanio a Zaluian , Equili Bnemo, summi

iiiyeiiii. víiriae soliducqiic erudiiionis scriplis leslibus darissimo virn, et dnrendu fidditer

el mcdtmdo feliciler de patria bene merilo, vita longiore, jorluna meliore digno, sub Aiini

MDCXIII exilm morle ereplo. Kolkolem po kraji te se: Sancliss. Triadi Sacr. Ludmilla

Foriia conjux el wiigeíms cognoiniais filius posuerunt.

Ze všeho, co jsme až dosavad o Zalužanském povdli, jest zejm vyrozumli,

že byl muž velice vzdlaný, vynikaje dmyslem a ostrovlipnoslí vysoko nad vrslevniky

své; že byl muž praktický, pruhližející vždy a všude ku potebám života skuteného,

pi lom rozšafný a šlechetný i zvyklý dobré obecní nad vlastní užitek klásti ; nad to

nade všecko národu svého velice milovný
,

jehož mravní vzdlání a hmotný blahobyt

velmi mu ležely na srdci; slovem že byl muž, o nmž vším právem stojí psáno v pamtech

university Pražské: „Fuit talis p/iilosophus, qualem sua acius el noslra nalio aUerum non

tulil." Co se pak týe výše vyp.«aného jeho arcidíla bylináského, nelze nám jinak nežli

pokládali je za skvlý dkaz ostrovtipu a dmyslu eského, z nhož i zejm vyrozumli

jest, k jakému stupni vzdlanosti byl by národ náš bezpochyby dospl , kdyby mu bylo

popáno bývalo, vyvinovati se spsobem pirozeným, jakož se toho doslalo jiným

národm evru|)sk\'in.

Dvcliríni .s ohledem na jelio luební povahu.

Sepsal i>rof. Dr. Jan Pm-kyní.

Zd.i se, že vzduch, jakýž vydychujeme, jest ten samý jaký jsme vdechli : jest

przraný, obyejn beze všeho zápachu, jen trochu teplejší, ano i vlhejší ;
zvláštních

luebních vlastnosti , tak prosto berouce , na nm nepozorujeme. To však nemže býti

dostateným dvodem, abychom všechno naše další badáni v tom ohledu zastavili
,
jako

to inili stai-i ftekové z píiny, že u nich chemie sotva stávalo. Aniž na tom dosti,

abychom, jako v pozdnjších stedovkých asech, ledajakými domnnkami se upokojili,

aii vc dkladného skoumání požaduje.

Plyny nebo všeliké druhy vzduchu mají ty pro chemika nepíjemné vlastnosti, že

jsou z vtšího dílu neviditelné, bcíbarvé, neznan hmotné, bez jistých mezi prostorních,

slži zavitedlné, ímž badateli nesíslných trudností naskylují. Proto také jejich známost

v postupu vdy luební ne:i.álo .se opozdila, i mžeme íci. že tcprv tchdáž pravých
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pokrok uinila a podstatných základQ nabyla, když plyny ze své tajemné neviditelnosti

hlavn Lavoisierem na svtlo vdy dobyly byly , ehož pede vším dosáhl ohledáním

vzduchu oparu zemského a jeho rozložením na kyslík a dusík.

Co se týe vzduchu výdechem vydávaného , bylif arci již ped Lavoisierem che-

mikové, kteí poznali, žes nim jakási nová látka uvnit plícní duliny se spojila, kterou

její první vynálezce, Robert Boyle, nazýval vzduchem zalknutým (aer fixus) a to právem;

nebof jí nejdíve vydobyl z pevných tles, vápna, kídy , v kterých jako uvznna nebo

zatena byla a z nichž prostedkem kyseliny sirkové na svobodu vzdušní vycházela.

Nejlehí spsob
,
pesvditi se o zvláštní luební povaze vzduchu vydýchaného,

záleží v zkoušce velmi jednoduché , kterou každý z našich tená snadno sob6

zaíditi mže. Vezmi nco málo , asi lot páleného nehašeného vápna
,

polej 30 loty

destillované, v nedostatku té tebas i studniné vody , nechej stáli, až se usadí a uistí

nebo také na fillru procedí, pak odlej do láhve a dobe zatkni : máš tak vodu vápennou

nebo vápno žíravé vodou rozpuštné. Pro obyvatele vtších mst bude pohodlnji, takovou

vodu erstv zhotovenou od materialisty nebo z lékárny za malý peníz sob zjednati.

Vápenná voda vhlcuje velmi dycliliv uhlinatku (kyselinu uhlíkovou), kdekoliv ji zastihne.

Akoliv jí ve vzdušním oboru pomrn velmi málo, pedce i ta povrchem lé vody pitažena

brzy se jeví v spsob tenkých koziek, které ponedlouhu ke dnu padají a co jemný

prášek se nasbírají. Chceš-Ii tento postup rychleji uzíti, vezmi i<tou uhlinatku v láhvi

nebo v plynomru nabranou, pust jí nco du vody vápenné a potásáním dobe smíchej.

Voda zblá a v krátce usadí se na dn prášek bily , což nic jiného není než obyejné

vápno nebo uhlan vápniitý. Podobn se daí, vezmeš-li rourku sklennou a ponoiv do

vody vápenné chvíli do ní vpouštíš vzduch z vlastních plic, voda se bíle zakalí a stane

se tím blejší, ím více vydychování se prodloužilo, pak i prášek se sráží. Patrný dkaz

to, že ve vzduchu vydychovaném znaná ást kyseliny uhlíkové nacházeli se musí. Tím

arci jen její pítomnost se vyzrazuje, i postauje to k njakému poznání povahy luební

vzduchu vydýchaného ; dkladnost vdecká však žádá zevrubn poznali pokaždé množství

uhlinatky , ímž i poznáme rozdíl mezí vzduchem atmosfaerickým a vzduchem dýchá-

ním zmnným.
Abychom v tomto badání poádn postupovali, dlužno nám obrátili zetel nejprve

na povahu luební oparu vzdušného, potom na vzduch výdechem vydávaný; pak se bu-

dou považovati zmny v krvi a v tle vbec dýcháním spsobené ;
potom chorobné ano

vražedliié ouinky všelikých plyn na zdraví a živobytí živoišné i lidské ; konen nás

bavili bude rozjímání, jak se dýchání provozuje ve všeobecném oboru tl organických,

zvlášt po celém živoišstvu.

I.

Opar vzduchový , atmosféra , obkliuje celou kouli zemskou zvýší nanejmén

osmi mil. kde se ješt za soumraku svtlo slunení odráží ;
podle jiných však až na

27 mil se rozprostírá, kdežto asi tíže vzduchu s jeho odstedním vývahem, kolotánim

zem spsobeným, v rovnováze se nachází. Na dn tohoto ohromného moe žije po-

kolení lidské se vším živoišstvem rostlinstvem, v nm a jim dýcháme, život nejen

hmotným spsobem provozujeme ale též popudu k duševnímu živolu pijímáme. — Zdálo

by se, že vzduch jest vc nehmotná, ano obyejn íkáme o nádobiich že jsou prázdné,

když toliko vzduchem naplnny jsou, však silné vtru vání, nadýmání mchu, lítání pták

a jiné výjevy pesvdují nás dostaten o jeho hmotnosti. Ješt vtšího pesvdení
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dosáhli jsme od íasii vynalezeni vývvy OUonem Giierikem, kdežto i tíííe vzduchu se

ustanovila. Vážíf v pomru k vod, tiži vody za jednotu pijímaje, 770krát méni''. loliž

líže vody k tiži vzduchu má se jako 1: y^^a — '^'0-
•> ^'''' ^'^-C ^'•"•Y J^^' '^'''"'"át

vClši než tiže vzduchu. Jeít vtíi jistoty o zvláštnosti a hmotnosti vzduchu o|tarniho

dosaženo poznáním všelijakých druh vzduchu, jež plyny nazýváme a ježto jsou plyn

kyslíkový, dusíkový, vodíkový, uhlíkokyslikový, uhlíkovodíkový, chlorový, jodový, bro-

mový a j., z nichž každý své fysické a chemické vlastnosti má a obzvláštní pomry

kvantitativní pi sluování s jinými prvotními lalkami zachovává.

Ve vzduchu nalézáme podle prostoru bezmála 21 percent kyslíku a 79 pere.

dusíku, nebo ješt uríitji 20,8% kysl. a 79,2''/„ dus. Dokáže se to snadn a rychle

cudiometrickým *) spsobem. Vezme se nádoba sklenná, oblá, všude stejného, asi

coulového pomru (kalibrirovaná), dosti vysoká, na jednom konci zavená, na niž se

naznaí árkami diamantem vrytými sto oddíl novofrancouzské nebo nkteré jiné

míry, pak se naplní vodou a v pneumatické van obrátí; naež se lam pustí vzduchu

obecného tolik, dokud sahá shora sto oddlení. Kdyby oba ve vzduchu obsažení ply-

nové se vespolek nepronikali, nýbrž oddleni zstali (jako olej s vodou) a barvou se

rozeznávali, dosahoval by kyslík jakožto tžší do 21. stupn, ostatních 79 bylo by zajato

dusíkem, ehož arci nebývá pi našich plynech co nejproniknutji spolu smíšených. Nám

ale loto pijeti sloužiž na poukázku, ehož asi bychom se nadíti mli, kdyby jeden

z tch plyn, ku p. kyslík, náhle odat byl ; vystoupí totiž voda tlakem atmosfaery na

jeho místo a zajme práv 21 stup, v ostatních 79 zstane dusík v stejné míe a ne-

zmnn. Mžeme to spsobiti, když pidáme k jmenovaným plynm tolik vodíku, aby

dvojnásobného prostoru kyslíku = 2X21 = 42" zajímal. Všickni ti plynové budou tedy

nyní obsaženi 69 + 21+42 stupnm! cylindru. Na hoejším uzaveném konci nádoby

jsou s obou stran hermeticky (neprchodn) vpuštny a vpajeny dva dráty z platiny

nebo z mosazi s konci vnitními jen asi o árku vzdálenými, zevn visí na jednom e-

tízek až k zemi dosahující — elektrický odvodi, na druhém nachází se kulika ku pi-

jetí jiskry z Leidenské láhve — elektrický pivodi. Nabije se totiž láhevka a pustí se

na kuliku. Elektina probhne dráty, mezi špikami objeví se jiskra, s slabým buch-

nutím zapálí, kyslík se spojí s vodíkem a promní se okamžit ve vodu, která se spnjí

s vodou ostatní; jest jí ale tak málo, že to nikterak v poet vcházeti nemže. Tou

však promnou vznikne vzduchoprázdny prostor v cylindru, který záhy vodou se naplní

až na 79 hoejších stup, jež dusík zajímali nepestává. Tím zmena mnohost dusíku

ve vzduchu atmosfaerickém. Jiným spsubem zmí se mnohost kyslíku. Vpraví se do

vzduchu v nádob sklenné, vodou zezpod uzavené, na ohnutém drát kousek hoícího

fosforu; ten stráví kyslík, z toho povstalá kyselina fosforová spojí se s vodou, voda

vystoupí v nádob, a co na prostoru ztraceno, ukazuje kolikost kyslíku. Takto však

jen poznáváme prostorní obsah (volumen) dusíku a kyslíku, ne však jejich potažné

Mže. Potažnou tíží nazýváme váhu jakéhokoliv tlesa, stejným prostorem obsaženého,

v porovnání s váhou tlesa jiného. Co se týká tles kapalných a pevných, pijat jest

*) Slovo eudiomelr složeno z ív= dohro, & áiop ^ otevení nebe, opar vzduchový a ^(T^iov míra, jakohy

ekl : dobroty vzduchu itiri, jenž udává kolikosti kyslíku ve vzduchu, na nmž hlaviié ziirisí dobrota

a vdychatclnost jeho.
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stálý objem vody, ku p. kostkový palec, za jednotu, i nalezeno, že stejný objem rtuti

14krát, zlata I9krát tolik váží atd. Pi plynech bere se za jednotu plyn atmosfaerický,

i nalezeno, že potažná váha kyslíku jest 1.10563, toliž že jest o jednu desetinu a pt

tisícin tžší nežli vzduch obecný; dusík pak o nco lehí; totiž =0,97137. Vodík jest

ješt lehí =0,073, uhlinatka tžší =1,524; nejtžší jest plyn jodový, jenž váží Skrát

tolik co vzduch ; vzduch pak sám jest 770krát lehí nežli voda. K mení potažné váhy

vzduchu a jiných plyn užívá se vý-vvy. Vezme se ballon sklenný, obsahu asi pl

kostkového stevíce, násadkou se šroubem a kohoutkem opatený, a pišroubuje se

k podobné násadce u vývvy. Vypumpuje se vzduch asi 20krát, naež až na '/jo^osa

ztenen bude, což dostatené se zdá, aby se ballon za vzduchuprázdný považoval. Ten

se pak zase odšroubuje a velmi jemnou váhou odváží. Máme nyní tíži pouhé té nádoby.

Potom se kohoutek oteve, vpustí se vzduch zevnjší a nádoba opt se odváží. Bude

nyní o nco málo tžší než byla nádoba prázdná ; rozdíl té líže jest absolutní tíže

vzduchu nádobou obsaženého. Tou samou nádobou, která se pokaždé musí bedlivé

vyistili, mohou se pak i jiné plyny a páry odvážiti, z kterých nkteré budou tžší,

nkteré lehí nežli vzduch obecný. Obdržíme lak potažných vah plyn a par, pi emž
váha vzduchu co jednotka za pospolité mítko slouží.

Když ledy bereme ohled na potažnou tíži plyn, ukazuje se, že ve stu prostor-

ních ástek vzduchu 23,077 "
o kyslíku, 76,932 % dusíku obsaženo jest, mimo to pra-

videln, akoliv nestejn, 0,05 % kyseliny uhhkové pimíšcno bývá.

Tito plynové nejsou ve vzduchu chemicky spojeni, jako n. p. v kyselin du-

síkové, nýbrž jen smíšeni, proež velmi rozluitelni, an zvlášt kyslík každému jinému

spojení snadn se podává, kdežto dusík pro svou nepemožitelnou lhostejnost málo vlivu

vyvádí na podložené sob látky. Tito plynové vzduchem obsaženi zachovávají, a ne

chemické, pedce tolik fysické pitažlivosti, že na spsob cukru nebo soli ve vod jeden

v druhém se rozplývá, a tedy podle potažné tíže (jako olej a voda) se neoddlují, pro-

ež i ve všech hloubích a výších almosfaery vždy stejn smíšeni jsou. Toto však platí jen

o svobodném vzduchu, v uzavenýeh prostorách náhodou i úmysln tylo pomry všelijak

zmnny a pHuií.sením cizích lálek zmnny býti mohou. Tak na píklad v komnat, kde

mnoho lidi jest shromáždno a zevnjšímu vzduchu málo pístupu dáno, ubývá arci

kyslíku v té míe
,

jako pibývá kyseliny uhlíkové , dýcháním spsobené , tak že

na konec i svíce temnji hoí a lidem udušeni hrozí. To však neplatí na svobQdnéra

vzduchu, kde vždy len samý pomr kyslíku a dusíku se udržuje, an ztráta kyslíku, dý-

cháním nebo hoením a jinak uinná, vždy ze sousedních vrstev nahrazena bývá; nebof

jest arci ohromná, nevyvažitelná zásoba tchto látek v celém oboru vzdušném. Ukáže

se to, když se pokusíme podle známých podatk pibližme aspo vypoítati, jak mnoho

asi dusíku a kyslíku v oparu vzdušném obsaženo jest. Známo, že vzduch podle zákonu

Mariottova pomrn k výšce v jistém postupu idne, lak že konen ve výši nkolika mil

ani by k dýcháni více sloužiti nemohl. Takové nestejné rozdlení základních látek ne-

hodí se ale k zevrubnému oulování. K tomu potebí pedstaviti sob, jakoby almo-

sfaera té samé všude hutnosti, kterou má pi hladin moské, do užších mezí uvedena

byla. Tenkrát by mla asi výšku 24.555 Paížských stevíc, nebo aby se pohodlnji

výet vedl, bez mála jednu zempisní míli. Ohled berouce na velikost zemkoule, jejíž

poloprmr jest 860 mil, najdeme, že by obsah prostoru celé atmosfaery inil 9,307.500

kostkových mil. To-li v pedstav petvoíme v jednu ohromnou kostku, bude každá
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její hrana podle délky, úrky i hloubky obsahovali 210 mil, což na kostku vyzdviženo

210X210X210 — 9.261.000 iní bez mála onu uvedenou summu. Její líže by pak ob-

nášela skori) 9Vi Irilioníi liber. Z léto kosíky vzduchu atmosferního daly by se v my-

šlénkách ti nové kostky z obsažených plyn podle pomr prostorných nahoe uvede-

ných utvoiti. Strana kostky kyslíkové mla by 125 mil nebo celá kostka 1.959.375

kostkových mil; strana kostky dusíkové mla by 194 mil, nebo krychlových 7.301.384-

strana kostky uhliénatky nco mezi 14 a 16, mil (vezmeme-li 16, obdržíme 4096 krych-

lových mil), coí dohromady iní 9.258.605, bez mála to samé jako nahoe kostka

vzduchu celé atmosféry.

Pi dýchání neteba ohledu bráti na dusík, nebf ten, Jak pozdji ukážeme, vtším

dílem pro svou lhostejnost nestráven zase se vydychuje ; uhlinatku pak pro její skrovnost

mžeme tu též zanedbati, ješt menšího podílu bere pára vodní, v promnlivé mno-

hosti ve vzduchu rozprostená. Obmezíme se toliko na kyslík, i ptáme se pedn, jak

mnoho kyslíku asi celé lidstvo, prmrn na 1000 milion osob je poítajíc, za rok

stráví? Podle udání Lavoisiera a Davyho spotebuje dosplý lovk za 24 hodin 45.000

kostkových palc, což iní '^°'"'/,,3 = 26,04 kostkových stevíc, za celý rok

26,04x365=9504,6 kosík, stevíc; tisíc milion lidi tedy 950.460.000.000 k. si.

Jedna kostková mile Paížské míry obsahuje 1.191.956.000.000 kr. st. Ptáme-li se tedy,

kolikátý díl kostkové míle celé lidstvo stráví za jeden rok, dostaneme následující pro-

porcí : 1 kosík, mile má se k podílu j, jako atd., totiž 1; ,x=l 19.195 . . : 9504 . . .

z ehož X = 0,7975: tedy by celé lidstvo strávilo za jeden rok bezmála %„ kostkové

míle kyslíku. Kdyby vždy stejný poet lidi na zemi žil, a mla-li by se na isto slrá-

Titi celá nahoe uvedená kostka kyslíku 125 mil rozmru, bylo by k tomu potebí

2.451.000 let. Jedna jediná staila by na 1000 let celé lidstvo kyslíkem opatili. —
Akoliv se zdají býti tyto cifry peveliké, ano možné trváni lidstva nade všechno

naše pontí, zdá se pedce pravd podobné, že, povážíme-lí letopoty, na které nás pi-

vádí skoumáni zemésiovné (palaeonlologické), ukazující na množství milion let minu-

lých, kde též svt organický dýcháni provozoval, ekli bychom, že atmosféra arci ne-

vyvažitelná býti musí, a že snad vždy nové a nové podíly kyslíku a jiných látek, z nichž

se vzduch skládá, od jinud, snad ze všeobecného svtového etheru dostává. Kdyby

však, neohlédaje se na to, pedce nkdo tvrditi chtl, že dýcháním lidstva i celého ži-

voišstva a rostlinstva, okysliováním kov, nesíslným pálením ald. po celém povrchu

zemském vždy nco kyslíku ve vzduchu ubývá, považovali tu sluší, že se zase, ne-li

docela, aspo z velké ásti nahrazuje vypaováním kyslíku z rostlin ano i z vod,

ze sopek, i z celé kry zemské. Konen pak ani by se naším pátráním a zkouškami

nikterak dokázati nedalo, zdali kyslíku v atmosfée nco ubývá nebo pibývá, nebo

by to pi našich malicherných mrách, naproti ohromné oné zásob, bylo lak neznané,

že by se ani dost malým zlomkem urili nedalo, leda snad za mnoho tisíc let, pi ne-

ustálém váženi, mení a pemováni. Mžeme tedy smle, jak každému dáno, dýchati

a tráviti vzduch atmosferní, bez obávání, že by nkdy se ho nedostávalo, odevzdávajíce

se do vle vné oné bylnosti , která nesmírn bohatá jest na prostedky udržování

života svého tvorstva, ani asem ani prostorem nejsouc obmezena.

Zdá se, že by se i jakýs piklad poasného ubýváni nkteré z tchto látek vzdu-

chových ukázati dal na uhlíku. Pravd podobno jest, že v dávném pravku mnohem

více uhlinalky ve vzduchu se nacházelo nežli nyní, ano i tolik, že vyššímu zvíectvu

ih* 18S6. 18



(ssavcm, plákfim, hmyzu) vzduch ani k dýchání sloužili nemohl, proež také z onch
as žádných sled o nich nepozstalo ; nižšímu pak vodnímu zvíectvu (mkkejšm,
rakm, rybám, ano i obojživelníkm), jen málo kyslíku potebujícím, výborn jo dailo.

Nejbujnji však vzrstalo rostlinstvo, požívající hlavn uhlíku, jenž v atmosféro tehdáž

pevládal, ehož ohromné zbytky v útvaru uhelném nacházíme. Bylo-Ii se pak tenkráte

co báli úplného zmaení uhlíku v atmosfée? Nikoli. Božská prozi-etelnost jeho ubý-

váním zmírnila bujnost rostlinstva, vduch oištn od uhlíku podal pevahu kyslíku, mo-

houcímu i vyššímu živoišstvu i lidstvu za podmínku života sloužiti, až k nynjšímu

vzniku dosplo. Kdož ví, jaké by spsoby živobytí se vyvinuly, kdyby kyslíku poade

ubývalo a stejnou mrou dusíku pibývalo, a zdali by jiná, nová oživující zídla v pí-

rod otevena nebyla , což arci v tajeplném ln budoucnosti nám neznámo se chová.

Vrafme se však od tchto vysokovzlétajících myšlének do bezpených mezí naší pítomnosti.

Vzniká otázka, jaké jsou místní pomry základních látek našeho vzduchu. Gay-

Lussac a Alexander von Humboldt byli první, kteí se dokázati snažili, že pomry ky-

slíku a dusíku všude stejné jsou. To samé dokazoval Saussure 30 let díve. Pozdji

pozoroval to samé optn Gay-Lussac po svém roku 1805 spolen s Biotem vykona-

ném výletu ballonem, pinesa s sebou s výšky 21.430 Pa. st. nkolik porcí vzduchu,

který práv tolik kyslíku a dusíku ukazoval, jako dole v Paíži. Ten samý pomr látek

základních ukazoval vzduch vzatý Humboldtem shory Antisany 16.640 st. výšky, a tak

i s jiných výšin, což nedávno o Alpách Brunnerem potvrzeno. Ano i nad bahnisky er-

paný vzduch nebo vzatý z prostor množstvím lidu naplnných, divadel, sál, ukazovnl

vždy tu samou pomrnou mnohost kyslíku i dusíku. Jestli však vzduch z velkých výší

vzatý a znan zedný v stejném prostoru neukazuje to samé množství látek základ-

ních, pedce vždy zstává ten samý jich pomr, totiž 31 : 79. Ano i v prostorách, zdánliv

oupln uzavených a lidstvem peplnných, vždy ješt ten samý pomr tchto látek se

ukazuje, proto že nikdy tak uzaveny býti nemohou, aby mnoho štrbin v oknech

a dveích nezstalo, dostatených k poádnému obnovování vzduchu. V svobodném pak

povtí stává se ovšem bez pestání rozlinými jeho pohyby lakové smíšení vrstev vzduš-

ních, že vždy ten samý pomr látek jeho základních se udržovati mže. Teprv když um-
lým spsobem ouplné uzavení vzduchu se stane, mžeme i úplného strávení kyslíku do-

cíliti, ano kdyby spolenost lidí v lakovém prostoru déle setrvala, konen by se vlaslníni

dýcháním udusila, i zejm by se našlo, že kyslíku znan ubylo. Když na vysokých

horách do velkých výší vzduchového oboru vystoupíme, stává se dýchání poade a-

stjší a rychlejší, abychom pi stejné poteb nahradili to, co nám na hmotnosti vzduchu

ubylo. To však nezáleží na pomrné nýbrž na absolutní míe kyslíku. To samé platí o ve-

likých hloubkách, v dolech, v zvon potápcím, kde vzduch znan stlaen jest a dýchání se

zdlouhavjším stává. Podobn jdoucímu proti silnému vtru dýchání velmi uleheno bývá.

Poznali jsme dosud vzduch atmosferní v jeho pesnosti
,

jak obyejn slouží

k dýchání. Bývá ale i s jinými látkami smíšen, ježto bu neškodný jsou nebo dýchání

více mén obtžují. Jsouf pak i plynové a páry, jenž vdýchané buto lhostejné jsou,

nebo všelijak obzvláštn, nkdy i pitvorn na innosti životní psobí, nkteré pak i rychle

život zhasívají. Ve vzduchu, snad až do nejvyšších jeho konin, nachází se pára a plyn

vodní. Patrní svdkové toho jsou oblaka, dešt, mlhy a rosa, a však že i neviditeln

voda ve vzduchu rozprostena jest, poznáváme z jejího srážení se na povrchu ochlaze-

ných tl a jinak i nástroji hygroskopickými zvanými, vlahoméry , jimiž se skoúmá
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povtrní povaha vzduchu. Vzducli drží v sob buJlo milo vodní púry, kdežto, když skoro

nic, suchým jej nuzývúniu, nebo jí bývá jen proslcdni množství ; to když so zvýši, bude

koneín vzíluch vodou nasycen. To však pláli jen pi jistém stupni teploty, kleni když

se zvétíí, vzducii se rozšiuje a idne, i vždy více vody vhlouje, až se zase na témž

slupni teploty nasytí. Chladne-li vzduch a houstne, vypouští díl své vody na spusob

mlhy a páry. Dýcháme tedy mimo eCené plyny vždycky i nco vody. .lest pak i ve

vzduchu množství prachu, jako to poznáváme na lak zvaném slunením prášku, jenž v kom-

natách se vyskytuje, když slunce okny šikmo do nich záí. Patrno jest, že podle okol-

ností (ku p. v dílnách) toho prachu více nebo méiié bude, zvlášt pomrn více u po-

vrchu zem nežli výše, a však i v nejvyšších vysoinách byl slunení prášek nalezen, což

dalo pvod ku pcchvulné domnnce, žo vbec takový prach pu svtooboru rozptýlen jest,

z nhož planety a jiná nebeská tlesa svj vzrst berou. Nco jiného jest pracli, který

nkdy za letních dob vichicemi zbouen z celých krajin se nashromáždi a až do oblak

sahajíc nás napadá. Ehrenberg ml ten dvtipný nápad, že asi kruh takového prachu,

ádné odstedivostí kolotání zem vyzdvižen, tam kde passatní vtry místo své mají, po

obou stranách rovníku na spsob kruhu koluje, proež jej passátním prachem nazval.

Není ledy pochybnosti, že bez pestáni i všude rozliného prachu so nadýcháme. Mimo

to vznáší se ve vzduchu, zvlášt v nejnižších jeho vrstvách, množství všelijakých výpar

z moí, potok, zídel, bahnisk, vbec z povrchu kry zemské, ze sopek, z rostlin

a zvíat, pak z dílen lidských všeho druhu. Sem náleží znané množství uhllnalky

rostlin, pak i všeliké jejich zápachy, výpary rozliným kysáním a hnitím spsobené,

kamž i lak zvané miasmy pipoísti dlužno, též rzné spsoby koue pálením diev i ko-

panin vyvozené. Také soli moské v nejnižších vrstvách vzduchu nad moem i nad

sousedními behy se vznášejí, což již z toho vidti, že tam solné rostliny (Salsohi káli,

Glaux maritima, Salicornia a j.) dobe se daí. istých plyn na svobodném vzduchu

samodk málo se vyvinuje, vtším dílem emeslným spsobem se vyrobují, ímž i možná

Jich úinky na dýchání a na jiné živelní mocnosti zevrubnji poznali. Sem náležejí

pedn sami základní plynové vzduchu, kyslík, dusík, uhiinalka, potom všechny che-

mické látky, které pravideln tvánost plyn a par na sob mívají anebo se teplotou

lakovými staly. Hlavnjšf z nich zde uvedeme, jsouf následující : plyn vodíkový, ozon

(spsob kyslíku), chlor a jeho kysliníky, kysliníky dusíkové a uhlíkové, dusík a uhlík

vodíkový (ammoniak), sloueniny kyslíku a vodíku se sirou a fosforem, plyn cyanový,

kyslíky a vodíky fluorové, arsenikové, páry jodové, bromové, vodní, rlutni, lihové, vše-

likých ether a prchavých olej, chloroformu, a jiné, zvlášt narkotické, spalováním

vyvozené. O jejich píznivých nebo škodných úinech na dýchání a výkony životní bude

pozdji na píslušném míst pojednáno. Takovým spsobem ohromná spousta vzduchu

almosferního zmiruje a neškodné iní všechny tyto plyny a výpary, z kterých každý

pro sebe zkázou by hrozil rostlinstvu i živoišstvu. Již základní jeho plynové jsou p-
vodn tak nastrojeni, že lhostejnost jednoho mírní dráždivost druhého, uhlinatky pak

tak málo pimíšeno, že neškodí zvíectvu, dostauje co hlavní potrava celého rostlinstva,

které za ten dar v stejné míe atmosfée vdn vrací kyslík z vody nanovo vydobytý.

V oboru pak vzdušném hospodaí svtlo, teplo, elektina, vtry a vody, aby látky

vzdušní vždy v rovnováze byly udrženy, a pi zdánlivém nelad a smsici, kterou po-

jmouti naši meteorologové daleku jsou ješt vzdáleni, panuje blahodjn zákon organický,

jímž so dari cokoliv žije pod nebem, na zemi i ve vodách. Ukázali jsme taklo v oddílu

18*



268

tom zásobu látek, z které dýchání bere svou potravu, kterou bez pítrže život se udr-

žuje a plamínek životní plápolá; vidli jsme, že ta strava jest všeobecná a neujimatelná

každému tvoru, a její sklady tak nesmírné, že o jejím vyerpání ani pomyšlení býti

nemže. Bude nyní teba dále pátrati, jakých úink vzduch a plyny vyvozují v útro-

bách tla lidského a vbec zvíecího, a jaké se tam s nimi stávají promny.

n.

Budeme nyní považovati úinky dýchání vzduchu
,
pedn jaké sám trpí zmny

svým krátkým spojením s naším tlem, pak jaké zmny vyvádí a jaké innosti vzbuzuje

v rozliných ústrojích našeho organismu. Již jsme se z poátku zmínili , že sprostým

spsobem na vzduchu z plic vydchnutém žádných nápadných vlastností nenacházíme,

leda že se zkouškou velmi jednoduchou ukázalo , že v nm znan uhlinatky pibylo.

Tím však se spokojiti nemžeme; nevíme, mnoho-li jí pibylo, neznáme jaké zmny se

staly s kyslíkem a dusíkem, zdali jich množství zmenšeno nebo zvtšeno. Toho se všeho

podrobnjším pátráním dosti zevrubn dovíme. K tomu tedy pikrome.

Vzduch vydechnutý bývá teplejší nežli vzduch vdechnutý. Píina toho leží na

dlani. Vnitní teplota plic pochází od krve , která pravideln slojí na 28 až 30" R.

(35—37" C). Vzduch se okamžit ve všech mchýkách plícních rozproste a tedy

teplem se pronikne. To by se arci stalo pi praním vdechnutí, pi optném dýcháni

nové podíly vzduchu tak hluboko nevniknou, i žádá to delšího asu, než ouplné smíšení

se stane, an ve vtších trubicích vzduch déle chladný zstává a výdechem se vracující

jím ochlazen bývá. Proto také v zim výdech mén teplý jest nežli v lel, pi stední

teplot venku (15—16" R.) dosáhne teploty krve (28—30" R.), když venku zima málo

pod nebo nad nuUou, vydýchaný vzduch bývá 23—25" R. Záleží však mnoho na stavu

teploty celého tla. Když v zim hodn vymrzneme, vystoupí teplota výdechu sotva pes

22" R. Zajímavé a vdecky dležité by bylo skoumali, zdaliž i v zimnici, v as mrazu,

pak i pi cholee výdech bývá studenjší nežli obyejn ; naopak zdali v horece, zvlášf

pi horku pichlavém tyfosním bývá teplejší. Zasloužilo by to pozorlivjšiho ohledáni

léka, i získala by diagnostika nový spsob a nástroj vypalrování
,
jak hned obšírnji

vyložíme. Tu jen ješt podotknouti dlužno, že v klimatech horkých, kde zevnjší tem-

peralura (až do 43" R.) vyšší bývá nežli krve, teplota výdechu jen málo výše postupuje

a tedy podobn se chová jako výpary kožní.

Nástrojek ke skoumání výdechu jest sklenný cylinder, teba jako se užívá u lampy,

do toho se upevní korkem malý therraometer, ale tak , aby co možná blízko zevnjška

vidn byl, pro vodní páry, které by zaclánly; korek musí být tak uíznut, aby dýchání

nevadil. Na jednom konci se cylinder zouží nebo zacpe bavlnou , druhý konec vezme

se do huby, aby se jim dýchalo. Dýchání se obyejné prodlužuje ti nebo tyry minuty,

což dostatené býti se zdá, aby teplota dechu rluf teplomru cele pronikla a také se

zevnjší v rovnováze se udržela. Takového nástroje použili pi svých zkouškách Brunner

a Valentin
, jejichž výsledky ve vlastních tabulích podali , srovnávajíce se s tím , co

práv vyloženo.

Zadruhé ohled bráti sluší na vodní páry, dýcháním z plic vyvinované. V zimfi

se každ'- o jejich pítomnosti na vlastní oi pesvdí, vida je se vznášeli v studeném

vzduchu na spsob koue nebo dýchaje na okno v studeném pokoji, na kterém se pára

srážejíc vodními krpjemi je potahuje. Chceme-li však zkoušku zevrubnji zaíditi,

abychom stanovili uritou mnohost vody jistým asem plícemi vydané , teba k tomu
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použíti lálek vodní páry usilovn do sebe hltajících
,

jako jsou chlorové vápno , žfravé

íislé draslo, kyselina sirková sražená a j. Nejlépe se užívá poslední pro její láci a snadné

opateni. Ustrojí se k lé zkouáce roura sklenná asi V. palce v prmru, l'/„ st.

dlouhá, ta se dmuchavkou uprosted ohne, aby ramena blízko sebe nahoru bžela. Jeden

konec, jímž se ústy vzduch vpouští, se trochu pihne , aby kyselina do úst vniknouti

nemohla. Blízko konce svážou se ramena drátem s hákem , aby se roura místo misky

u vah zavsiti dala. Nyní se rameno pímé naechrá dlouhými asbestovými vlákny, pak

se naleje asi lot eené sirkové kyseliny a dobe proleje , aby vtší díl po vláknech

ulpl a jen nco málo dole se nabralo , co by prdechu nepekáželo. Tak pipravená

roura zavsí se k jemným chemickým váhám a její tíže se dobe zlariruje. Na to se

zase odejme a dýchá se obyejn celou minutu ohnutým koncem do roury. Na to se

zase odváží, naež pírostek na váze ukazuje, jak mnoho vody pi vydychování pohlceno

bylo. — Podle mnohonásobných, pes dv léta prodloužených pozorování prof. Valentina

v Bernu švýcarském udává se stední poet vody za jednu minutu 0.267 gramm
(1 gramm = 16,4 gran) = 4,3788 gran; za hodinu = 16,020 gramm = 262,728

gran = 1,09 lotu, za 24 hodin = 384,48 gramm = 26,36 lotu = -"-'^í^jo liber

= 0,823 lib. Vezmeme-li tiži lovka odvu sproštného .54 kilogramra 'i kilogr. =
16400 gran) = 884600 gran = 3685,7 lotu = 115,1 liber, tedy tratí denn asi

V, 40
—

'/,,g na tíží tla, což vodní parou pi dýchání uchází.

Z tchto a podobných zkoušek také vyplývá, že ím zdlouhavji, hloubji a ideji

v uritém asu dýcháme, tím více vody dýcháním se vydává, protože lehdáž vzduch

ouplnji parami se nasytí , kdežto pi mlkém a astém dýchání se to nestává. Také

pirozená vc jest, že mladší, živjší, šfávnatéjší jednotlivci více vodní páry dýcháním

vydávají nežli starší, slabší, mén krevnatí, a že to vbec s vyvinováním tepla v krvi souvisí.

Rozumí se samo sebou , že množství vodní páry dýcháním vydané odvislé bývá

od stup teploty zevnjšího vzduchu a jeho nasycenosti vodou. ím chladnjší jesJ

vzduch, tím sušší, tím více bere do sebe páry z plic; í"" sytjší vodou, tím mén pi-

jímá, ano pesycen-li, sdluje krvi množství vody, která pak zase moí a polem odchází,

jako to zkoušíme pi užívání parních lázní , ano pi každé znanjší zrnné povlrnosti

na vlastním tle pozorovati mžeme.
Hlavní zmna pi vdechování vzduchu zevnjšího stává se v jeho luebné povaze,

.liž nahoe udána sprostá zkouška
,

jak se lze pesvditi , že vydychováním se znaná

ást kyseliny uhlinaté vydává , což se pozná na pibývání tíže vápna chlorovodíkového

nebo istého žíravého kalí, když se do nho delší as vdychovalo. Abychom však

vtšího pesvdení ve vci tak dležité dosáhli , teba k tomu zevrubnjších zkoušek

uiniti. Pedevším musíme si zjednati nádobu, do které bychom vzduchu vydýchaného

nachytali. Slouží k lomu známý plynomr (gasometer) nebo ješt sprostjším spsobem

Vierordtovým láhev vtší, jejíž dno se uízne, krk pak budiž opaten násadkou s kohoutkem

a šroubovitým otvorem, ku kterému delší sklenná nádoba, podobnou násadkou s kohoutkem

opatená, pevn pišroubovati se dá. Prvnjší nádoba, jest vlastn plynojem (gasotheke).

Druhá pak nádoba rouruvitá . opatená mítkem
,

jmenuje se uhlorar (anthrakometr).

Bylo by zbytené, jejich užilí obšírn zde udávati. Výsledky jsou beztoho tytéž.

Udáme zde podrobnjší zkoušky o té vci, jež pedsevzali Bruimer a Valentin.

Užili k tomu následujícího náiní.

a jest nádoba sklenná s temi krky, zajímající asi l'/s litru (pl pinty). V každém
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z tech olvor zaten jest zvláštní pistroj. V otvoru krku prvního b jest upevnna prft-

(lušnice c, d, s násadkou e k pivíti k ústm. V otvoru krku druhého f jest zatknut

dvojí pístroj : nálevka h k vlévání rtuti, pipojená prostedkem vlastní ocelové násadky

pro rtuf s kohoutkem y ;
po stran pak jest jiný otvor, souvisící s rourovim nékolika

podstavkami podepeném, i, k, /, r, s, t, ku pijímání všelijakých plyn odcházejících.

Do tetího krku sahá až ke dnu nádoby roura m, o, p, dvakrát pod pravým úhlem

ohnutá, druhým koncem vstrCena do lahviky q, do polovice rtutí naplnné. Tak sesta-

veného náiní užívá se následujícím spsobem. Rouroví t, r, s. I, se odejme a oddíl

/, I tmelem dole popsaným *) zave. Také se zavo nálevka kohoutkem g. Nyní se vde-

chuje prdušnicí c,d,e, kyselinou sirkovou s asbeslem opatenou, do nádobky aasi5minut,

což bývá dostatené, aby z ní byl vypuzen všecken vzduch atmosferní a jeho místo zajal

vzduch plícní. Piístrojí o, p, q zastává tu místo klapky, která dívjší vzduch atmosferní

z nádoby A ven vypouští, a však nový tam nepipouští. To naplnní když se stalo, pidá

se pístroj /, r, s, I, podepen podstavkami w, e, prdušnice se u c drátnou závorkou

zave, nálevka se jistou mrou rtuti až k árce u sahající naplní a pak otevením ko-

houtku g do nádoby a vpouští. Vzduch rtutí vyven pohybuje se skrz rouroví i, k, /,

r, s, t, a y látkách tam uzavených tralí podíly kyslíku a uhlinatky, an ostatek plyn,

(Itisik, vychází nepromnn- Nalévání rluli se opakuje tak dlouho, až jistá míra vzduchu

rourovim projde, naež poíná vážení, co látkám na tíží pibylo. — Nyní ješt teba zmí-

nili se o látkách, které v uvedených píslrojich chemicky na vzduch inili mají. Pr-
dušnice , d, c má v sob rozprostenou po asbeslu kyselinu sirkovou, aby vdýchaný

vzduch co možná vody se sproslil.

Rouroví prostranné jest složeno z nkolika ástí rozložitelných. Aby vycházející

rourovim plyny oupln od vody se oistily, má v sob oddíl i, I, kyselinu sirkovou.

') Tmel, jakého užírali Bnmner a Valentin, zhotovuje se následujícím spsobem. Svaí se lnný olej

s blí olovnou (Bleiweiss) tak dlouho, až se stane massa íerná hutností syrupu, ta pak se shnte

se stejnými díly suíku (minium) a bli olovené do hutnosti tsta, naež se schová \ pouzdru k pií-

ležitostnemu npntehení. Ta massa má ty výhody, ze tak leho« nelvrdne a nepuká, ^c pKlne dobe

ke ekln a SBatto od nho se odníti dá.
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v oddílu r, s nacházejí se kousky kostíku (fosforu), které rozháté vssajl do sebe

kyslík plyn procházejících (jest to spsob fosforeudiometru). Oddíl / jest eudiometer

vápenní, obsahující v sob6 vápno žíravé dobe vypálené, které pijímá uhliínalku ze

vzduchu procházejícího. Na konci rouroví mže pidán býti aspirator (oussavka) B,

která zbytek fistého dusíku do sebe nabírá a mí. Nádoba B naplnna jest solnou

vodou; nahoe piiknuta jest k roue, kterou vychází vzduch, dole má otvor s kohoutkem,

kterým když odtéká do podstavené nádoby vody, naplní se lylýž vzduchem, jejž pak

dále ohledati a odluCili teba. Díve, než se toho apparalu užije, teba každý oddíl

(vyjma první i, 1) chemickou nejjemnjší váhou zevrubn odvážiti, naéež se pipevní

a když dostatefná porce plyn byla prošla, po rozebrání rour a oištní od tmelu, vá-

žení se opakuje a pírostek na líži fosforu a vápna se poznamená. Nato porovná se

jednotlivých látek prostor a váha. Prostor vzduchu z nádoby A vj-puzeného pozná se

z míry rtuti ke zkoušce upotebené. Co se v aspiratoru B istého dusíku nachází,

udává ztrátu na prostoru prvotním, což se kyslíku a uhlinatce, ve fosforu a vápn obsa-

ženým, pipoítá. Tak obdržíme známá ísla a pomry plyn, ve vydychovaném vzduchu

obsažených. Opakujíce podobné zkoušky nkolikrát, vždy zevrubnji a písnji, dosta-

neme celou jich adu, z nichž pak prmrná ísla vystaviti mžeme, vzavše ohled na

slav teploty a tlaku atmosféry. Z velikého potu lakových rozbor uril Valentin násle-

dující pomry plyn ve vydychaném vzduchu se nacházejících

:

dusíku = 79,750 •/„ prostorních, skoro lo samé co pvodn ve vzduchu atmosferním,

kyslíku = 16,333*/, ho tedy ubylo 4,667 %, co se skrví spojilo; za to pibylo

uhlinatky = 3,960 % z krve plícní vylouené.

Bráti teba ohled pi tchto zkouškách na Grahamv zákon o vzájemném roz-

plýváni se plyn. Našel, že loto pronikání se stává v opaných pomrech kvadrátních

koen potažných tíží jednotlivých plyn. Když vezmeme vzduch atmosferní pi O" C

760 mm. (28", 9'") llakomru = 1 potažné tíže, bude pot. tíže kyslíku= 1,10563, du-

síku = 0,97137, uhlinatky = 1,52910. Tito plynové se vymezují vespol v pomrech

opaných koen kvadrátních , to jest jeden díl kyslíku vypudí x dusíku, když .

^^''"
' yd

"^
Kl,056 3 K 0,971 37 ~ 1,0515 ' 0,98558~ 0,98558 :

0,98558
1,0515 = . Q. .^ = 0,93732; podobn obdržíme : 1 díl kyshkn vypudí x uhlinatky,

nebo 1

i i

Kl,0563 • K1.5291 - 1,0515 ' 1,2366

0,8503.
1,0515

To-li podložíme v hoejším výsledku zkoušek , kdežto 4,667% kyslíku vypudilo

3.960% uhlinatky, obdržíme podobnou srovnalost 1 : 0,8503 = 4,667 : 3,968, kdežto

potem bezmála lo samé vychází, co nahoe zkouškami nalezeno. Z toho vyplývá pravd-

podobnost, že pi zmn plyn v phcích len samý Grahamv zákon rorplývavosli pano-

vali se zdá, akoliv bezpochyby všelijak zmnn a více zavinut podle zvláštních okol-

ností organických. Tak na píklad ondy tvrzeno, že kyslík v plících v ozon se promní,

anebo by mohlo býti, že nervy zvláštní innosti na krev plícní vyvádjí; rozliný tlak

pH dýcháni též by mohl vydávali rzný výsledek a t. p.
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Nyní jeSl teba zde vyložiti , co hlavn pílí Vierordlovou o luebních zmnách
vzduchu pi rzných okolnostech dýchání vyšeteno jest.

Ze zkoušek za dne uinných vyskytují se následující ady
, Jenž touto tabulí se

podávají (37' C. 336'" Paíž, barom.)

:

1
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a bdní. Ve spaní se uskrovní poCel puls a dech, spolu pak i vyvinováni uhlinatky,

kdežto za bdóiií zvlášl pi pohyboviini se mnohem více kyslíku pijímá a pomrn
k tomu uhlinatky vydává. Podle Scharlinga vystupuje ten rozdíl za hodinu na 48 gran

uhliínalky i výše podle úsilnosli pohybováni, jakož to z rozmnožení potu puls a

dech posouditi mžeme.

3. Množství a spsob potravy není bez ouinku na poet puls, dech, pijímání

kyslíku a vydávání uhlinatky. Podle Yierordta ubývá již na pulsech a na potu výdechu

jakož i na množství uhlinatky, když obd jen na nókulik hodin odlužen byl. Marchand

uinil v tom ohledu zkoušky s žabami. První den, když byly chyceny a ješt pi síle a

sytosti, strávily za 24 hodin 3,26 gr. kyslíku , vydaly pak 0,96 gr. uhlíku
;

po tyech

pak týdnech, kdežto hodn vyhladovly, strávily za týž as jen 2,40 gr. kyslíku a vylu-

ovaly 0,73 uhlíku. Také Spallanzani a Prout shledali, že po obd vyluování uhlinatky

pibývá. Užíváni lihovin zmenší vyluování uhlinatky jakož i pi-ijímání kyslíku do krve

;

podobn pi užívání narkotických látek a rosllinních alkaloidil Obojživelníci, jenž dlouho

hlad trpti mohou, spotebují lóž málo kyslíku a vydávají málo uhlinatky. Naproti tomu

ptáci , nejživjší z živoich a nejhladovjší, stráví nejvíce kyslíku a vyluuji nejvíce

uhlinatky.

6. Co se týe stái, mohlo by se již naped souditi, že v mladistvém vku, zvlá-

št v prvním dtinství, kde rostlinní život pevládá a vtšina látek dusíkových a uhlíko-

vých k zažívání a k zrstu se vynakládá, uhlíku a uhlinatky mnoho se vydávati nebude
;

kdežto v dosplejším vku, když zvíecí innosti jsou nejilejší, nejvíce se kyslíku spo-

tebuje i také uhlíku vyluuje, v pozdjším však staí podle Andrala a Gavarreta od

72—102 uhlinatky znan ubývá. V podobném pomru žiti rostlinniho a zvíecího po-

staveno jest proti sob mužské a ženské pohlaví. Andral a Gavarret pozorovali, že

dvata od 10. až do 19. roku (ped msíním) vyluují uhlíku za hodinu 6,4 gramm
(nco mén než pl lotu), chlapci pak téhož stáí 7,4 gramm. Od asu když se uká-

zalo msíní až do jeho pestání, ud roku 19. do 45., ubývá znan u ženy na uhlinatcc,

kdežto u muže pibývá. Po skonení msíního zase více uhlinatky se vyluuje. Vesms

pomr mezi mužským a ženským pohlavím jest jako 17 : 10. Za as thotenství, kde

innost životni vbec velmi zvýšena jest, kyslíku se více pijímá a též uhlíku více vy-

dává. Andral a Gavarret dostali za hodinu 7,8 — 8,1 — 7,9 — 8,4 gramm, v stedním

poClu ledy 7,9 gramm. Pomr všeobecný, v jakém jest vbec rostlinstvo a živoišstvo

u pijímání kyslíku a vyluování uhlíku, platí tedy ve všech okolnostech organických, kde

budto rostlinní život nebo zvíecí pevládá, tak i v rozliných lelorách a listaviich, po-

dobn také v tídách živoišstva u bejlo-i masožrout.

7. Nejvtší zásluhu sob získal Víerordt lim, že množstvím svých zkoušek o dý-

chání pivedl to k jakémusi mistrovství, tak že všeliké spsoby dýchání své libovli pod-

vrženy ml a je k nejpodrobnjším a nejjemn'''jšim zkouškám upotebiti dovedl. Uve-

deme zde nkteré jeho pozorováni o psobení astosti, velikosti , áslenosti dechu na

vyluováni uhlinatky, a jak se má, když dýchání jest zabaveno . nebo když ten samý

vzduch optn se vdechuje a vydechuje.

a) Allen a Pepys. Angliané, byli první, kteí pi'i svých zkouškách brali i)hled

na astost dýchání. Našli', že ím vtáí poet stejných dech v uritém ase , ím vtší

ledy množství vzduchu se dýchá, tím vtši mnuž»lvi uhlinatky se vyvádí, mnohem více

než pi ridiim dýchání, a však pnmr uhlinatky k vydychanému vzduchu ml zstal
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vždy ten samý, af by byl poet výdech vtši neb menSí. Jeden z nich dýchal H min.

do nádoby, i vydal vzduchu 3437 krychl. coul, uhliCnatky pak 292,14 kr. c, druhý vy-

dýchal za polovici toho asu 5Vj min. 3311 kr. c, uhlinatky 281,45. Zdálo se tedy,

že pi zdlouhavjším dýchání skoro stejné množství procent uhlinatky vydáno bylo,

což ale mohlo jen záleželi na okolnostech individuálních, na které ohledu bráno nebylo.

Opominuli však bližší porovnání uiniti s dýcháním stedním obyejným, do ehož se

Vierordt zavázal. Našelt u dýchání stední míry (12 dech za 1 min.) pomrné množ-
ství uhlinatky = 4,262"

„ ; když pak zdvojnásobnil poet dech, obdržel jen = 3,3557o
stední míry. Dále vedl tyto zkoušky až do 5 krát vtšího potu výdech, i bylo vidti

stálé ubývání uhlinatky. Podobn dýcháno o polovici zdlouhavji 6krát za 1 min., i ubý-

valo uhlinatky. Což ukazují následující ady
dech za 1 min.

obyejný poet 6

12

24

48

96

uhlinatky ve 100 prostoru

5,528 %
4,262

3,355

2,984

2,662

Z toho vypadá, že Allen a Pepys byli dílem na omylu, a že práv naopak astj-
ším dýcháním uhlinatky ubývá, což i samo sebou se rozumí, nebo ím krateji dlí vzduch

almosfcnu' v plících , tím mén zmny se státi mže mezi jeho kyslíkem a uhlinatkou

krevní, proež také mén této se vyluuje ; kdežto naopak se stává pi zdlouhavém dý-

chání, an plyny lépe proniknouti a zamnili se mohou.

Vidli-li jsme ua tchto zkouškách, jak uhlinatky pi rzných spsobech dýchání

pibývá nebo ubývá pomrn k dýchání pravidelnému za uritý as (1 min.), nebráno

pi tom ohled na množství uhlinatky vydané v pomru ke množství vzduchu upole-

bovaného. Tof se pak ze zkoušek Vierordtových snadno vypoísti dá. Z jedné ady
svých zkoušek o vplyvu astosti dýcháni na vyvinování uhlinatky obdržel následu-

jící data

:

~B



b) Jednalo se dále o vypátráni, jakd poníirné množství uhlinatky se vyluuje pi

hlubokém a mlktím dýchání. Již naped se mže soudili, že pi hlubokém oddechnuti,

kdeito mnoho zovnjSiho vzduchu do plic vchází , zase vtšina lakového výdechem vy-

chází, a že tedy pomrné množství uhlinatky menší býti musí ; pi krátkém dechu zase

\ydává se nejvíce to, co již díve v plících vzelo a uhlínatkou dosti proniknuto bylo.

S tímto úsudkem srovnávají se také zkoušky Vierordtovy.

Obdržeir pH dýchání stední velikosti 4,69% uhlinatky,

pi dýchání ješt jednou tak hlubokém 4,00'/„ ,

, tikrát tak hlubokém 3,38% ,

„ „ o polovici krateím 5,38"/o - ^ '0''° patrn

vidti, že pi hlubokém dýcháni uhlinalky ubývá, pi krátkém pibývá.

Z tchto zkoušek tedy zejmé jest, že množství vydychovánim vydané uhliCnalky,

jak by se zdálo, není v pímém poméru astosti a hlubokosti dýcháni. Nebo tehdáž by,

když za jeden dech, trvající 2,5 sekund (24 dech za 1 min.), vydáno bylo 16,5 kub.

cm. uhlinatky, pi dechu trvajícím 5 sekund (12 dech za 1 min.) oíekávalo by se

vydáni 33 kub. cm. uhliénatky, vydáno však jen 20 kub. cm.; a pi dechu trvajícím

10 sekund, kdežto po pímém pomru mlo vydáno býti uhlinalky 66 kub. cm., vy-

dáno jen 28 kub. cm. Což vše ukazuje, že množství vydychované uhlinatky, ne-li

docela, aspoii znan k opáCnému pomru se pibližuje. Vysvítá to také z toho, že

Oíra déle vzduch v plících se zdržuje, kdežto již za první doby uhlinatkou se nasytil,

tím mén pozdji do sebe pijímá, tak že v celku, pomrn k trvání asu, totiž s ohle-

dem na rychlost dýchání, mén uhlinatky pijato, nežli by se oekávali dalo, kdyby vždy

svžím vzduchem se vyvádla.

c) V sezení francouzské akademie II. listopadu 1844 uvedl Arago jeden e.vperi-

menl Wollaslonv, dovozující, že poslední podíly vzduchu vydychovaného jsou na uhli-

nalku bohatjší nežli prvnjši. Když se totiž zvolna dýchá na plamínek svíky, ne-

zhasne dív až na konci výdechu. Akoli Vierordlovi podobná zkouška se nepodaila,

není o ní pedce pochybností pi takových autoritách. Ano i lehko jesl každému sama

o lom se pesvdili. Užil jsem k té zkoušce sloupku s dost malým plamínkem. Na

svobodném vzduchu, kde kyslíku dostaten pítoku páno a uhlinalka píliš se rozplývá

a rozeJuje, zkouška se mn nepodaila , až jsem plamen dlaní nebo papírem ohradil,

kdežto pak lehce se podaí. Možná je pak optn zhasili, naež, když popestaneš dý-

chati, hned se zase rozžíhá. Tebaf pi tom hledli, aby vání výdechu zdola od knotu

k plamenu se dalo , by jeho vzduch píliš se nerozhál. Shora když dýcháš, plamen

nikdy nezhasíš. Této okolnosti, a nevdouce, užívají kejklíi, když hoící svíku v du-

tin oustní déle drží aniž zhasne.

Zkoušky Vierordtovy hledly na to, aby se ukázalo množství uhlinalky pi oby-

ejném celém dýchání v porovnání k dlenému hoejšímu a hlubšímu. Když obyejné
oelé vydalo v stední míe 4,48% uhlinatky , našlo se jí \ první polovici výdechu

:i72*/o, v druhé polovici hlubšího výdechu 5,44%. Takové a k dívjším podobné zkoušky

požaduji mnoho cviku, i Irebaf aby mnohonásobn se opakovaly, aby z nich platné stední

iwety vydobyli se daly. Jako pedbžné cviení sloužilo by dýchání do nicliML- vol-

í-kého, jenž by po dílech na polovici , na tetinu atd. se naplnil , ímž bychom získali

jakousi mim ousubní (subjektivní) našeho dýcháni

Jiný spsob tchto zkoušek záležel v tom, íc po piavideliietn \ dechnuli nejprve
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obyejným spsobem, potom co možná nejhloubji se vydychovalo. Když pak pravidelné

vydechnuli o 574 iiub. cm. podalo stedem 4,63% uhlinalky , vydával po normálním

oddechnuti nejsilnjší výdech 1800 kub. cm. 5,18% uhlinatky. Když pak hledáme

ze známých prostorných mr v prvním i v druhém pípadu vydechnutého vzduchu pí-

slušnou k tomu míru uhlinatky, najdeme I. 100 : 4,63% =. 574 : 26,57 a

v druhém pípadu 11. 100 : 5,187o = 1800 : 93,24; když pak

množství vzduchu stedního výdechu odrazíme od množství nejhlubšího 1800— 574, zstane

1326 kub. cm. jako podíl vzduchu hloubji vydýchaného, z fiehož pak zase pomrné

množství uhlinatky vypoísti se dá. Obdržíme totiž , odrazíce od 93,24 — 26,57 =:

66,67, to jest množství uhlinatky nacházející se v ostatku vzduchu nejhloubji vydech-

nutého, což dá 1226 : 66,67 = 100 : 5,43% uhlinatky.

Známo, že i po nejhlubším vydechnutí vždy ješt asi 90 kr. coul v plících z-
stává, což jen na mrtvolách vypátrali se dá. Ten pak vzduch musí býti nejvíce nasycen

uhlinalkou , i miižeme pijmouti , že o 1,2'''„ (4,63 + 1,2 =a 5,83%) uhlinalky více

obsahuje nežli vzduch obyejným vydechnutím vydávaný.

d) Pibývá také uhlinalky ve vydychovaném vzduchu, když všelijakými spsoby

dýchání zabavíme. Vierordt udává následující radu zkoušek.
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(liis/ltorktt NjOj ie vdýclianá ukazuje se plícím velmi škodlivou, fnéiié rozedéná jako

lo bývá v luebnách. Ammoniak jest slouenina dusíku a vodíku, N^Hj, vyvinuje se

hnitím anebo luebnC' v spsob plynu, jes-l zápachu cpavého, a irý vdýchán usmrcUje

za králky as.

Kyslík, akoliv nejdležitjší pi dýchání, nehodí se k tomu sám o sob. Po dý-

cháni istého kyslíku, ježto Davy na 3, 5, ano 10 minut prodlužoval, stal se puls silnéjši,

asléjší, dýchání hlubší, etnjší, spojené s píjemným citem lehkosti v prsou a tepla

po celém tle ; kže zervenalá zteplela, a po ní vyrazil pot, oi též zervenaly a staly

se lesklými, síla sval se zvlšila, duchovní innosti se zvýšily. Teprv na konci zkoušky

nastal v prsou cil tesknoty. Zvíata v uzaveném kyslíku dýchající déle vytrvají než

v obyejném vzduchu , udušená pak leheji se vzkísiti dají. Krev ve všech žilách,

i v samých vénách nachází se svtle ervená a lehce se sráží. Plíce jsou vysoko er-

vené a krvi naplnné. Zvíata dýchavší díve v kyslíku neudusí se tak snadno ve vo*

a v plynech /; dýchám 7iespsobných. Podle zkoušek Allena a Pepysa pijímá krev

pi dýchání v istém kyslíku mnohem více kyslíku, a vydává též více uhlinatky, akoliv

ne v tom pomru, jako bylo kyslíku pijato, což dobe se srovnává se zkouškami hoej-

šími, kde také astjším a hlubším dýcháním více kyslíku pijato, akoliv pomrn tolik

uhlinatky vydáno nebylo. Davy, Allen a Pepys našli, že mnohem více kyslíku do krve

pechází nežli se vydává dusíku a uhlinatky, v porovnání s dýcháním ve vzduchu

atmo.<ferním, tam '/jg až V, 9, zde '/,2j. Allen a Pepys také pozorovali, že pi dýchání

pouhého kyslíku, s ohledem na to co z poátku v plících ješt vzelo , mnohem více

dusíku se vyluuje než obyejn, kdežto jeho množství velmi neznané bývá.

S todikovým plynem ješt nemáme dostatených zkoušek , aby se cos uritého

vysloviti mohlo. Uhlinatky vyluzuje více nežli vzduch atmosferní; zvíatm zdá se býti

nién škodliv než mnohý jiný plyn.

Zvláštní pozornosti zasluhuje uhlitnalka sama, když se jí k dýchání užívá. Piro-

zená vc jest, že co plíce vyvrhují, to že nemohou zase za vlastni potravu pijímali.

Když se pokusujeme istou uhlinatku vdechnouti
,

jako Davy uinil, uzave se pokaždé

keovit hlasivka. Totéž se dálo, když uhlinatka se vzduchem atmosferním v pomru
% : 7s smíšena byla. Smíchal-li 30 procent se 70 vzduchu, dalo se jednu minutu

stíží dýchati, a však nastala závrat a ospanlivost. Na ryby jeví, podle Humboldla a

Provencala, tento plyn svou škodlivou innost teprv, když ho voda '/g svého prostoru

obsahuje. Když ryby v malé spoušt vody hermeticky byly zaveny, zlekly, voda obsa-

hovala jen '/.oo^ prostoru uhlinatky, kyslík pak z ní zmizel na isto. Velmi citliví

na uhlinatku jsou hmyzi, u nichž dýchání velmi ilé bývá, vodní pak larvy a jiná nižší

zvíata, mkkejši, ervi a hvzdjši, ukazují mén citlivosti. V rozliných krajích naší

zem nacházejí se místnosti, kde ze skulin a bain množství uhlinatky se vyvinuje, lak

že pláci peletující mrtvi dol padají. Sem náleží také známá grotla canina (psí jeskyn)
u Neapole. K nejnebezpenjším plynm v lom ohledu poísti sluší kysliník uhlitnalý,

vyluovaný pi doutnání uhlí, jenž mnohonásobn náhodné i samovolné smrti píinou bývá.

Všelijaké prvky slouené s vodíkem ukazují se dýchání velmi škodlivé. Sera ná-
leží sinník codíkonj (SchwelelwasserstoUgas), jehož, podle zkoušek Dupuylrena a The-
narda, V,5o„''o v atmosferním vzduchu staí usmrtili pnkavu, Vioo"/o Psa . Víso ko;i.
Vyvinuje se nkdy u velikém množství v záchodech a v jiných prchodech neistých,
i nezídka se stává, že dlníci neprozetelní , tato mísla isticí, náhlou smrtí padnou.
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Plyn solikový (Chlorgas) a solik vodíkov;ý (ChlorwasserstofTgag) podobn zamezují dý-

chání a udušují. Sem laké núleži kostik vudíkový (PhosplionrasserstolT) , brom a jod

vodíkový. Výpary istého fosforu spsobuji nkdy v dílnách hrozné nákazy kostí elisl-

ních. Jiné látky samy sebou jedovaté stávají se ouOinnéjšími, slouíeny jsouce s vodíkem.

Sem patí Fluor vodíkový a otrušík vodíkový (Arsenikwasserstoirgas) , byvší píinou

náhlé smrti slovutného chemika Gehlena. Jiných látek výpary škodlivé, a ponenáhlii

ouinkují, jako rtutí, olova. Jsou také v rad organických látek nkteré v sp&sob plynu,

nebo páry, nebo i koue. Sem náleží plyn cyanový, výpary jodové, bromové, lihové,

všelijakých trestí a prchavých olej, kamforu, chloroformu, kterýchžto s velikou výhodou

se užívá pi operacích chirurgických. Pálením pak látek narkotických, opia, tabáku, koky.

hašiše a J.,
ježto zvlášt kouením na innosti duševní náramn psobí, vyjevuji se narii

mnohé netušené jejich vlastnosti a pomry k soustav nervní našeho tla. O hašiši již

v tchto listech bylo pojednáno, o jiných též asem svým jednati budeme.

Theorie dýchání.

Poznavše zmny, kterým podléhá vzduch almosferní dýcháním, obrátíme se k zm-

nám, které se udávají v krvi pi dýchání psobením vzduchu. Zdálo by se na první

pohled nemožné, aby vzduch na krev jakýsi vplyv vyvádl, jsa od ní blánou slizní a

blánami cévními docela odlouen. Známo však, že tekutiny a plyny zevnjší i vnitni

v organismu vbec a zvlášt ve zvíecím na sebe vespol ouinkují , i skrze blány, kte-

rými jsou rozloueny, což Dutrochet jmény endosmose a exosraose poznamenal. Nejlepší

a k našemu pedmtu nejpíhodnjší dkaz toho se podává mchýem temnou venosní

krví naplnným, který když se navlaží a krátký as na svobodný vzduch se vystaví,

krev za nedlouho v povrchních vrstvách svtle ervenou se ukazuje. Zaven-li byl

mchý v uzaveném prostoru, najde se též cos podobného jako pi dýchání, že ve

vzduchu kyslíku ubývá a na jeho místo nastupuje uhlinatlia z krve vylouená. V plících

jest krev cévami vláskovitými na velmi velkou plochu rozšíena. Keil velikost povrchu

blány slizní v plících udával na 21. 906 tv. coul, to jest = 1527 tv. si. Málo od

toho potu lišil se Hales, bera na mchýiky plícní 20.000 tv. coul, na vzdušnice 1035

tv. st.
;
podobné Liberkuhn pijímaje 1500 tv. si. Z novjších podle mého vdní

jenom Huschka (Sdmmerings Eingeweidelehre) nco o té vci udává. Pijal poet mC-

chýk plícních na 1700—1800 milion a povrch jejich na 20.000 tv. coul. Zdá se

však , že lo jen podle starších udání v Hallerov fysiologii uvedených man pijato.

Taková rozptýlenosl krve ouinkuje dvojnásobným spsobem; jednou vyvinuje v sob

plyny a páry a lehce je vypouští, pak takové lehce do sebe pijímá. Tím se usnaduje

vzájemná innost zevnjšího vzduchu a krve plícní. Nemén k tomu pomáhají ásky

míhavé, kterými celá tato povrchnost až do nejzazšich mchýk plícních obsazena jest,

které svými neustálými pohyby vždy nové a nové plošky slizem pokryté obnažují a

vzduchu do vnit vnikajícímu pístup otvírají.

Jak jsme jednali díve o zmnách vzduchu pi dýchání s ohledem na poet a

velikost dech, s ohledem na jeho luebnou povahu a na tlak na nj venku i v plicích

vyvádný, tak by nám zde jednali bylo o krvi, v jakém množství koluje v cévách kapil-

lamích plícních podle potu puls srdených v uritém ase a podle množství krve

celého tla, pak o luebných zmnách krve v plících, konen i o tlaku, jakému krev

v plících dílem vlasVní jejich pružností, dílem pružnosti vzduchu podrobena jest.
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Krev vcnosní pichází ilo plic z praví; komory srdení asi 5 lol jedním pulsem,

ledy najedno pravidelné dýcháni 4krát tolik — 20 lol, což ini na 12 výdech za

minulu 20x12 = 240 lot ; "%j = 7.5 lib.; lo dá 420.000 gramm nebo 4711 kub.

cm. krve, která by dala za jednu minutu bezmála 260 kub. cm. uhlinalky, což s lioej-

šinii zkouškami Vierordtovými 3000 k. cin. vzduchu za 1 min.

171 — uhiinatky

4711 — —
260 — — výborn se srovnává , když podle Magnusa

pijmeme, že venosní krev 5.35 percent uldinalky v sob obsahuje. Hodí se ledy také

zkoušky Vicrordtovy k tomu , abychom z nich a podobných poznali množství uhlinalky

za uritý as v krvi plícni vyvinuté.

Vzniká otázka, zdaliž uhlinatka prosto v krvi se tvoi'í, anebo tcprv slouením uhlíku

s kyslíkem pi dýchání uvedeným. Zdálo by se, jakoby poslednjší domnnka byla

pravd podobnjší, protože práv tolik kyslíku prostornou mrou s krví se spojuje, jako

z ní uhiinatky se vydychuje- Byl by tedy uhlík v krvi plícni jaksi pipraven, aby hned

s kyslíkem se spojiti a v uhlinatku obrátili mohl. Pak by kyslík atmosferní ani do

tla dále nevcházel , jsa toliko uren k vyluování uhlíku, a celé dýcháni bylo by jen

vyluování látek škodlivých a ištní krve. Však podle zákonu Grahamova , o kterém

nahoe jednáno, zdá so býti více pravd podobno , že uhlinatka v plícni krvi již pi-

pravena, kyslíkem jen ven vyloudna a jím zaslána bývá, kterýž pak krev venosní pro-

mní v arteriosní a v ni po celém tle dále rozmanitými spsoby ouinkuje. Jako krev

plícni dýchá vzduch atmosferní, tak dýchá každá ástka celého tla krev arteriosní, pro

své poteby a podle svých ouad jí zvlášt používajíc. Známo , že jen krví arteriosní

všeobecná duševní a tlesní ilosl se probuzuje a že pí-i ubývání nebo zmování jejím

vdomí a smysly se zatemují a všechny innosti tlesní ochabuji. Jejím prosledkovánim

hlavn svaly ouinkují a jako dýchají, berouce z ní kyslík a vydávajíce jej zase do krve

venosní. Podobného cos asi se stává v nervách a mozku pi innostech žití duševního.

Máme píklady na mnohých vylouenínách tles organických, že nejen co vyvrhele

považovati se mají, nýbrž že i v soustav zevnjší pírody v nové innosti a ouady se

uvazuji. Kyslík rostlinstvem vyluovaný vchází zase dýcháním do tl zvíecích , uhli-

natku od zvíat vydanou ochotn rostliny pijíinají. Co zvíe v moovin vylouilo,

výborn slouží rostlinám za potravu. Uvnit vlastního tla pak sliny, sok žaludkový a

stevní tráví a zažívá potravu zevnjší a dopomáhá ji promniti v mízu a krev. Krev

pak jest všeobecné Ivoivo. .lí dýchá zárodek
, jí se také krmí, z ní pak po porodu

prýšti se mléko život dadoucí novému zrozeátku. A jaké mocnosti zavírají v sob soky

plodní, jichž našimi smysly nikterak pojmouti nelze. Což by mly výpary kže, výpary

plic býti docela neinný? Nekryjí se snad v nich zárodky nového vyššího života, který

v íši neviditelné atmosféry spsoby námi netušenými nové divy plodí , nám teprva

v posmrtném živobytí vyjeviti se mající ?

Však abychom v tomto svtlotemném oboru íše atmosferní déle ncbloudíli a ne-

blouznili, obrátíme se zase k živé krvi, jak zvlášt dýcháním vždy nové oživena a ob-

erstvena bývá. Krev venosní Icmnoerveaá po nedlouhém ase, nejsouc obnovena,

sama sebou by žili zhasila a neomylnou smrt pivedla. Z jednotlivých nástroj lla se

vracejíc, po odbytí tam svých inností, jest bez mála cele umoena a vyerpána i skoro

jedovaté vlaslnosli pibrala, aniž by déle tlo živiti mohla, kdyby dýcháním nové oživu-
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jící látky ze vzduchu atmosferniho nedostala, kterou nadána znova svj oblažující obh
po tele vykonává. Patrné její zmny jsou, že nyní veselejší svtloéervenou barvu n»

sebe vzala, že se stala idší, tekutjší, teplejší, že její vláknina jest srazitelnjší, vbec

všechny její luíebné ástky rozluilelnjší; což obzvlášt platí o kyslíku, který, jak se

domnívá Schonbein, psobením zvíecích látek v ozon se obrátil, v kterém stavu mno-

hem jest innjší a sluitelnjší. Zdá se, že v samé krvi arteriosní není ješt s jinými

látkami docela v spojení chemickém, nýbrž ve volnjším toliko slouení, aby kroužeje

s krví po tle tím snadnji pi živení rozliných ástek odlouen býti mohl. Zdaž i nco

jiného, sllotního, ouinnjšího, jakési vlastní pabulum vitae se vzduchem do krve vchází,

kdož by se odvážil to tvrdili, a kdož tomu odpírati?

Nechceme naše tenástvo tímto pedmtem déle bavili, an obšírnjší a podrob-

njší pojednám o krvi a jejím obhu jinému chvaln známému pisateli zstaveno bude.

Také by se zde, jak se to obyejn sláva, mluviti mlo o zídlech teploty zvíecí, která

hlavn dýcháním se udržuje, však i to, pro meie nám uložené, na jiné pozdnjší po-

jednání odložili musíme. Z téže píiny nám bylo nemožno hned i zde pedstavili

a vypodobniti ústrojí dýchání tla lidského, a co možná i ostatního živoišslva, o emž
v jednom z nejbližších sešit naší Živy jednati budeme.

Drobnosti.

Porovnáni mr.

Co jsou míry neteba vykládati, každý to z vlastní zkušenosti dosti dobe ví. Témi'

každý zná libru, loket, sáh, máz a ješt mnohé jiné míry. Dležitjší jest však otázkíi,

odkud tyto miry vzafy byly, kde hledati teba základu jejich ? — Nkteré ukazují jasnii

pvod svj a práv tím i podstatnost aneb nepodstatnost základu svého, ími se zárove

i promnlivost a rznost jejich vysvtluje. Tak jest dosti znám pojem lokte, ano mivají

se v život skuteném až podnes ješt rozliné stižné látky pibližmo loktem ruky naší.

Že sáh rozmr délky jest, která se rukama obsáhnouti dá, jesti také dosti známo, ano se

až podnes mnoho vcí, jako špagát a j. pibližme takto mivají. Co stevíc aneb po

polsku novjší stopa a co palec znaí, samo slovo jasn ukazuje. Také vidti jest i u

jiných mr, jakož jest pésf (míra koská) a p., pirozený pvod jejich.

Z tchto píklad již jasn vysvítá, jak miry tyto povstávaly, a jak by se, kdyby

ge ztratiti mly, zase nahraditi daly. Ovšemf by nastala otázka, í ruka a í noha by se

za vzor vzíti mla, protože každý jinou má. Jelikož se tímto pirozeným spsobem tém
ve všech svobodných obcích a státech míry vyvinuly, jest patrno, že se také všecky na-

poád od sebe rzniti musí. Ohlédneme-li se po jiných mrách, jako jsou míry duté,

miry váhy a p., shledáme, že o tchto všecko, co svrchu eeno bylo, ješt více platí, po-

nvadž ani takového, a promnlivého základu nemají jako míi-y délky. Práv tato okol-

nost jest také píinou, že takka každé vtši msto svou vlastní míru mlo, jakož se jme-

novit v Nmecku' tato rznost v míe, ve váze a v penzích až podnes jeví. Má totiž

každý stát v tom svou vlastni vli, tak že se íci mže : kolik stát, tolikero mr na

svt ! Ano ohlédnme se i jen po vlasti naší, a shledáme, že skoro každé zboží a každá

jednotlivá látka hnedle až po dnešní den svou zvláštní míru mly. Pivo, víno, ocet, lib a j.

všecko se jinak milo! Každá obec má jinou obilní míru na trhách svých! — Jakých

rozdíl stává konen i ve váze ? — Kramá, haví, lékárník, zlatník, klenotník atd., každý



281

jinak vá7Í? Jakých tii nepnlc/itosli, když prmyslník Ví!dy tolikero mír po ruce míti

musí
;
jaká fii ztráta asu ve školách, v pisárnách a ouadovnách rozliných mér porovná-

ním; kolikero na konec piležilosti k bezdínému a úmyslnému skracováni majetku vbec!

Pokud se tedy zavedeni dcsetné francouzské niiry ješt na ase býti nevidí, jest výhoda

zákona, jímž se od 1. ervna a s novjším vysokým povolením od 1. záí bžícího roku

v království eském veškerá rakouská míra za jedinou zákonní naídila, na biledni.

Z píin svrchu zmínných jasné vysvitá, že sice míry v každém státu libovolné

pijaty byly, že se však vzor jejich uschovávati musí, aby se tatáž míra tak dlouho udr-

žela, pokud se zrušení její potebné býti nevidí. V Rakousku se r. 1813 penesla délka

Vídenského sáhu na stíbrný pruh železného pravítka a ješt jednou i na železné pravítko

samo, kde však jen pi 13* R. pijatou veliinu vyznauje. Nynjší velikost Vídenské duté

míry a vdra ustanovila se r. 1774. Vzor mice (Metzen) jest válec 18" vysoký s pr-
mrem 15" 5'" 2""Telkým; vzor mázu jest válec 12" vysoký sprúmrem2" lO'".")"" velkým.

Podobn jsou i jinde základní míry s obezrelostí ustanoveny a uschovány. Tak

mají v Petrohrad svou základní délkomíru (sašeíi, sáh, který sedm anglických stop ob-

náší) z platiny a jednu z mdi ; libru z platiny a ješt jednu z pozlacené mosazi. V Pa-

íži byl r. 1799 metr i kilogram z platiny zhotoven a v státním archivu uložen, ješt

jeden všemožn umle a urit dle onoho zhotovený pišel na tamjší hvzdárnu. Pravou

velikost svou ukazuje tento metr toliko pi O".

Rozumí se samo sebou, že jen ony míry za pravé považovány býti mohou, které

se základními vzory svými dokonale souhlasí. Odtud jde i patrná poteba oue dni jich pro-

hlídky, která se pak bu vypálením (jako na loktech) aneb vtlaením státního znaku (jako

na závaží a j.) vysvduje.

Ne bez dvod namítá se otázka, pro se látky odvu našeho na lokte mí a ne

také na stopy? — Místo dvou mr byla by tu pak jenom jedna, kterou bychom se ale

za to ovšem lépe znáti nauili. Jen zvyk to jest, který vzdálenost pedmt kroky tedy

i stopami, látky odvu našeho však rukama i vlastn loktem jejich mí. Upíti se však

nedá, ie by se s prospchem miiy sáhové místo lokte u stižného zboží použiti dalo. Tak

by 8e mohly na p. 3' = Vj" za jeden loket bráti, když by se památný tento loket udr-

žeti ml ; také by se mohl vzíti loket 2'='/.^" velký, tedy o nco vtší než loket eský

a menší než loket Vídenský, jak se toho i skuten již v nkterých krajinách užívá.

Nedokonalost a nepimenost tchto mr mimo jiné i z té okolnosti vysvítá, že se

zcela libovoln na dílky rozpadávají, jichž poet G, 12, 14, 15, 20 a j. bývá, jakož se

na p. sáh v Petrohrad (saže) na 7', v Bernu na 8 stop délí, ísla to, která se neza-

hrnuji v soustavu desetinnou, ano která vespolek také v žádné souvislosti nejsou ; nebo

kde hledati njakého spojení aneb njakého pechodu od sáhu k loktu, k libe a mázu?—
Toto oboje zahrnuje v sob metrická míra a jest práv za touto píinou, akoli ne ab-

solutn dokonalá, pedce dokonalejší a mnohem výhodnjší než všecky ostatní míry. Fran-

couzové si vytvoili z metru tém všecky ostatní míry, a aby i starému zvyku vyhovli,

ponechávají '/^ metru jméno stevíc a '/j metru jméno loket, což se od starého stevíce

mnoho neliší a pece se tím na základ desetní soustavy pohodln poítá.

Pedkládáním latinských a eckých slov zmnožují a dlí se libovoln všecky tyto

míry dle soustavy desetm', tak že

pedložka deci znaí 0"1 ili '/,g pidané míry

19



Jesti tedy deci-metr desátý dil metru, deka-metr však deset metr atd. Piložený

obraz vyznauje v pirozené velikosti své desátý díl skuteného metru

t. j. jeden decimetr ab, který jest optn razdlen na deset stejných

dílk, tak že hc pravou velikost centimetru vyznauje, který se zase

na deset dílekú t. j. miUimetr rozpadává, jichž, jak v levo vyzna-

eno, decimetr 100 obsahuje.

Zákonem uvedenou a také již všeobecn známou Vídenskou dél-

komíiu mžeme bráti za základ, abychom s ni všecky cizí délkomiry

porovnávati mohli. Základ rakouské délkomiry jest sáh (') = 6'

(stop), 1'= 12" (palc), 1"=12"' (árek), 1'"= 12"" (bod). Jedna

stopa Vid. =0-316102 metru.

Jedna mile naše = 4000" = 24000' fr 10000 krok, jelikož se

obyejných 5 krok na dva sáhy, tedy 100 krok na 40" poítává *).

Na jeden stupe na rovníku pijde 14'646 tchto našich (po-

štovních) mil.

Porovnáni lokte.

Vyznaíme-li velikost nkterých lokt Vídenskou a Paížskou

délkomirou a porovnáme je s loktem Vídenským, obdržíme následující

výsledky :

Loket Vídenský - 2-467' Vid. = 2' 5" 7'/«"' £z 29 '/j" Vid.

On obnáší 0.7702 metru. Sblížené jsou 4 metry fn 5 lok. Vid.,

lépe 7 met. iz:. 9 lok. Vid., uritiji 39 metr žzi 50 Vid. lok., a

ješt blíže 85 met. ir 109 Vid. lok.

Loket eský = 1-879' Vid. = 1' 10" 6Vj"' ~ 22
'A".

SbUžen jest 13 lok. Vid. žz 17 lok. esk. aneb uritji 16

lok. Vid. žz 21 lok. ., a ješt lépe 51 lok. Vid. :^ 67 lok. esk.

Z toho následuje, že jeden Vídenský loket fz "'/,,=
'"/la + Vií = (V4 + Vie) esk.

lokte jest. Kdybychom tedy vždy Y^ lok. esk. za jeden Vídenský bráti chtli, obdrželi

bychom pi 16 Vídenských o jeden eský mén t. j. jen 20, kdežto by jich pec 21 býti

mlo ; Ví esk. lokte jest totiž asi o 1 '/g" menší než loket Vídenský.

Loket eský jest = 0.7621 lok. Vid. = 0-5937 metru.

Loket polský (lokie) = 1-951' Vid. = 1' 11" 5'" ~ 23'/," fn 2' Vid.

Sbhžen 24 lok. polské izz 19 lok. Vid. aneb uritji 43 lok. p. žr 34 lok. Vid.

Loket polský — 0-7908 lok. Vid. ---= 0-6167 metru.

Loket mský (aršiii) . . . = 2-2499' Vid. =a 2' 3" = 25".

Sblížené jest 10 lok. Vid. žz H arš., aneb lépe 21 lok. Vid. žr 23 ará., a je.št

uritji 31 lok. Vid, rz 34 arš. se vyrovnává.

Jedna aršiii = 0.912739 Vid. lokte = 0-71119 metru.

Loket pruský = 2-109' Vid. = 2' 1" 3%'" fz 25'/3".

Sblížené jest 6 lok. Vid. z 7 lok. prusk. aneb uritji 53 lok. Vid. z 62 lok. prus.

Pruský loket = 0-8559 Vid. lok. = 0-6669 meti-u.

Loket francouzský starý (aune) — 3-79' Vid. = 3' 9" 5%"' ±: 45 '/j".

Sblížené 13 lok, franc. žz 20 lok. Vid. aneb uritji 28 lok. franc. ~ 43 Ip^

Vid., a ješt lépe 41 lok. fr. žz 63 lok. Vid.

Francouzský starý loket = 1-5252 lok. Vid. =; 1-1887 metru.

'
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Loket amjlkhi (yard) *= 2'89268' Vid = •>' 10" S'/^'" = 34%".

Sbli?<>n jest C lok. angl. fr 7 l<'k. Vid. a 23 lok. angl. žz 27 lok. Vid., lépe i\)

lok. BDgl. £r 34 lok. Vid., uritéji 35 lok. an*l. — 41 lok. Vid., a ještž uréitji C4 lok.

angl. fr 7.'^! luk. Vid.

Anglický loket jest polovice anglického sálui, tedy 3' volky, a rovn.í se ri73í> lok.

Vid. a 0-9144 metru.

I.uket fpauUký = 2-683' Vid. = 2' 8" 2'/«"' — 32'/,".

Sbli/en se ni/.e bráti 11 lok. Hpan. £r 12 lok. Vid., lépe 23 lok. .špan. žn '^-J

lok. Vid. a Tj" lok. špan. £r 62 lok. Vid., a ješt uritéji 80 lok. špan. ~ 87 lok. Vid.

Španélský loket = 1-0716 Vid. lok. = 0-835 metru.

Loket švédský = 1-879' = 1' 10" 6%'" £r 22'/5" Vid.

Sblížené jost 16 lok. Vid. — 21 lok. švéd., a uritéji 51 lok. Vid. = 67 lok.

švéd. se vyrovnává.

Loket švédský =» 0.7621 lok. Vid. == 0.5037 metru.

Porovnání stopy.

Podobné mžeme stopu rozliných zemi porovnávati se stopou Vídenskou, a jelikož

pravidelné stopa šestý díl .sáhu jest, platí porovnáni toto zároveii i pro sáhy, když šest

stop obnášejí. Tak jest

stopa eská = 0-936' stop Vídenských ZZ 11" 2'/^'".

Sblížené jest 15' Vid. £z 16 esk., lépe 29' Vid. ~ 31' esk., a ješt uritéji 44'

-^— 47' esk.

Stopa eská =— 0-2958 metru.

Stopa polská — 0.911' Vid. = 10" 1 í '/«"'

Sblížené jest 10' Vid. ž= 11' polsk., a uritéji 41' Vid. = 45' polsk.

Polská stopa =r 0-288 metru.

Stopa ruská =0.9042' Vid. = 11" G^/^".

Sblížené jest 26' Vid. fr 27' rusk., lépe 27 Vid. ±i 28' rusk., uritéji však 107'

Vid. fr 111' rusk.

Stopa ruská = 0-3048 metru.

Stopa pruská = 0-993' Vid. = 11" 11'".

Sblížené se vyrovnávají 142' Vid. žz 143 stop. pruským.

Stopa pruská = 0-3138 metru.

Stopa francouzská (stará, '/, toise) = 1-02764 Vid. =» 1' 4"'.

Sblížené jest 36' franc. :^ 87 Vid., uritéji 107' franc. £r HO' Vid., a ješt

bhie 217' franc. ±z 223' Vid.

Jedna stará francouzská stop4 = 0'3248 metru.

Stopa anglická (toot) = 09642' Vid. = 11" 6%"'.

Sblížené jest 27' Vid. ~ 28' angl. a také 55' Vid. ~ 57' angl.

.Jedna anglická stopa = 0-3048 metru.

Stopa španlská = 0-894' Vid. = 10" 8'/^'".

Mže se bráti 8' Vid. ~ 9' špan., lépe 17' Vid. žz 19' špan., a ješt uritéji 59'

Vid. iz 66* špan.

Stopa španélská = 0.2825 metru.

Stopa švédská = 0-939' Vid. = JI" SV*'".

Sblížené jest 15' Vid. ±z 16' švéd., blíže 31' Vid. = 33' švéd., a ješt uritéji

46' Vid. f; 49' švéd. a 77' Vid. i:z 82' švéd.

Stopa švédská = 0.2969 metru.
19*
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P orovnání míle.

Vyznaime-li rozliné míle Vídenskými stopami a porovnáme je s naší poštovní

mílí, která 24.000' Vid. obnáší, obdržíme následující pomry :

Míle zempisná ili nmecká = 23 428' Vid. £r 390.5" = 0-978053 mUe rakouské.

Sblížené jest 40 mil našich poštovních zz 41 zemp. ili lépe 41 míle pošt iž: 42

zemp., a ješt uritji 942 míle pošt. ž= 965 mil zemp.

Zempisních mil se poítá 15 na jeden stupe na rovníku.

Mile eská = 21.806' Vid. = 3634" = 0'908583 mile rak.

Sblížen jest 9 mil ~ pošt. irz 10 mil esk., lépe 10 mi) pošt. ~ 11 mil esk.,

a ješt uritji 159 mil pošt. r 175 mil esk.

eských mil pijde 16'11 ili sblížen 16 na jeden stupe na rovníku.

Mile polská = 17.576' Vid. ±z 2929" — 0-7321 mile rak.

Jestif dle toho 8 mil post. :: Hniil polsk. aneb 11 mil pošt. fz 15 mil polsk., lépe

41 mil pošt. — 56 m. polsk., a ješt uritji 52 míle pošt. ž: 71 míle polsk. a 145 m. pošt.

fn 198 m. polsk.

Sblížené pijde 20 polských mil na jeden stupe na rovníku.

Míle ruská (verst) = 3374-8' Vid. = 562'* = 0-140613 míle rak.

Sblížené jest 1 míle pošt. iz 7 verst, blíže 8 mil pošt. Žl 57 verst, a ješt uritji

9 mil pošt. žz 64 verst. Verst má 500 sazní t. j. ruských sáh.

Na jeden stupe na rovníku pijde 104'1555 verst.

M/e pruská — 23.828-6' Vid. = 3971" = 0-99286 míle rak.

Sblížené se rovná 138 mil Vid. žz 139 m. prusk., a lépe 139 mil Vid. ž: 140 m, p.

Na jeden stupe na rovníku pijde 14-7 pruské mde.

Mile francouzská stará (lieu) = 14062' Vid. fz 2344* = 0.5859 míle rak.

Jest pak 7 mil pošt. fr 12 mil fr., lépe 17 mil pošt. fz 29 mil fr., ješt blíže 58 m.

pošt. ~ 99 m. fr., a ješt uritji 75 m. pošt. žz 128 m. fr.

Tchto mil se poítá 25 na jeden stupe na rovníku.

Mile francouzská moská (lieu marine) = 17576' Vid. = 2929' = 0-732333 m. r.

Máme pak 8 mil pošt. ir 11 mil mosk. fr., blíže 11 mil pošt. . 15 fr. mosk. m.,

ješt lépe 41 m. pošt. žr 56 fr. mosk. a 52 míle pošt. žz 71 fr. mosk., a uritji 145

mil pošt. iz 198 fr. mosk. mil.

Tchto franc. moských mil pijde 20 na jeden stupe na rovníku.

Míle anglická = 5091-1' Vid. = 848-5167" = 0-2128 míle rakouské.

Sblížen jest jedna naše mile pošt. iz 5 mil angl., lépe 3 m. pošt. fz 14 m. angl.^

a ješt uritji 7 mil pošt. fz 33 m. angl.

Na jeden stupe na rovníku pijde 69'/,, tedy sbhžen 70 angl. mil.

Míle anglická moská iz 5858-7' Vid. = 976-45'' = 0-2441 rak. míle.

Sblížen máme 1 míli pošt. žz 4 m. moské, blíže 10 mil pošt. žr 41 míli mosk.,

lépe 21 mil pošt. iz. 86 mil mosk., a ješt uritji 31 míli pošt. iz 27 m. mosk.

Jesti to obyejná moská (nautická) mile, které se v plavectví vbec užívá, a po-

ítá se jich 60 na jeden stupe na rovníku.

Míle španlská = 13.198' Vid. = 2200° = 0.54993 mile rak. Jest pak 5 mil

pošt. iz 9 m. šp., lépe 6 mil pošt. žz H m- šp., a ješt uritji 11 m. pošt. z: 20 m. sp.

Španlských mil ze poítá 27 na jeden stupe na rovníku.

Míle švédská := 33.764' Vid. = 5627''=l-4068 míle rak.

Dle toho 5 mil švéd. iz 7 mil pošt., lépe 27 mil švéd. iz 38 m. pošt., a 59 mil

švéd. iz 83 m. pošt., a ješt uritji 263 švéd. iz 370 mil pošt.

Švédských mil pijde 10'6 na jeden stupe na rovníku.

Mile holandehá == 18500' Vid. = 3083" = 0-7708 míle rak.
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Sblížené 8 míle post. ir 4 m. hol., 7 mil pošt. ir 9 niil hol., lépe 10 m. pošt. ž: 13

m. hol., a ješt tiritfji 87 mil pošt žz 48 mil hol.

Holandských mil pijde 29 na jeden stupe na rovníku.

Porovnání metru.

Zapotebí ješté, abychom základ francouzské míry s mírou naší porovnali. Jcstif totiž

:

metr =» 3-1635336' Vid. = 3' 1" llVa'" = 38".

Jelikož \^ 10 = 3"162 . . objeví se zajímavé ustanovení metru, totiž 1"— (V lO)'.

Základ mení desetinného t. j. metr vyznaený stopami vyrovnává se shlížené oddvojmoc-

néné desítce.

.Jestif také metr f^ 1 •28338 Vid. lokte. Velikost metru si každý tím snadno ped-
staví, že to délka hole pro zrostlého lovka jest.

Sbhžen jest 6 metr žz 19' Vid, aneb lépe 49 metr f; 155' Vid., a ješt uri-

tji 104 metry : 329' Vid. Z toho jest patrno, že se metr polovin našeho sáhu blíží,

tak že se také metr s mírou Vídenskou nejjednodušeji porovnává, když se tolik plsáh
bére, eo metr dáno jest, a k šesti plsáhm vždy ješt jedna stopa pidává

;
jestif totiž

6 m. z 19' = 18' + l' i= 6'3'4- 1= ^^/í" + !'• Výsledek takového porovnání jest ovšem

vtší než by býti ml, jelikož se tu I" 38" za základ bére; rozdíl však tento obnáší pi
27 metrech, tedy asi pi 14 sáhách, teprv jeden palec.

Jeden decimetr — 3-79624032" Vid. ~ 3" 9%'" fr 3%".

Sblížené jest 1 decimetr fr 4" Vid., lépe 4 dcm. ž; 15" a 5 dcm. žz 19", a ještž

uritji 49 dcm. izz 186" Vid.

Jeden centimetr = 0-379624032" ~ 4-555'" zz i'/^"-

Sblížené jsou 3" Vid. ir 8 centim. a 8" Vid. žz 21 centim., lépe 11" Vid. ž: 29

ctm., a ješt uritji 30" iz 79 centim.

Jeden miUimetr = 0-0379624032" i 0-455" žz 'A'"-

Sblížené 5'" Vid. žz. 11 millim., a uritji 41'" Vid. iz 90 millim.

Jeden dekametr = 31-635336' Vid. = 5-272556" iz 31'/,' iz 31' 7" 7%'".

Sblížené jsou 3 dekám, iz 16" Vid., lépe 4 dekám. iz. 21", a ješt uritji 11 dek.

iz 58" Vid.

Jeden hektomeir — 316-35336' Vid. = 52-72556" iz 52%" = 52" 4' 4" 2%'".

Sblížené jest 1 hektom. iz 53" Vid., lépe 3 hektom. ž: 158", a ješt uritji 4 hek-

tom. iz 211".

Jeden kilometr = 3163 5336' Vid. = 527-2556» iz 527'/«» Vid. fr 0-131814 ili

Vg pošt. míle.

Sblížené jest 1 pošt. míle — 8 kilom., lépe 2 pošt. m. ž; l^"* kilom., 5 pošt. mil

iz 38 kilom., 12 pošt. m. : 91 kilom., a ješt uritji 17 pošt. m. iz 129 kilom.

Jeden miriametr = 31635-336' = 5272-556 Vid. iz 5272'/j» = 1'/, pošt. míle

= 1-35 zemp. mile.

Sblížené jsou 3 miriam. ž: 4 pošt. m., lépe 19 miriam. iz 25 pošt. m., a ješt

uritji 22 miriam. _ 29 pošt. mil. Miriametr jest nová francouzská mile.

Jak tuto desetinnou francouzskou míru zavésti možno bez odstranní starých zvyk,

ukazuje nám nelépe Francouzsko samo, kde, jak svrchu zmínno, nový sáh (toise) dva

metry velký, stevíc u velikosti
'/a

"'• i loket u velikosti % m. v život obchodním zá-

konní platnost má. Takové zaízení se i tím zvlášt porouí, že se Y3 metru od obyejné

naší stopy a V3 •"• od našich lokt jen málo liší. Jiný píklad toho ukazuje nám velko-

vévodstvi Uessenské, které za základ délkomiry palec vzalo, jehož velikost 0-025 metru

ili 25 milUmetr obnáší. Jeden metr má dle toho 4 hessenské stopy, jedna jejich

stopa 1'= '/^ m. = 10" a 1"= 10'". Jeden sáh jejich jest l"= 10'aBa2'6 metru. Jeden
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hessenský loket má 24" jejich, tedy 600 millimetr
, jest tedy tak velký jako loket

badenský. V Holandsku (v Amsterodame) uinili obma stranám zadost. Pijali fran-

couzskou míru, ponechali jí vlak stará národní pojmenováni. Tak jest holandská míle

rovna kilom., hol. prut jest jeden dekametr, loket jejich jest jeden metr, palma jest de-

cimetr, palec se vyrovnává centimetru a árka millimetru. Podobn se má vc v Belgi'

a v ecku. Také v rakouském Vlašsku jest míra metrická již od francouzské vlády

v tchto zemích (1803) zavedena a také od vlády rakouské až do dneška za zákonní

uznána, s tím toliko rozdílem, že na spfisob mr holandských dívjší národní pojmeno-

vání podržela.

Nejvtšího a nejsnadnjšího rozšíení nalezla metrická míra u krejcú, ponvadž

Páu, ono velmi bohaté a nevyerpatelné zídlo všech mod, tém veškeré moderní krej-

ovstvo metrickou mírou ustanovenými módními vzory zásobuje.

O pUsnich spsobujicíck nemoci ve zvíatech.

Jako u nemocných rostlin vyskytují se také u nkterých nemocných zvíat na ji-

stých ástech tla plísn, jejichž vyvinutí nezíJka smrt ztíete za následek má. Uvedeme

zde nkteré z pozorovaných pípad.

Na utopených hlemejždích, pavoucích, mouchách a jiném hmyzu, jakož i na mrt-

vých žábách a mlocích objeví se nkdy plíse (Achlya prolifera), která se pohyblivými

výtrusy rozmnožuje a pi*ý nakažlivá jest, tak že jí slabší žáby a raloci podléhají ; taktéž

zamezuje vyvinutí rybích jiker.

Rozmanité plísn objevují se na mrtvých housenkách, pupách a na dokonalém

hmyzu, zvlášt na hmyzu v zemi zahrabaném; z tvar sem náležejících patí Isarie a Stilba

k pravým plísním, Sphaerie ale (Cordiceps, Kentrosporium) k jádrovým honbám, kterésvým

podhoubím (Mycelium) tlo hmyzu vypluji, až plodonosná ást co kyjovité tleso ze šíje

vyráží. U našich druh jest toto tleso asi 1" dlouhé (Sphaeria militaris), kdežto u ín-

ského druhu (S. sinensis), pod jménem Hiaó-tsao-ton-šong co lék váženého, délku 2",

a u novoselandského jednoho druhu (S. Bobertsii) délku 6—8" dosahuje. Výjev tento

byl druhdy co podivuhodná promna zvíete v rostlinu považován, naež se i uvedené

ínské jméno, jež housenkovou rostlinu znamená, vztahuje, jakož i jméno amerického druhu

(S. sobolifera), kterýž co vegetable fiy, mouche vegetante svým asem mnoho hluku v ue-

ném svt psobil. Podle mínní Tulasue-a jsou Isarie jenom samí jednotníci (.Sphaero-

gonia) cizopasných Sphaerií a vyvinují se bezpochyby v živém hmyzu, jejž konen
usmrcují.

Také na vyšších zvíatech, ba i na lovku pozorují se jednoduché plísn. Pi
rozliných nemocech pokožky, vlas a neht zdají se býti rozliné plísn (Achorion, Mi-

crosporon, Trichophyton atd.) píinou nemoci ;
jiný rod (Mycoderma, Oidium) nalézá se

na tak nazvaném prýmku v ústech ; v stev objevují se vždy plísn (Sarcina, Torula).

Ve chtánu pták vyvinou se nkdy též plísn (Aspergillus), kteréž pak vždy smrt za ná-

sledek mají.

Velikou dležitost nejenom pro vdu, nýbrž i pro prmysl jižní Evropy má plíse

Botrytis Bassidna, která se v housence hedvábníka vyvinuje a v hedvábníckých krajinách

ohromnou škodu nkdy psobí. Jak od r. 1835 Bassi, Balsamo, Andouin a Montagne

ukázali, jest plíse tato píina zvláštní nemoci, Muscardine neb Calcino (zvápnaténi) na-

zvané, následkem kteréž housenky za nkolik dni stuhnou, vyschnou a bilýiu, k vápnu

podobným povlakem se potáhnou. V tuku housenek vyvine se podhoubí plísn a stráví

pak vnitnosti ; teprva po smrti prorazí kži a tvoí nesislBé velmi malé výtrusy, které

zas na jiných housenkách tutéž nemoc spsobuji.
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Ponvadž jest nakažlivá, usrarciije tato nemoc obyeSejné váechny honsenky jednoho

dstavu nebo celé krajiny. Okovinim dá so Muscardina umele i na jiné housenky ba i na

pupy n motýly, jakož i na jiný hmyz penésti.

Není pochybnosti, že zplesnivéní takové i na našem hmyzu se objevuje, jelikož

gbératelé housenek velmi asto plesnivé housenky nalézají, které taktéž po krátkém ase

zahynou.

K nemoci této má nejvtái podobnost nemoc domácí mouchy naší, která spsobuje

vbec známé a zvláštní hynuti much v podzimku, o nmž již Gftthe a Nees v. Esenbeck

psali, a která v tom záleží, že tlo much siln se nadme, mezi kroužky bišními bílými

pásky (obyejné temi) se ovine a konen bílým práškovitým okrajem, nékdy až na 1"

širokým, se obstoupí. Nemoc tato, která v podzimku mezi mouchami epidemicky panuje,

pochází od cizopásné plísn, jejíž vyvinutí jest velmi památné. Plíse tato náleží do no-

vého rodu a druhu a obdržela jméno Empusa muscae. Postup nemoci jest tento. Mezi

mouchami, které po celé léto ile poletovaly, objeví se v podzimku najednou epidemie,

která bhem zimy zase se ztratí. Nemoc prozrazuje so nejdíve jistou lenivosti much ; v

stavu tom rozmnožuje se tekutina (krev) mezi vnitnostmi se nalézající velmi siln a obdrží

nesíslnými mastnými krpjemi mlénatou podobu. V krvi objeví se pak nesíslné, velmi

malé, volné buky s jemnou blánkou a zrnitým obsahem, které rychle rostou a dílem svou

kulatou podobu podr/.i, dílem v podélné vaky se promní. Buíiky tyto chovají se ve vod
a v jiných skoumadlech zrovna tak, jako mladé, volným tvoením povstalé buky, jelikož

v ní siln nabobtí a veskrz podobu kulatou obdrží, pi emž obsah jejich se srazí a velké

krpéje olejovité vylouí ; blánka bunná rozpustí se ve vod, jen starší buky roztrhnou

se u jednoho konce.

Nékolik hodin ped smrtí pestane samovolné pohybování mouchy docela, a bicho,

rozmnoženou krví a nesíslnými bukami plísnimi naplnné, velmi se nabobtí. Buky
mají v té dob vesms kulatou podobu, pak se ale tvoí na jednom konci jejich výbžky,

které se prodlužují a s jinými splétají. V tom spfisobu leží jich na tisíce okolo vnitností

téla, jejichž šávu do sebe vsákly, akoliv do nich nevnikly. Po smrti ukazuje tlo mouchy

zvláštní zkrouceniny nohou, kídel a bicha ; chobot jest natažen a k stn pissát ; pomocí

jeho a roztažených nohou zstanou mouchy ješt dlouho na zdech viseti, jakoby byly živy;

tlo jejich jest vyschlé a velmi kehké. Asi 8— 10 hodin po smrti vyrazí buky plísn

z tenké blánky mezi kroužky ven a tvoi podotknuté bílé pásky. Buky vyniklé rostou

rychle, oddlí se píní stnou od zpotlní ásti a vyvinou na hoejším konci novou buka
co výtrus, tak že dosplá plíse muší z tí bunk se skládá. Výtrusy odskakují pak z plísní

až na 1" vzdálenosti a tvoí bílý kraj kolem mrtvé mouchy, též zstávají na kídlech

a nohou viseti,

Vyvinutí plísn muší uvnit tla jest nanejvýše památné a poukazovalo by na nový
dkaz samovolného zrození (generatio aequivoca), kdyby tento názor pírodnickým zkuše-

nostem píliš neodporoval. Možná, že jako u snti obilní, plíse tato zprvopoátku v jiné

podob na povrchu tla se vyvine a teprva pozdji do vnitku vnikne, kde popsaným sp-
sobem se jeví. (Dr. John 32. Jahresbericht der schl. Ges. fr vatcrl. Kultur 1854.)

O bramborách a jejich nemocech.

II. Schacht, známý co výborný niikroskopista rostlinopisný, vydal zprávu o bramborách
a jejich nemocech (Bericht an das kíinigl, Landes- Oekonomie- Collegium Ober dic Karloffel

pflanze und deren Krankheiten. Berhn 185C. Fol), v nížto zevrubn o ústrojnosti nati a
bambolin, o klíeni a o zkáze jejich jedná. Z nemocí brambor jedna o hniti nat, o zka^

doeni, o zvodnatni, o pirozeném svadnuti, o chorobném huiti bambolin, o neátovicícli a
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o prorstáni jejich. Vyjímáme z výsledk Wm sdlených následující, kteréž i praktického

užitku mají : 1. Bambolina ili hlíza bramboru jest nadmutý konec podzemní vtviky a

jako takový pupeny posázený ; bambolina klíí se jen ve tm a tedy nikoliv na oteveném

míst nebo když se asto pehazují. Ke klíeni jest vlhka zapotebí. 2. V každém oku

bamboliny leží nkolik pupenc vedle sebe , hlavní pupen uprosted vyhání nejdíve ; ze

zadní, od lodyhy odvrácené polovice bamboliny vyrazí jen sporé pupeny anebo žádné, proež

tato polovina po rozkrojení sazebních brambor sázeti se nemá. První pupeny jsou nejsil-

njší, proež SMební brambory ped kliením ve sklep chrániti se musí. 3. Vyvinuti bam-

bolin dje se jen ve tm, vyvinutí nati jen na svtle. 4. Nadzemní lodyha vyhání na,

podzemní lodyha, v anatomickém ohledu od oné rozdílná, vyhání hlízy a koeny. 5. Hnití

nati povstává po náhlých promnách teploty a zvtšuje se povtrnými nepravidelnostmi.

Plíse na nati se rozšiující není píinou, nýbrž následkem hnití ; výtrusní zrnka této plísn

ujmou se na nemocné nati. 6. Všechny brambory s tenkou slupkou mají také útlou na
a onemocní snadno; brambory s hrubou slupkou mají pevnjší a temnjší na, onemocní

ideji a obsahuji také více škrobu. 7. Círa více rostlina jest dosplá, tím mén podléhá

nemoci. 8. Pílišná vlhkost jest bramborm škodlivá, proež na vlhkých polích, mají-li se

tam sázeti, trativody založiti se musí. 9. Po svadnutí nati netvoí se žádné bamboliny

více, vyvinuté zvtší se ale. 10. Nemoc bambolin objeví se nejdíve pod slupkou, neodvisle

od nati, a sice na mladých bambolinách snadnji nežli na starých. Nemoc tato záleží

v hnití, teprv pozdji objeví se nižší rosthny a zvíátka. Suché hnití zadrží se asto vy-

tvoením nových ochraujících korkových bunk nebo vylouením zvláštní látky. ásti

bambolin suchým hnitím nakažené jsou nezáživné. Vlhké hnití pokrauje brzo rychleji,

brzo volnji, má za následek ztrátu škrobové látky a dá se zaraziti jen náhlým vysušením

na hvozd nebo v peci. 11. Brambory vlhkým hnitím nakažené nehodí se nikterak k sá-

zení ; suchým hnitím nakažené vyhánjí nové bamboliny, jestli pední oi jejich zdravé z-

staly. 12. Plísn, které provázejí nemoc brambor, patí k druhu Fusisporium Solani

Martius a vnikají od zevnitka do brambor. 13. Uložením na suché provtrné místa

dá se vlhké hniti v suché pevésti. Mírné vysušeni pi 30"R neškodí také budoucímu klí-

eni, ba cvrklé hlízy khi se díve a vytvoí zdravé rostliny. Ped schováním musí se

brambory roztíditi a jen suché smí se do sklepa uložiti. Sklep nebo komora musí býti

suchá a provtrná; brambory mají pak ležet jen ve vrstvách 2 st. vysokých. 14. Ne-

štovice bambolin povstávají v pd píliš vlhké. 15. Pi sázeni brambor jesti rádno, jak

pdu tak i druhy brambor asto mniti.

O smirglu a triplu.

Nerostopisec poítá safír, rubín, tak nazvaný diaraantspat a smirgl k jednomu druhu.

Všechny tyto nerosty obsahují hlavn kysliník hlinitý s pimíšením kysliníku železnatého

a nkdy i jiných látek, a všechny vyhrauji se v soustav klencové. Jakkoliv safír a rubín

krásou svých barev nad ostatní kameny vynikají, jest i smirgl nerost velmi zajímavý

a v prmyslu nanejvýš dležitý. Leštni zrcadel, broušení oek do optických nástroj

dje se jen pomocí tohoto nerostu, kterýž po diamantu jest ze všech nejtvrdší. Smirgl

vyskytuje se co zrnitý nobo celistvý kámen, obyejn barvy šedé, a bývá asto s kemenem

a magnetovou rudou pomíchán.

Již staí ekové znali a potebovali smirgl k leštní, a v dobách Pliniuvých kupo-

vali klenotníci, jako nyní, nejlepší smirgl z eckého ostrova Naxos. Ped sto lety byl tam

nerost ten ješt tak laciný, že Angliané na míst za 28 cent jen 3 zlaté plutili. Ale již

na poátku nynjšího století vystoupla cena smirglu v Londýn na 6 zl. za cent. Roku

1847 odkryl Amerikán Dr. Lavirrence Smith blíže Smyray veliké ložišt tohoto nerostu.

Dobýváni jeho jest tam velmi snadné, neb zvtralý kámen, pod nímž leží, usnaduje práci.
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z ložÍBt£ tolio odváži se smirgl, poknd se kladivem iitlouci dá, na koních a velbloudech,

vtší kusy ale, které se pemoci nedají, nechávají se v lomu ležeti. Smirgiové doly na

ostrove Naxos náležejí vládé ecké, která je již dávno Smyrnenskému kupci do nájmu dala.

Ten znal ze svého monopolu tak dobe tžiti, že cena jedné tny zponenáhla na 300 zl.

st. vystoupla. Od té doby však, co byl nalezen smirgl u Smyrny, klesla zase až na 100 zl.

st. za tímu. Útraty pevozu jsou nepatrné, ponvadž se na koráby jen co pítž nakládá.

Mimo to vyskytuje se smirgl také v saském Rudohoi u Ochsenkopfu, zvlášt pak

ve Spanélicb.

Z odrd smirglových, které do obchodu picházejí, jest modravý z ostrova Naxos

nejistjší a nejlepší, španlský, magnetovou rudou a kemenem smíšený, nejobyejnjší.

Ostatn pichází všelicos do obchodu pod jménem smirgl, co z toho nerostu pranic neob-

.sahuje, n. p. sprostý granát, kemen se železnou rudou smíšený, železné strusky.

Nesmím opominouti .spinelový nerost v okolí Ronsberka, jejž prof. Zippe pod jmé-

nem Hercinit nejdíve popsal a kteréhož se ve sklárnách Šumavských již delší as místo smirglu

užívá. Nerost ten obsahuje v sob ale kysliník hlinitý a železnatý , a náleží do stejno-

fvarné ady, která spinelem zaíná a magnetovou rudou pestává.

Podobný pedmt obchodu, jako smirgl, jest tripl, jehož jméno nic jiného není,

nežli zkažené Tripoli (Terra tripolitana), jelikož nejdíve odtamtud do obchodu picházel.

Druhdy byli nerostopisci toho mínní, že povstává z vápna, jelikož se vždy mezi

vápennými vrstvami nalézá. Luebná zkouška však ukázala pozdji, že obsahuje v sob

hlavn kemen, nco kysliníku hlinitého a vodu. Prof. Ehrenberg z Berlína odkryl

v eském triplu veliké množství kemenných bunk drobounkých as, tak že tedy vlastn

nic jiného není, nežli shluk nesmírného množství malých kemenných skamenlin. Jako

smirglu používá se triplu k leštní, zvlášt kov. V Cechách nalézá se na rozliných mí-

stech, taktéž v Morav, v Saších, v Uhích, na ostrov Korfu, u Tripoli. asto prodává

se vsak pod jménem triplu drobivá látka, která v eské opuce, k. p. na Bílé Hoe u Prahy,

jest hojná a jen málo kemenu v sob obsahuje. Ostatn leští se i touto látkou mkí
kovy velmi pkn.

Pravidelnost rozsedlin skalních v okolí Praíském.

Na etných výletech, jež jsem letos v okolí Pražském konal, poznal jsem mezi jiný-

mi zajímavými úkazy , kteréž asem svým uveejním , zvláštní pamtihodnou pravidelnost

nejenom v uložení vrstev bidliných , kemenných a vápenných útvaru silurského, jako

z dvou stran, totiž od severovýchodu k jihozápadu a od jihovýchodu k severozápadu ásnat

shrnutých, nýbrž i zvláštni pravidelnost ve všech rozsedlinách a skulinách . kterými tyto

vrstvy prostoupeny jsou.

Všude na bidlicích, zvlášt starších v okolí Zbraslavském a Roztockém vidti ti

soustavy ploch, z nichž jedna náleží vrstvám a povstala stídavým ukládáním rozdílné

hmoty z moe, druhé ale povstaly stlaením usazených vrstev od podotknutých stran.

Plochy vrstevní míí od východního severovýchodu k západnímu jihozápadu, plochy .skulin

jsou s nimi dílem zái'ovné, dílem je petínají kolmo.

Úklon vrstevních ploch jest rozliný a ídi se dle vlnitého úklonu vrstev samých,

úklon skulin ídí se dle áry , podle kteréž vrstvy vyzdviženy jsou , a sice tak, že u té

áry stojí kolmo ; ale ím dále od ní, tím více se k obzoru kloní. Výklad tohoto úkazu

podá se sám sebou, pijmeme-li, že byly vrstvy díve vodorovné a že potom tulmutim zem

skreny a v asy složeny byly ; ímž v kolmém prezu vrstev paprskovit se rozbíhající

skuliny následkem mechanického psobení povstati musily.



'290

Vidéti z toho, že v okoli naSem, v tak mnohých ohledech památném, ani jediné

skalní rozsedliny není, která by se dle zjevného pravidla neídila V píštím svazku podám

výkresy nkterých téohto prcz. j k.

iVoré památné skamenliny v feshé opuce.

V opuce u Vehlovic blíže Mlníka byl nalezen krásný otisk ryby, náležející ke

zvláštnímu druhu. U Pátku nad Oharkou vyskytla se v opnce skamenlá želva, a na Bílé

Hoe u Prahy hnáty a zuby ohromného ještra. Prof. Reuss popsal tyto pedmty , vy-

jmouc rybu , ve spisu Palaontologische Miscellen, Wien 1858. Popisem Vehlovské ryby

práv se zanáší.

Flora uhelná v Radnicích.

Prof. Konstantin v. Ettingshausen uveejnil ki-ásný spis o skamenlé Floe Radnické

(die Steinkolilenflora von Radnitz. Wien 1854). Jakožto všeobecný výsledek této práce

objevuje se, že skamenlá flora Radnická veskrze pochází od rostlin na pevné zemi rostou-

I i h, a sice z vtšího dílu od ohromných plavuovitých
, peslikovitých rostlin a kapradi.

Sosnovité a jiné rostliny vyššího stupn jsou velmi vzácné. Uhelništ Radnické bylo p-
vodn ostrovem, podotknutými rostlinami zarostlým , severní a severozápadní ást toho

ostrova mla však les mén hustý, nežli jižní a jihovýchodní ást , kdežto se lesy Stig-

mariové a Kalamitové prostíraly. Rostliny, z nichž pedevším uhlí povstalo, jsou Stigmarie

a Sigillarie, pak Kalamity a Lepidodendra ; k.apradiny berou jen malého podílu na vy-

tvoení uhlí.

Vtší díl otisk od Ettingshausena uvedených nalézá se již v pojednáni o kamenném
uhlí v 1. roníku Živy.

Orchidey a jejich zempisní rozšíenost.

V novjším ase stalo se pstováni Orchideí (rostlin vstavaovitých) pravou mánií,

jako bývalo druhdy pstování tulipán v Hollandskii. Pilní sbratelé pinášejí ustavin

podivné tyto rostliny ze všech dílft svta, a umní zahradnické vždy více pemáhá obiíže,

s nimiž zápasiti musí pi jich pstování. Ped jinými vyniká v tom Anglie, opatujíc si

vždy nové rody a obohacujíc velikolepé sbírky své nejvzácnjšími druhy, za které se asto

platí nesmírné sumy. Orchidey ale vzbuzují bezdn podivení a oblibu, a zajisté dá se

spíše omluviti vévoda Devonshirský, který za první Phalaenopsis amabilis dal .500 liber

sterlink, nežli nkdejší tulipomani, kteí ješt vtší sumy platili za jednotlivé odrdy tak

perozmanit rozliných tulipán. Svžest a útlost barev, pochotna vn, obzvlášt pak

divné podoby Orchideí vábily od jakživa pátely rostlin. Již naše evropské druhy podo-

bají se svými kvty k niuchám , velám, stekúm, vosám, pavoukm, nahým lidem (dru-

hové Ophrys) ; mnohem podivnjší podoby ale mají zaasté druhy tropické. Nkteré jeví

podobu velikých divných motýl (Phalaenopsis, Oncidium papilio) a kobylek ; v jiných

spatujeme mušle, žáby, ropuchy, ještrky, hadí hlavy ; krásná Peristeria nosí na svém

kvtu istou holubici s roztaženými kídly a jest v jižní Americe spolu s jinými pkn kve-

toucími druhy pedmtem náboženské úcty; neschází též orl, korunovaných pták, slu-

ích hlav s dlouhými zobáky ; konen naskytují se i opiky, volské hlavy s velikými rohy,

koií hlavy, obmní a opílbení muži. Lady Grey sestavila ze sušených kvt Orchideí

celý arodjnický ples.

Také zempisní rozšíenost Orchideí poskytuje mnoho zajímavého. Všecky evropské,

severo-asiatské a severo-americké druhy, jichž poet sotva pevyšuje nkolik set, rostou
j

v zemi, jediné Epigonium Gmelini žádá zvtralé devo k svému zakoenní, ídký to pí- J

klad epiphyty v našich šíkách. Bohatší jsou mírná pásma jižní polokoule : pedhí Dobré |
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Nadje, jižní polovice Austrálie a mirné jižní Ameriky. Ale i tam jest jen málo druh epi-

pliytních. Jinak jeví se život Orchidci v krajináph rovníkových. .Jako v krajinách mimo-

tropickýcli témi- výhradné domovem j.sou Orchidey pozemské, nalézají ae naprou tomii

v krajinách tropických na své minimum uvedeny, a epiphyty vystupuji zde v celé sve

Vijnosti a v celé bohatosti své krásy co do podoby i barvy, v celé podivnosti a libovon-

nosti své. Nékteré z nich zdaji se býti odkázány na velmi obmezené místnosti, a mnohé

žiji jenom v jistých výších nad zemí na kmenech stromových. Málo druh náleží zárove

starému i novému svétu.

Výléíek zlata v Uralu.

Roku 1&51Í, jak udává úední ruský „Gornyj Žurnál," obnášel výtžek zlata v celém

obvodu íše Ruské 1-183 pudu, 2 libry, 40 zolotnikii a 48 dolí. Pouze na Uralu vytdženo

bylo r. 18.52, jak vykaznjo „Kommereskaja Gazeta", 357'39C pudíi zlata. V prosincovém

sešitu Petrohradského asopisu „Manufaktiirnyja i gornozavodskija izvstija" od r. 185.

teme, že v Ruších v první polovici minulélio roku z konmnich a soukromých dol na

Uralu vytženo zlata 208 pud, 8 liber, 8(i zolotnikú a 3C dolí. Rok 18.Í2 byl bohatší

na uraUké zlato nežli pedchdcové jeho, vyrovná-Ii se ale druhá polovice roku iSó-í první

polovici, tedy ukáže se nový znamenitý postup u výnosnosti uralských zlatých dol, což

jest vc dle/.itá a pozoru hodná.

AuítA k docikni pkných hrozn pi zdech.

Pan Jan Konopas ze Suduméi u Mladé Boleslavi oznamuje nám v dopise, kterak,

jsa na návštv u jednoho z pátel svých, zpozoroval zvláštní úkaz na jedné rév, rostoucí

pi zdi domu. Jedna její ratolest totiž piléhala tsn na sklo okna a ku podivu všem

vyznamenávala so zvláštní bujností. Pupence její .se drive než na jiných ratolestech rozvi-

novaly, ona se díve zelenala, díve kvetla, ovoce její bylo rannjší, vtší a chutnjší nežli

ovoce jiných ratolesti. Píinu toho hledá pan Konopas vším právem ve vtši palivosti paprskii

.sluneních odrážejících se od skla, na nž ratolest piléhala, a mini, že by se takového pro-

stedku umle použiti dalo, kde se réva pi zdech pstuje. Zej totiž mohla prý by se

pokrýti sklem, a toto snad k dovršení úinku slunených paprsk zezpod erné obarviti,

jesto známo jest, že zed na erno obarvená velmi napomáhá zdíu-u rostlin pi ní pstova-

ných. Vc by -Stála za zkoušku.

Zaneseni leklých ryb.

Nedávno objevilo se u pomoí Nového Brunsviku množství leklých ryb druhu vro-

bounft (Sygnathus anguineus), který v tchto moích živý se nenalézá. Ryba tato jest do-

movem v moích Veliké Britanie, sáhá však odtud daleko na jih , a byla až u Madeiry

vidna. O píin lekání ryb u vtším mno/stvi v moi a zanesení jich do vzdálených

krajin podává anglický asopis „Edinb. New Phil. Journal" zajímavou úvahu, kterou tuto

u výtahu podáváme. Ve zpráv o sopeném ostrov Hathamu , který r. 1831 nedaleko

pomoí sicilského nad moe vyzdvižen byl, nalézá se udání, že den ped vyzdvižením ostrova

Aidéti bylo množství leklých ryb v moi plovoucích. Jest pochopilelno, že innost sopení

protrhující dno moské . jakkoliv skryt ped oima lidskýma, musí býti záhubná životu

zvíocímu. A však prostora úinkm této síly podléhající nemusí vždy býti velmi rozsáhlá,

ano záhubné tyto úinky mohou se nkdy obmezovati pouze na nkolik druh, ba teba

jenom na jediný druh. Že takové podmoské sopky byly píinou zahynuti tc!; druh,

z jakých se skládají mnohá ložiska skamcnlých ryb, velice podobá se ku pravd ; z toho

však ješt nenásleduje, že jejich zahynutí muselo se státi v blízkém sousedství tch míst,

kde se taková ložiska nyní nalézají. Spiše byly tyto zahynulé druhy ryb moskými proudy



• 292

daleko zaneseny od pvodního svého bydlišt, kde je zkáza potkala, a uloženy hromadn
na nkterý mlký beh , kdežto psobením pílivu a odlivu pokryty jsou pozdji blátem a

pískem. Zaneseni leklých vroboun k odlehlému pomoí zdá se podporovati takovéto

domnní. Také jest pamtihodno, že v tu dobu vedle vroboun žádný jiný druh ryb v tch
místech leklý nalezen nebyl.

Zprávy vdecké.

Molekulami zákon vyhranných tles i kryslall.

(Výtah z pednášky Jana Krejího v sezení c. k. eské uené spolenosti dne 10. bezna 1856.)

Veliký díl vyhranných tles, u p. vápenec, leštnec olovný, sádrovec atd., dá se

rozštipati takka do nekonena, tak že jen nedokonalost našich smysl a nástroj dalšímu

dlení meze klade. Nejmenší ásteky, které smyslm našim nuzí a z nichž se tlesa tato

skládají, obdržely od fysik jméno molekulu. Francouzský krystallograf Hauy pedstavoval

SI tyto ásteky v krystallech hranaté a sestavoval pravidelným seadéním jich všechna vy-

hranná tlesa. Výklad ten jest ale circulus vitiosus, neb pak zbývá teprva vyložiti, pro
nejmenší ástky již hranaté jsou jako celý krystall. Jinak jest však

,
pijmou-li se nej-

menší ásteky, z nichž se všechna tlesa skládají, kulatá. Každá kapka vody, každá pr-

votní buka, zem, planety, slunce jsou kulaté, tak že z jisté obdoby i ony hmotné ástky

tles nejlépe v podob kulaté mysliti se dají.

Jsou-li tyto kuliky uspoádány dle mathematického zákonu, povstávají z nich tlesa

vyhranná ili krystally, jsou-li ale spojeny bez poádku mathematického, povstávají tlesa

beztvárná, jako u p. sklo, voda.

V krychli nebo kostce a ve všech tvarech, které se do ní a kolem ní opsati dají,

jsou prvotní ásteky pravideln kulaté s prmry všude stejnými.

Vjehlanci a v odvozených z nho tvarech jsou z jedné strany stlaené neb prodloužené.

V pímotvaru a v odvozených z nho tvarech jsou z dvou stran stlaené neb

prodloužené.

V tvarech s naklonnými osami mají prvotní kuliky v jistém smru též osy naklonné.

Vycházíme-li od krychle, mžeme všechny vyhranné tvary z ní odvoditi, v krystallo-

gralickém smyslu promnou os, ve smyslu této theorie promnou kulatých ásteek v elip-

soidické ásteky. Všechny tvary dají se tedy v jisté odvislosti od krychle mysliti. Tato

odvislost pozná se nejlépe vypotením pomrného potu kulatých a veskrze stejn velkých

molekulu, z nichž si všechny tvary stejné myslíme.

K vytvoení krychle potebujeme nejmén 8 kuliek, neb 8 jest, vyjmouc 1, nejmenší

krychlové íslo ; ada ki-ychlových ísel

1», 2^ 3', 4^ 5^ 6' . . . „,» Ui

1, 4, 27, 64, 125, 216 . . . «,

ukazuje nám ale každé krychlové íslo M'.

Porovnáme-li s krychlí osmistn, z ní odvozený, shledáme, že obsahy obou tchto

tles, tedy i poty stejn velkých kuliek, z nichž se skládají, mají se k sob jako 8 ; V3

ili jako 6^ : Vg.2'.

Následkem toho jest ada osmistných ísel

:

l^ 2^ z\^ _4»^ 53, ^ .... _^
6 6 6 6 6 6 .... 6

1, 8, 27, 64, 125, 216 .... . ^
T 'i" T~ ~ 6 6 6

Všeobecn Ve M',



Poroviiáine-li s krychli granútotvar Cdvaniictistn kosotverený), shledáme, že ob-

sahy obou tchto tles, tedy i poty molekulárních kuliek jejich, mají se jako 8 : 2 ili

jako 2': '/«.2».

Následkem toho jest ada granátotvarých ísel

:

1-, 2'^ 3', 4', 5\ U* . . . . <x^

~T~ ~4~ ~4~ ~4~ ~ ~T . . . . 4

1, 8, 27, 64,
J_25,

126 ... . oo

T~ 1~ ~T' ~i~ 4 '4

Všeobecn '/^ M*.

Skoumáme-li taktéž obsahy ostatních krychlových téles , obdržíme pro kazivcotvar

(243tn krychlový) adu ísel,

která leži mezi 2' . . . . '/, 2', ili všeobecn mezi

M' . . . . V4 M'.

Pro leátnotvar (24stn osmistny) obdržíme adu ísel,

která leží mezi '/^ 2* . . . '/g 2^ ili všeobecn mezi

•/« M^ . . . Ví M*.

Pro leucitotvar (24stén trapezový) obdržíme adu ísel,

která leží mezi '/j 2* . . . 2', ili všeobecn mezi

VjM' . . . M'.

Pro Jemantotvar (48stn) obdržíme ti ady ísel, které

spojují všechny již jmenované ady.

Sestavíme-li tyto ady v jeden pehled, obdržíme následující trojúhelník.

(krychle)

dtmnítiÍTar

(granátotvar) '/, M' iV.'.'. i ..V;:^ '/, M' (osmistn)
(leténotvar)

Ponvadž v této ad M znamená každé íslo od 1 až do 00, mžeme si z toho

trojúhelníka zponenáhlým dosazováním 1, 2, 3, . . . místo M sestaviti jehlanec trojstný, jehož

zpodek obsahiýe ady se základním íslem 00', špika pak ady se základním íslem 1'.

Jehlanec tento pedstavuje graficky celý molekulární zákon kryst.allisace
,

jelikož

všechny ostatní tvary co krychlové tvary s promnnými molekuly mysliti se dají. Zákon

•en zni dle pedešlého:

Ve vyhranémjch tlesech iti krystallech mají molehdy podobu pravidelné neb splesMe

kulatou, a pomérni) poet jejich odpovídá vidy uritému podílu krychlového ísla.

Nejnovji uinno jest ve Francouzích zavedení v ohledu vdeckém veledležité.

Le Verrier totiž zídil pomoci pana de Vougy, generálního editele telegraf pi ministerstvu

nitra, meteorologické pozorovatelny na ptadvadceti hlavních štacích telegi'a6ckých, opativ

je výtenými nástroji. Úadníkm pi telegrafu na tchto štacích , kteížto jsou veskrze
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mužové vdecky vzdlaní , dáno jest strany toho zvláštní naízení , kterýmž zavázáni jsou,

tikrát za den pozorovati a výsledek toho ilined telegiafovati císaské pozorovateln Paížské.

Horlivost vlak úedník na štacích jest taková, že skoro žádný z nich nepestává na trojím

pozorováni denn. Zavedeni toto vstoupilo v život v polovici msíce kvtna , a výsledky

jeho dosavadní podal Le Verrier akademii. Zaniýšli on tuto sí meteorologických pozoro-

vatelen rozšíiti i na sousední zem. Vláda belgická již dala k tomu své svolení a totéž

oekává se od anglické. Jeho cis. Výsost arcikníže Ferdinand Maximilian a Jeho krá).

Výsost Oskar princ Švédský pi návštv své u císae Napoleona slíbili všemožn psobili

k tomu, aby podobné zavedení stalo se také v Rakousich a Švédích.

Na jedné z pruských železnic stala se znamenitá krádež. Vezeny byly na ní beky

s penzi, z nichž jedna pi otevení nalezena jest naplnna piskem. Dr. Ehrenberg v Berlín

dal si poslati písek ze všech staí té železnice, jejž mikroskopicky skoumal a s pískem

v bece porovnával. Tak dovedl udati, ze které stae písek beky pochází, naež na štaci

té oste pátráno a vinník dostižen v osob jednoho služebníka pi dráze a trestající spra-

vedlnosti odevzdán.

Slovenské Noviny podávají následující zprávu : „Jak hluboce písná vda v nynjší

dobu do záležitosti všedního života zasahuje, vidt opt z následujícího pikladu. Návr-

hem totiž anglického fysikusa Faraday-e užívají tam rybái elektrické, ve sklenici uzavené

svtlo k divotvornému lovení ryb. Pejasným svtlem opatená, elektrickým drátem s lo-

dikou spojená sklenice zanoí se spolu se síti do hlubin more ; i hrnou se ryby ze všech

stran, aby neobyejné toto svtlo z blízkosti obdivovaly ; rybám pak nic jiného nepo-

zstává, jako peplnnou sí o krátkou dobu vytáhnouti." Tuto zprávu doplujeme z fran-

couzského asopisu Cosmos, že svtla elektrického s prospchem užívá se již i k lovení per-

naté zve. Jistý pan Hoppe totiž objíždl v koáe, v nmž vozil s sebou sklennou

kouli s elektrickým svtlem svou bažantnici, a leskem svtla toho pivábeni piletovali ba-

žanti houfn k vozu, tak že je p. Hoppe a jeho sloužící rukama chytati mohli.

Nejnovji obrátil na se pozornost francouzské akademie vynález elektrického rytí,

jejž uinil pan Devincenzi. Akademie ustanovila k jeho proskoumání zvláštní komisí, která

o nm poslala velmi pochvalnou zprávu. Na zinkovou plotnu uinila se kopie obrazu a

pan Devincenzi v šesti minutách obrátil tu plotnu ve formu , kterou se mohlo tisknout na

typografickém lisu. Uinno 800 otisk úpln stejných s prvotním nákresem. Plotna taková

vydrží ai 3000 otisk. Akademie schválila vynález ten a pijala jeho popis do svých zpráv.

Panu Péligotovi podailo se dobyti isté unmlum. Kov tento, jakkoli tvrdý , dá se

snadno rýti ocelí i také kovati ; barva jeho pibližuje se k barv kobaltu a železa; na po-

vtí se rychle zakaluje, rozpálen na erveno okysliuje se , pi emž pejde do silné bílé

eavosti, hutnost jeho obnáší 18"4, ve váze ustupuje toliko platin a zlatu.

Jistý pan Kellermann obracuje pozornost francouzské akademie n.a zavedení do

Francouz voskových strom ili voskovnik. Krora toho, že stromy tyto dávají vosk, mají

ješt jiné užitené vlastnosti: istí povtí v moálovitých krajinách, kde jsou sázeny; vas

horkých dn letních vydávají píjemnou aromatickou vni ; koínky jejich mají moc léivou

a listí zahání moly ze šatných látek. Hlavn prý mly by sázeny býti dva druhy : Myrica

ceri/era z Karoliny a ilyrica pensylvanica z Pensylvánie, které dávají vosk, jenž snadno se

mže bíliti. Svíce z nho udlané podobají se zcela svíkám z vosku obyejného. Myrica
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ceri/ra uvedena jest v Algirii a slibuje státi se veledležitou. Iloziiinožiije se snadno

semcnpni i htízcnci od ratolesti neb od koene vzatjuii. V AmericB jsou voskovniky velmi

liojné a pokrývají vtší ást barinaté pdy.

Nový, velmi jednoducliý a laciný spsob, zarJiovávali syrové maso erstvé, vynalezl

ve Francoiizieli Dr. Dusourd. On je totiž pouze namoí do cukrovélio sirupu dobe vae-

ného, a takové maso pak na dlonliy as vydrží. Jak oznamuje v asopise Cosmos, chová

takto naložené maso již od 9. bezna 1847, které vydrželo následující zkoušky. Jsouc

vyndáno ze sirupu leželo celé dva msíce ni povtí, pestálo mnohá vození po železniculi

a rozliné plavby pes moe, patnáct dní bylo vydáno temperalue — Síi^C, ticet dní za

velmi horkého léta 1848 leželo v úhlu, jej/; tvoily dv zdi dobe obílené , kamž pralo

slunce dopoledne celých 9 hodin a odpoledne 4 hodiny.

Od 1. srpna 1855 osvtlován jest Petrohrad plynem dobývaným z jedlového díví,

Dobývání loto dje se nad míru snadno , a krom plynu obdrží se z díví výborné uhlí,

dobrý dehet a ocet, jehož se rozlin užívá v príiniyslnictví.

Jiný dkaz, že Rusko nezstává v prmyslu a véd pozadu za jinými evropskými

státy, jsou velikolepé galvanoplastické dílny v Petrohrad. Jednu založil nebožtík vévoda

Leuchtenberský s nesmírným nákladem. Z ní mezi jiným vyšly všecky sochaské a ezbá-
ské ozdoby katedrále svato-Izácké, od drobných polovypuklin až k socljám 6—8 metr vy-

sokým. Druhá dílna jest pana Karla Jochima , který v galvanoplaatice mnohé prospšné

opravy zavedl a knihtiskaské písmo zvláétndio složení leje. Akademie Petrohradská pi-

soudila mu první Demidovskou cenu 10.000 frank.

Pan de Beauvoys uveejuje v Cosmosu následující od nho vynalezený spsob prc-

zimováuí vel pod zemí. Okolo 15. listopadu za chladného veera vykopá se uprosted

polij na mistó od hluku vzdáleuéin, jáma zhloubí 70 centimetr, délky pak pimené potu
oulú, které se zahrabati mají. Na zpod jámy položí se vodorovn deviné plotny, na n
trámy 8— 10 centimetr silné, a na tylo ouly, kteréž se obloží senem nebo drchanicí a

ohradí starými prkny. Na lo nahází .se zem z jámy vyhrabaná a bez velikého hluku pii-

slape a urovná. Vely takto zakopané spotebují o ti ptiny medu mén, než kdyby bvly

na svobod, neumírají, a matka klade o ti nedle díve. V pli únoru oteve se pak

jáma opatrné, a to zase u veer a pii všemožném tichu, a ouly penesou se na s%é pe-
dešlé místo.

• '.

Dr. Horacc Green v Novém Yorku velice vynáší prospchy, docílené od nho vsti-

kováním roztoku pekelného kamínku do vzdušnic a tuborkulosnich dutin. Vstikoval asi i

grainmy roztoku 1 '4 ásti pekelného kamínku v 32 ástech vody prostedkem Hutchinf-

ského tubusii, jejž bez veliké práce pivedl do hlasivky, prúdušnice a pravé neb levé vzduš-

nice. Takové vstikováni opakovalo se dle okolností bud každodenn anebo po delších

lhtách, a v piípadech, o nichž se Dr. Green zmiuje, snášeno bylo dobe a bez zvláštního

kašle. Uvedené ti chorobopisy týkají se zjevných tuberkulosí s dutinami, a výsledek bvl

nad oekáváni píznivý. Dr. Green užíval toho prostedku již pi 32 nemocných, mezi

nimiž bylo 19 souchotiná, a to 9 s Uibcrkulosními dutinami.

Vo francouzském asopise Cosiuds od 15. února b. r. jest zpráva, kterak Corvisart

8 prospchem užívá pepsinu umle s hovzím neb skopovým syištím pipraveného prot;

špatnému trávení žaludku. I zpomnl jsem »i tu, kterak již roku 1838 pi shromáždní pi-
rodozpytc v Praze nkolika zdejším lékam jsem ponavrhl, aby v podobných pípadech
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inili zkoušky se syištm. Pohíchu nestalo se to pokud vím (pro netenost slovanskou ?),

ehož litovati jest, nebof bylo by to bývalo ku prospéchu obecenstva a ke cti vlasti naší.

Tak opt nco promeškáno na ujmu slovanskému jménu. J. p.

Schzky odbora pirodnického ninsea království eského.
Dne 29. máje pednášel pan J. Sax o pomrech kvtu k celé jednotlivé rostlin

s ohledem na velikost a na množství kvtu. V píkladech vysvtlil tyto pomry zvlášt na

rostlinách lilijovitých. Obsah tohoto pednášení nalézá se z vtšího dílu v lánku o lili-

jich. — Pan Jan Krejí podal pak zprávu o znamenitém díle Davidsona o brachiopodách,

panem Suessem ve Vídni vzdlaném ; potom podal zprávu o výprav Dr. Vogla ve vnitní

Africe a o nových výpravách v jiných dílech svta.

Dne 19. ervna podal pan kustos Ant. Fry zprávu o své výprav do Dalmácie,

na které pro sbírky našeho Musea etných a krásných pedmt zvlášt moských zvíat

a skamenlých ryb zjednal, jež také pedložil. Popis té cesty podá pan kustos v píštím

ísle Živy. — Pan Jan Krejí oznámil na to , že pan prof. Koistka mení výšek okolí

Praž.ského šastn dokonil. Spolenost vyslovila panu prof. Koistkovi zvláštní díky za

obtovnou innost jeho, a uznala výborný spsob, jímž práci tuto vyvedl.

Dne n . ervence etl pan prof. Purkyn : o dýchání s ohledem na luebnou jeho

povahu, což v tomto ísle Živy obsaženo jest, a odroil na to schzky až k msíci íjnu po

školních prázdninách.

Redakce Živy obdržela následující písemní dotaz, jejž tu i s odpovdi

svou uveejuje.
Slavná redakce

!

Procházeje se dne 4. ervence b. r. po poli našeho hájenství zpozoroval jsem k své-

mu podivení, že mj odv jakousi pryskyicí potísnn jest. Kdybych byl v lese nco po-

dobného na šatu svém zpozoroval, nebylo by mi to nápadné bývalo ; an bych se byl do-

mníval, že to pryskyice sosnová neb smrková, která se za horkých dn hojn z eených
strom prýští. Nebyv však toho dne ješt v lese, byla mi vc ta dosti divná a vzbudila

mou pozornost. I nepátral jsem dlouho po píin vci té a nalezl jsem na klasech žitných,

okolo nichž jsem byl chodil, celé kapky této pryskyicovité látky zavšené. Byly barvy

pižloutlé, skoro prhledné, jako pryskyice lepkavé a chuti sladké, jakoby to med byl.

"Vyptával jsem se sousedních rolník, zdaž vc tu kdy zpozorovali a co by to asi bylo, a

dostal jsem za odpovd, že prý to „mana padala." Ze by cosi podobného padati mohlo,

nezdá se mi ovšem ku pravd podobno, neb jsem na jiných rostlinách, ba ani na jiném

obilí látku tu nalézti nemohl, toliko na žit. Klasy ojedinlých stébel žitných, jež po-

rznu mezi pšenicí stály, byly látkou tou nejvíce skropeny, kdežto jsem na klasech pšeni-

ných ani nejmenší poskvrny nenalezl. Ml jsem úmysl, slavné redakcí nkolik takových

klas zaslati, ohlédaje se však po takových dne 6. t. m., nemohl jsem jich více nalézti.

Piítám náhlé zmizení úkazu tohoto silnfmu dešti, jenž se v noci mezi >. a 6. t. m. spustil.

Pesvdiv se z mnohostranného doptávání, že píina a následky výjevu toho na

venku neznámé jsou, osmluji se slavnou redakcí žádati, by vysvtliti ráila, zdaž výjev

ten v chorob žitných klas neb snad v psobení njakého hmyzu svou píinu má, a obe-

censtvo, možná-li, v asopise svém na výjev ten upozornila. Snad se nkdo vynajde,

kdo vc tu též pozorovaal a bližší zprávy o ní podati mže.
Se víí úctou

Vilém Vetter,

lesní adjunkt v Cholupicích.

Odpovd redakce.

Výjev zde popsaný pozoruje se asem nejenom na žit, nýbrž na mnohých jiných

travnatých rostlinách. Píina jeho zdá se býti píliš suché a teplé poasí, po nmž násle-

duje ochlazení bez dešt. Nedozrálá zrna, v nichž látky cukrovité ješt pevládají, vypo-

cují zárove s parou ást tchto látek, kteréž pak v sražené páe v podob kapek se spa-

tují. Že se na pšeniných klasech podobná látka nepozorovala, dá se tím vysvtliti, že

pšenice, v tom ase mén dosplá nežli žito, tyto látky ješt vypocovati nemže. Ostatn

jest tento úsudek jen všeobecný ; redakce nemže o popsaném výjevu podrobnji se vyjá-

diti, jelikož vylouenou látku nevidla.

Tiskem Bedicha Rohlíka v arcibiskupském Seminái v Praze 1856.
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Sup bradatý.

Dle F. ron T s ch a d i •).

ím výše vystupuje poutník k diamantovým vrcholkm vysokých Alp švýcarských,

tím více vidí se opouštna od pívtivého rostlinstva stedních hor i od života zvíe-

cího, který je provází. Nejdíve ztratí se tvernožci. Z posledního koví vylítne ješlé

tu neb tam njaký kemená, jinak i snhulc nazvaný (Lagopus alpinus, Schneehuhnj,

a zmizí v dálce mezi osamlými skalisky. Nejdéle provázejí poutníka brouci, mouchy,

motýlové, sídla, pavouci a jiný hmyz, jehož ilé se prohánní oko lidské v tchto pu-

stinách s potšením sleduje. Okolo nejvyšších strmin skalních poletuje píšern hejno

jásajících alpských kavek, ješt o málo výše vystoupí poutník, a již zdá se býti samoten

v ledové pustin, kde panuje vné zkehlé mrtvo. Okolo nho rozsáhlá ledovišté, pod

ním holá skaliska, a v dáli s modravou mlhou splývající zem lidské vzdlanosti. Tu

slojí poutník, s obtíží dýchaje ztenený vzduch horský, povznesen nade všecko kutní

a lopocení pozemského života. Než poslyš, vysoko nad ním zavzní v dálce táhlé,

pronikavé ; „pfii, pfii." V podivení ohlíží se poutník, až pak na tmavém blankytu ne-

beském zpozoruje snášející se bod, který zponenáhla spouští se dol, vždy vtším a vt-

ším se stávaje, tichým, málo slyšným letem. Konen piblíží se šum, s kídly mocn
roztaženými, královský sup vysokých Alp, uiní nad poutníkem nkolik kol, spustí se

níže na výzvdy, naež netrpliv se opt povznese do vyšších obor a pelítne pí-

mým smrem vrchol ledem se tpytící, klerý ho pak zakryje ped tvým okem.

Sup bradatý (Gypaetos barbatus, der Lámmergeier) jest kondor evropských hor,

a co do velikosti ustupuje tomuto asi v též míe, jako vysoiny evropské ustupují ne-

betyným horám jihoamerickým. Pi tom všem ale jest to vždy ohromný pták, a ne-

jenom velikosti svou, nýbrž i spsobem života nejpamátnjší ze všech pták alpských.

Švýcarský sup bradatý jest mnohem vtši nežli sup, pebývající v horách sardinských,

v Apenninách a Pyrenejich, a uchyluje se také od afrického a sibiského ; drápy, nohy,

zobák a kídla má mnohem silnjší než tito.

Díve obýval tento nejvtší ze všech evropských dravc ve všech ástkách na-

šich vysokých Alp, avšak slabé jeho se rozplemeovánf a asté nástrahy mu inné

valn ho ztenily, tak že nyní jen asi na horách tessinských, grisonských a wallisských

*) Das Thierlcben der Alpenwelt.

Živa 18SS.
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slále se hnízdí, v hk zvaných praliaiitnnech ale jenom porídku se ukazuje. V Unter-

waldenu byl poslední dne 21. záí 1851 na Alzellerskéin vrchu od Michala Sigrista za-

stelen. V ledovišti Grindetvvalskéni vídali po irinoho deselilelí pravideln v jistých

dobách sedli starého supa na ohromném skalním balvanu. Dosteliti ho nebylo možno,

a místo, kde usedal, bylo zcela nedostupné. Okolní salašnici znali ho dobe, nazývajíce

ho „starou bábou."

Ješt na zaátku našeho století byl tento pamtihodný pták jenom nedosta-

ten znán, sám veliký Buffon smísil ho s kondorem. Teprv výtený Steinmiiller podal

o nm správnou, pracn snesenou monografii. Od tch dob rozmnožena jsou pozoro-

vání na supa bradatého se vztahující, dosavad ale zstává ješt mnohá stránka života

tohoto ptáka nevysvtlena, a mnohá udání musejí pijata býlí jenom opatrn a s nedvrou.

Jako tém pi všech velkých dravcích, jest i pi tomto rodu samice vtší nežli

samec; úpln vyrostlá mívá asto pes 4 '4 stevíce zdéli, a šíka její pi roztažených

kídlech obnáší 9— 10 stevíc. Váha bývá rozliná, obyejn 12 — 16 liber, málokdy

20. Stái iní rozdíl v barv. Pi starém ptáku jest peí na zádech leskle ernohndé

s ponkud jasnjšími kraji a blavými brky ; pod bichem jest naryšavlé, na ocase še-

divohndé, kteroužto barvu mají také kídla, jen že jsou vezpod svtlejší. Na prsou

nalézá se jemný prápor, stehna jsou obrostlá a také na krátkých nohou nalézají se je-

dnotlivá lehká pírka. Prsty jsou olovn šedivé, drápy, v porovnání slabé, jsou erné

a ostré, ocas jest dlouhý a klínovit zakulacený. Hlava jest na vrchu ploská, do zadu

širší, má krátké bložluté peí s erným proužkem po stranách. Na dolejší elisti visí

erná, lirubá brada na spsob šttin
;
podobnými šttinami obsazeny jsou nozdry. Oi

záí koráloerveným ohnm a otoeny jsou dokola ervenožlutou polštáovitou vysedli-

nou. Starý pták má zobák 6 palc dlouhý, barvy rohové, uprosted sedlovit prohlu-

bený, s dlouhým hákem na konci, který asto tak velice vzroste, že zvíeti ve žraní

pekáží. Mladí ptáci jsou mnohem temnjší barvy, a jmenovit hlava jest n nich celá

erná. Teprva po tetím pelichání dostane sup bradatý stálý odv.

Vnitrní organisace tohoto obrovského ptáka jest obzvláštn ustrojena. Svaly prsní

jsou neobyejn veliké a silné; dlouhé kosti, dulé jako pi všech ostatních ptácích,

naplní se dýcháním vzduchem, který v nich zahát pomrn lehí jest nežli opar vnjší,

ímž supu vysoký jeho vzlet velice se ulehuje. Nejzajímavjší jsou ale jeho zažívací

ústroje, jejichž mocnost jest nesmírná. Jícen, vole, které když naplnno jesl, nepkn
od krku dol visí, a žaludek jsou neobyejn veliké a hust posety útlými žlázami,

z nichž neustále vytéká množství žíravé, nelib páchnoucí zažívací šfávy, která v krátce

i nejsilnjší kosti rozkládá. Obsah žaludka zabitých sup bradatých bývá asto ku po-

divu a pevyšuje všecku zkušenost, kterou máme o žravosti a zažívavosti podobných

evropských pták. V žaludku supa od dra. Schinze zasteleného nalezla se veliká ky-

Celní kost od krávy, kamzicí lýtko 6
'4 palce dlouhé, napolostrávený kus žeber kajnzi-

Cich, mnoho menších kostí, sbalené chlupy a drápy letiví. Tato zvíata stala se tedy

jedno po druhém jeho obtí a byla od nho pozena Šfáva žaludková rozkládá kostí

po vrstvách a odluuje o nich živnou huspeninu, an mrtvé ástky vápenné odcházejí.

.Test to pemoudré opateni pírody, nebof takovou ústrojnosti pevelice jest zmenšena

.íkoillivosL supa bradatého. Nebof méla-li by veliká žravost jeho ukájena býti jediné

inaseni, musel by pták tento zaasté hladem pojíti a neustálé lionby jeho musely by

pomalu vyhladiti všecku zv z vysokých Alp. Ale mocnost žaludkové šfávy jeho pe-
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vysuje všecko pedstavení, nebot rozluuje i tvrdá kopyta telat a krav, ba ani pu smrti

ptáka pracovali nepestává. Pi jednum supu, zasleieném práv6 když koist svou po.

žíral, jejž po ti dní na inisté ležeti nechali, nalezena jest všecka potrava v jelio ža-

ludku (lišíí kýta s kozí a chlupy) pravidelnýnt pochodem strávena — píklad lo pamti-

hodné neoilvislosti žaludkové innosti od innosti srdení.

Spsob živobytí supa bradatého na svobod byl ješt málo pozorován. Potiebi k tomu

mnoho trplivosti, bedlivosti a smlosti, proež zprávy takové jsou jenom kusé. Obyejn

vyletují supi asn ráno a zamíí nejdíve tam, kde posledn ulovili koist, bud aby

zbytky její dožrali anebo aby novou zv pepadli. Tiše visí sup v oblacích, an pe-

krásné oko jeho slídí po celém okolí a jeho ku podivu ostrý ich na velikou vzdále-

nost jistou koist enichá. Pod rozcpialými kídly jeho leží celý svt. Alpská zvíata

pasou se pokojné, nemajíce tušení o smrtícím mranu, které v nesmírné výši nad nimi

visí. Ona s vtší jistotou pedzvidají nebezpeenství picházející se strany, od zem,

n vtí jenom vzduch hlubiny. Najednou s tlukoucíma kídlama napadne je sup od zadu

šikmou árou. Tu ni-ní útku ani skrýše, ubohá zv jest ztracena drive než pomyslí

na útk, a loupežník unáší koist svou povtím. A však jenom menši zvíata : lišky,

svišt, jehata, psy, jczevce, koky, kzlata, kolavy, zajíce, slepice, mže sup unesli,

nebof drápy a nohy jeho jsou v pomru slabé, a hlavni sila jeho spoívá v zobáku

a kidlách. Koist bývá bud na míst pohlcena anebo na jistou skalinu odnesena, která

slouží supu za jatky. Vyhlidne-lí si njaké vtší zvíe, tžší ovci, starého kamzíka neb

kozu, pasoucí se bliž propasti, tedy nevysoko nad nimi dlá kola a hledí jim nahnati

hrzu ti!>kna je ku kraji, naež šumícím letem za nimi se pustí a mocným udeením

peruti do hlubiny je srazí. Pak spustí se na roztíštnou svou koist, vyklube jí pede

vším oi, oteve jí bicho a nejprv sežere vnitnosti a potom teprv maso a kosti. Ži-

vým kokám rozmaká hlavu a pohltí je pak najednou. Nejednou bylo pozorováno,

kterak tuto praktiku provozoval také naproti lovcm, nalézajícím se v nebezpeném po-

stavení na kraji nkteré propasti, a tito ujišfovali, že šumot, rychlost a mocnost ohrom-

ných jeho perutí iní omamující, skoro neodolatelný dojem. Tímž spsobem pokusil se

jeden sup, sraziti dol vola stojícího nad hlubokou roklí, ale neohrožený lvernožcc

nedal se vydsiti z pirozené své ílegmatinosli. S hlavou sklonnou opíral se o silné

své hnáty a pokojn vykal, až sup uznal neprospšnost svého usilování.

Dokoniv zrána svou honbu vrátí se sup k svému bydlišti mezi skalinami, kdežto

obyejn celý den pokojn sedí v svém brlohu nebo na nkterém skalním výstupku, na

pohled líný a tupý. Nemá-li se starati o mladé anebo-li nebyl vydšen, nebývá ho po-

zdji pes celý den vidti v povtí. Sup dle roních poasí mní své honbišt. Na

jae obývá v prostední a vysoké krajin alpské a mívá brloh svj v skalních rozsedli-

nách anebo nedostupných výstupcích nejvyššch stn, kde ponkud aspoi shora jest kryt.

asto bývají brlohy jejich zdaleka znalé, jsou však nepístupny a mimo všechen dostel.

Složcnost jejich hnízd jest jednoduchá, jen že sp tu nalézá všecko u vtši míe nežl;

U jiných pták, zevrub však nebyla ohledána ješlo od nikoho. Záhy v roce snese sa-

mice 3—4 velmi veliká, bílá, hnd skropená vejce, z nichž obyejné jenom dv bý-

vají vysezcna. V jednom erstv zabitém ptáku nalezeno bylo již v polovici msíce

února docela vytvoené a k snesení pipravené vejce. Z obou vylíhlých mladých zdá

se, že asto jenom jedno bývá od rodi odchováno. Mladí supové p^.kryti jsou po

vylihnuti bílým pejím, a veliké vole a bicho dává jim škaredý a protivný vzhled. Staí

20 «
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snášejí jim spolen vevorky, zajíce, jehala, a clirání je svým neobyejn huslým

a teplým peím ped ostrostí podnebí.

V let vyletují supi bradatí až na nejvyíší iedoviŠt a piln navštvují místa, kde

se pasou stáda kamzík, ovcí a koz. V tento as, kde již mladí s nimi lítají, neváží

se tak na blízkost svého hnízda. V zim, kde vysoké Alpy jsou opuštny, pinuceni

jsou honiti v nižších krajinách horských, do rovin ale nikdy nesestupují. V ten as
ukryjí se kamzíci s vtší ástí alpských zvírat, která nemají obyej zimu prospávati, do

les, kdežto jsou bezpeni ped supem, který se musí spokojiti s nkterou opozdilou

liškou, vracející se teprv za svítání do svého doupte, s pobloudilým zajícem, nkolika

hndými tetevy (tetrao rufus, Berghuhn) , vranami a snad njakou kunou. Tu je do-

hání hlad nízko do údolí horských, kde snadno uloví zajíce, psa, koku neb drobné

ptáky. Když se chtjí posadit, voli k tomu vždy balvany skalní jako kondor. Krátké

jejich nohy a dlouhá kidla nedovolily by jim tak snadno vzlítnouti z roviny. Na stromy

usedají jenom proto, aby ulamovali ratolesti pro své hnízdo.

Horalové tvrdí, že ervená barva má nco velmi vábného pro tyto supy, proež

mají obyej pokropovati snih volskou krví, aby je pilákali na ránu. Rovnž rádi jdou

na peenou lišinu. V Piemontu líí na n peené koky anebo mrchu do jámy pon-
kud zoužené. Nažraný sup nemže se snadno odtud do povtí povznésti a bývá klacky

utluen. Podobným spsobem zabíjejí Indiáni v pohoí Andském kondory. Myslivci

s runicí picházejí supy velmi zídka do rány; spíše se chytí do tžkých, k zpmi pi-

pevnných želez na lišky. Na zabili neb chycení sup bradatých vysazena jest vždy

dobrá cena ; v Grisoiisku jest obyej, že šfastný lovec po celém sousedstvu chodí se

zvíetem sbíral stelné: pasáci dávají mu obyejn nco vlny z vdnosti za zahlazení

neb lapení nebezpeného škdce, který jmenovité na jehiata má obzvláštní chuf, odkud

i nmecký jeho název.

Nevždycky podaí se odvážnému loupežníku, odnésti šastn svou koist. Známe

jeden pípad, kde sup ve vlaslním svém živlu podlehl v boji se tvernožcem. U tak

nazvané Draí díry blíž Alpnachu (Unterwalden) lapil sup bradatý lišku a vyletl s líí

do povtí. Lišce ale povedlo se natáhnouti krk, popadnouti svého nepítele za chtán

a pekousnouti mu jej. Sup spadl mrtev na zem, a pan ferina chytrák kulhal se dom,

ale sotva kdy zapomnl na povtrnou jízdu. Podobných píklad je více známo, aniž to

byla vždycky liška, která takovým spsobem nad supem zvítzila. I malé lasice, ha-

vrani a kán asto v povtí supa udolali.

Beze všeho dvodu bylo upíráno, že supové bradatí také dti napadají. ZríSm

jsou hojní toho píkladové. V Hundvvylu (Appenzell) odnesl odvážný takový loupežník

dít ped oima jeho rodi. V Bernsku odnesl sup tíleté dve, jménem Anna Znr-

buchen, kterou byli rodie její, jdouce po své práci, s sebou na louku vzali a na zem

položili, kdežto dít brzo usnulo. Podivným a tém zázraným spsobem podailo se

rodim s pomocí jiných lidí vysvobodili dve z dráp loupežníkových. Dít bWo je-

nom nepalme poškrábáno a od toho pípadu obdrželo jméno ,,Geier-Anni," které mu

zstalo až do smrti. Píbh tento zapsán jest v kostelní knize Habchernské. Ješt ped

nkolika lety žila ta osoba u vysokém sláí. Vbec jest sotva která krajina alpská, kde

by se nco podobného nepipomínalo, ovšem asto s mnohými podivnými pídavky.

A co by také mlo supa zdržovali od unesení dítte ? Smlosti má k tomu dost,

když se odvažuje i na osamlého myslivce, a sila jeho staí k odnesení oVce ; bu známe
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piklad, í.ii Jeden sup piipudl inladúho íziiickúlio psa ped snmýinii oima julio pána,

odlell s nim iia vysokou skálu a tam jej rozlrhal. Naproti tomu nezasluluije viry vy-

pravovíini o supu, klerý prý odletíd se sedmadvaceliliburními železy na nohou, nehof

váha takových želez pesahovala by nejmén o tetinu váhu ptáka. Chycen v železích

poíná sol) sup brzo neslateíné, odevzdávaje se trplivé osudu svému, brzo ohání se

zuiv perutmi, drápy a zobákem, i vypravován nám jeden píbh, kde drápy své my-

Sjlivci tak hluboko do masa zafal, že musely po usmrcení ptáka býti uíznuty a každý

zvlášf vytažen Také v jiných pípadech, kde se nejedná o vlastní obranu, hotov jest

Slip podstoupiti vyrostlého lovka. Víme o jeiinom píbhu, kde sup popadl roního

kozla u pítomnosti sedláka, jemuž náležel. Tento chopil se klacku a chtl loupežníka

pinuiiti, aby koist svou puslil. Ale sup dorážel mocnými perutmi svými tak silné na

sedláka, že tenio musel hledali spásu v útku. Od tch dob pezdli sedláku „das Gy-

renmannli." K útoku na lovka, nalézajícího se v nebezpeném položení na strmých

úskalích, spoji se nkdy i dva supové. Takový útok ovšem není bezprostední zápas,

nebo k lakovému cítí se sup slabým, on spíše hledí obletováním lovka zastrašiti

a omámiti, aby ho pak udeením kídel svých srazili mohl do propasti.

Sup bradalý má náramn tuhé živobytí. Jistý muž z Bristenu (Uri), Gedeon

Trósch jménem, chytil do želez starého supa, který mu již více ovcí byl roztrhal, a dal

mu ti strašlivé rány, naež ho vzal na zada a nesl domíi, Na cest ale zotavil se sup,

popadl svého nosie, a tento vrhna se na záda dlouho zápasil s ptákem, než ho zase

omráili mohl. Ale za chvíli vzmohl se sup znova, tloukl strašn perutmi a jen s ve-

likou tží mohl býti udolán.

Honba na supa jest velmi obtížná a asto nebezpená. V zim íhávají na
v boudách, nastraživ.še naíi mrchu. Tu hladové zvíe brzo vtí, i pone nad mrchou

dlati v povtí veliká kola. Ale bouda napluje ho nedvrou, a jenom všeobecné

licho ubezpeí ho tak dalece, že in kola vždy menši a menši konen na mrše

usedne a do ní se dá, pi emž ale neustále vQkol se ohlíží. Jen málo kdy podaí se

vypátrati supí brloh a íhati nkde na blízku na staré. Tito mají lak ostrý ich, že

ihned vti myslivce, a pak jenom zdaleka obletují hnízdo. Vletí-li pedce do nho
s potravou pro mladé, stane se to s rychlostí blesku, která íhajícího myslivce pe-
kvapí a omámí.

Nkdy podaí se odvážným synm hor, zmocniti se mladých sup v hnízd, což

ale jest podniknutí velmi nebezpené, ponvadž brlohy tyto nalézají se na strmých

a divokých skalisl.ách, supové pak mladé své vztekle a urputné brání. Tak v kantonu

Glarusském vypátral jeden lovk supí hnízdo vysoko na skále, i vylezl tam s nesmír-

nou obtíží, nalezl dva mladé již úpln opeené, an práv rozsapuji veverku, svázal jim

nohy, pehodil si je pes ramena a lezl s nimi dol. Piškot mladých pivábil staré

supy, jimž odvážlivec jenom s tží se ubránil neustálým mácháním sekerou. Celé tyry

hodiny pronásleduvali supi uchvatitele svých mladých do údolí, až se tento šfastné do-

stal do vesnice Schwandenu i se, svou koistí. — Proslulý lovec kamzík Josef Scherrer

vylezl bosýma nohama, s runicí na záde>'h. k jednomu brlohu supímu, v nmž domníval

se nalézti mlailé. Než se dostal k hnízdu, piletl samec a byl zastelen. Scherrer

nabil runici znova a lezl výše. U brlohu ale vyítila se na vztekle samice , zarazila

inu drápy do Ula a sekajíc po nm zobákem snažila se ho sraziti do propasti. Posta-

vení Schcrrerovo bylo pehrozné. On musel vší silou tisknouti se ke skále, aby se ubránil



302

supa. Jenom neobyejná jeho pítomnost ducha zachovala jej. Nemoha dostati rufnici

s ramen zaimiil ji jcdtiou rukou na prsa završeného ptáka, a palcem u nohy natáhl

kohoutek a .spustil. Sup svalil se mrtev do propasti. Za oba staré a dva mladé supy

dostal Scherrer od úadu pl šesla zlatého stelného, ale hluboká znamení na svém tle

od supích dráp podržel do smrti.

NeménS hrozné bylo nebezpeenství jednoho Sarda, který v horách Eglesias-

ských spolu s dvéma bratry chll vybrati mladé ze supího hnízda. Jeho bratí spustil'

Jej na provaze s vysoké skály ke hnízdu, k nmuž zdola nebylo žádného pístupu. Vzná-

šeje se nad strašnou propastí vybral tyry mladé*) z hnízda. V tom pepadli ho staí

jako pravé vzteklice. Mladý Sard brání se proti nim šavlí, jíž se udatn ohání. Tu

ucítí .--ilné trhnuli provazu, a s hrzou znamená, že jej byl v horlivostí boje svou šavli

do tí tvrtí pefal. Každým okamžením muhly se petrhnouti ostatní pramínky, každé

hnutí mohlo hu uvrci do propasti. On však šfasln byl vytažen nahoru, pomalu a s ve-

likou opatrností, a tak zachránn. Ale havraní vlasy dvaadvacetiletého mladíka v pl
hodin prý docela zblely.

V zemích, kde sup bradatý vedle Jiných dravc bytuje, bývá asto od tchto

ztuha pronásledován. Tak jednou blíže Zemun byli dva z tchlo sup napadimi od

šesti orl moských a nkolika holohlavých noh (vultur). Supi drželi se tak staten

a tak prudce se zafali do orl, že všickni co jeden chumá k zemi padli, kdežto je pak

jeden pasák klackem od sebe roztrhl. Jeden z tch sup, jakkoliv tžce zranný, pe-
padl den na to desetiletého pastušku, na nmž byl chycen a utluen. Na švýcarských

.\lpách nemá sup bradatý krom lovka, hladu a svých vši žádného nepítele.

Mladí z hnízda vybraní supové dají se masitou potravou snadno odchovati

a zkrottiou. Staí chovají se v zajetí nkdy divoce a nezkrocen, nkdy malomysln

a neten. Zajímavá pozorováni inil v tom ohledu professor Scheitlin s dvéma starými,

do želez chycenými ptáky. Oba chováni byli ve zvláštních komorách. Jeden z nich

pivázán byl silným provazem na píní bidlo, ale vždy jej nkolika ranami svého zo-

báku petrhl. Také do etzu sekal, ovšem nadarmo; že však se nepestal trmáceti, byl

odvázán. S poátku epýil se na každého, kdo se k nmu blížil, pozdji jenom na

cizí lidi, a však jen málo kdy nkoho poranil. Všecko, co mu bylo nového, pozorn si

prohlížel. Svého ošetovatele poznal v neobyejném obleku jenom po hlase, i dal se od

nho hladili, vyzdvihnouti i kídla si roztáhnouti. Svišf v komoe chovaných, akoliv

okolo nho bhali, nevšímal si. Na psy se ježil a vyvaloval oi, ale nedorážel. Oni se

ho také nebáli, ovšem ale koky, kleré v komoe sem tam lítaly jak posedlé. Holubi,

vrány, straky, které ped nj postavili, zstaly pokojn sedti, i daly se od nho po-

malu chopiti paziiurem, naež je položil na bidlo a chladnokrevn jim hlavu utrhl. Pak

jim zpovolna od zadu ku pedu rozpáral bicho, utrhal kídla a nohy a trup oškubal.

Svou koist sežral vždycky se všemi kostmi. Na jinou stravu nežli syrové maso nena-

vykl nikdy. Velmi rád jedl kamziinu, játra a mozek; malých pták a ryb nikdy se

nedotekl, a radji požíval živá zvíata nežli scíplinu Málo kdy sndl najednou více než

libru masa neb kosti, tchto posledních ale pohlcoval asto veliké kusy, teba dosti

) Je-li toto udání asopisu „Journal iles chasscars" pravdivé, tedy sardinský sup bratlatj? musí vyse-

dti více vajec nežli švýcarský, v jehož hnízd nikdy se nenašlo více mladých nežli dv.
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oslrii a ^piSaló, a to bse vší oblizu. Line a neten prosedl celu dni na svém bidle,

íaslo skríen, s oteveným zobanem n vypláznutým jazykem. Posadiii-li ho na zem,

divní se loužebnf! na bidlo, ale dloulio nemohl se odhodlati aby na n vylezl, a iiíi-

nil-li to koneOn, stalo se lo velmi nemotorné. Nkdy mu strili do zobáku dýmku,

kterou držel nepohnut celé hodiny. Zvuky nižádného spsobu ncdojimaly jej. Jediné

oko jeho jevilo mnoho života ; žádný tvor pozemský nemá krásnjšího a málo klerý se

mu v lom vyrovná. A však pozorovali v nm vice divokosti nežli rozumu. Rád pival

vodu a mléko. Jsa od vši trápen rád se dával namazávati olejem a zdál se vdn
uznávati lakovou službu. — Druhý sup se rozstonal a v nemoci své vzdychal aito

práv jiko lovk; ošetiovnii dával se rád. Když mu kidla poala zemdlívati, skril

se na bidlo až skoro na bicho, polom slítnul na zem, položil se na stranu, dal se do

vzdychání a s úplnou odevzdaností vypustil tak tiše ducha jako lovk.

Jiní supové byli v zajetí ilejší, hltavjší a divoejší. Rozumí se, že obmezený

spsob živobytí promní pirozenost asto až k nepoznání, i byla by pošetilost, z po-

^ahy polonimorného zajatého zvíete chtít soudit na povahu supa jsoucího na svobod,

jehož smlost a síla dobe jsou povdomý horalm alpským.

Sahara.

Zempisný nástin.

Od Dr. Jana Palackého.

Co d(t kreslival jsem velmi rád mapy. Nebylo mi podobné rozkoše nežli dlat

sto árek na vše strany pro nebelyné pohoí, hodn klikatou áru za eku, ernou

skvrnu za velké msio a korouhviku za universitu.

Nejmilejší byla mi ze všech krajin Sahara. Jaká to milovaná zem ! žádné eky

a hory, ani jezera (která se mi iia kanky promfiovala), ale nkolik kruhfl pro oase

a ta krásná jmcna : Fikwik, Tafilelt ald. Slaffáže mi též hlavu nelámala — na holém

písku bhala sajha, za ní lev a toho honil nahý, hndý Arab na koni se zeleným tur-

banein a dlouhým kopím — do oásí sázel jsem datlové palmy, oranže a všecko ovoce,

co jsem byl vidl u Chlumeckého, a v tom se pásl velbloud

!

Takové jsou dosud — více mén — obrazy velkého obecenstva o krajin té

dsetkát vtši nežli celá íše Rakouská. Krajina ta mla zvláštní neštstí. Ani ímané,

tím mén jiný devní národ nezabírali se kdy hluboko do ni — zstala jim vždy po-

hádkou a strašidlem. Arabové ji lépe znali, ale ze spis jejich nauí se každý eho nepo-

tbuje — jména i zase jména. Portugalci znali západní pobeží Sahary v patnáctém

století lépe, ale známosti s\ých neodkryli nikdy svtu. Jen nkteí plavci všech národ,

vyvrženi ze stroskolané lodi na západní behy — Saugnier, Brisson, Rilcy, Cochelel

a j. podali v minulém století zprávy o lom, jak se jim špatn vedlo, jaký mli hlad atil.

První cestovatelé vdetí na poátku tohoto století: Browne, Hornemann, Clapperton a j.

vidli jen východní á.^l a jednu cestu skrz Saharu — z Fezanu k adu, a potvrdili

panující nepravé domnní. Tuzemcm a Caillié-ovi nedávalo se ranohy viry, když nco

jiného svdili.

Nejprv odkryla ást pravdy francouzská vdecká kommisse k vypátrání Alžírská.

Byf i nemla jiné zásluhy, lé jí upiii nelze, že Daumas a Carclte celé dosavadní ped-
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staveni o Sahae zniili, a mínni jejich brzy potvrzeno bylo zkušeností výprav do al-

žírské Sahary uinných. Když jsem ponejprv etl Daumasovo slova: „le lion da desert

esl un mythe* (lev poušt je bajkou), nešlo mi to do hlavy a hodil jsem knihou lou

(Lacroixovým tuším almanachem zempisným na r. 1845) pln zlosti. Nejnovjší cesto-

vatelé, Richardson, Barth a Overweg s Voglem, pevýšili a potvrdili však udání fran-

couzských pramen.

Zkusím podati krátce nástin pírodopisný Sahary — to se rozumí že cum bcne-

fício inventarii.

Velká rovina mezi Atlasem, stedomorským pobežím, Nilem, Atlantským mr.em

a Súdánem (t. úrodnou, tropickými deštm! zavlažovanou krajinou ernoch), již my Evro-

pané Saharu nazýváme, není jednotvárnou poušti, ani jakýmsi spsobera vnitroasiatských

a východoevropských stepí, a již Cnejus Piso (u Strabona) porovnal ji ku kži levhar-

tov. Arabové tuzemští nazývají Saharou neb Falatem jen kraje rovné, bezvodé a bez-

kamenné, závje hebkého písku, které se zvlášt na západním, severním, mén na vý-

chodním kraji poušt nacházejí
;

jiná jména pro poušf vbec jsou jen tropická, jako

Roba el káli (pustý dm) neb Bahrbela ma (moe bezvodé). Kopiny písité nazývají

G/irud, planiny kryté štrkem ostrým, lesklým, jako vodou leštným, slují Serir , Vár sluje

rovina krytá kamením, Kifar místa stepnatá, po jarním dešti zelená, v let vyschlá,

Hafá místa krytá travou a keinami. Visek keiny divokých datlí, esire (ostrovy) naše

oasy t. místa dobrých datlí, Sebky astá solní jezera, Vadi údolí, a zvlášt eišt po-

tok, Diebel všecky hory.

Hory a jezera v Sahae ! Ano hory až k 6000' výšky, na nichž padává sníh, na

nichž rostou duby a chvoj, jezera vtší než Ženevské a Bodamské, kde naši vodní ptáci

zimují, eky delší než Rýn — vše to má Sahara i živí v pomru více obyvatelstva

nežli mnohé ástky Evropy. Richardson raní, že tetina celé Sahary kryla jest skalami,

kamením a horami.

Byla by to šarlatánská smlost, pronésti se ted o geologické historii Sahary, kde

teprv nkteré ástky její máme. Dosavad jisto jenom tolik, že nkteré krajiny k nej-

starším útvarm náležejí a že jiné vtší ješt do potopy moem byly, že tedy geolo-

gické doby dosud ustanoviti nelze.

Poneme se severozápadem nejlépe známým.

Jižní svah Atlasu velkého, totiž hor pod tím jménem známých — Džebel Amur
4900' nad moem, Džebel Šellia v Aurésu 7120' atd. — má velké podobenství s asiat-

skou stepí. Celá ada ek a potok, v lesích jedlých dub (Quercus ballota), jílem, osyk,

chvojek, terebinth, thují (articulata Wahl) povstalých, ztrácí se do ady jezer od Atlant-

ského moe až k zálivu Syrtu malého, Saharu severn lemujícímu. eky ty bývají v lét

nepatrné a vysýchají i z ástky zcela, v zim mívají tak prudké návaly, že ku p.

msto Gardaia nkdy zcela zatopeno bývá, až jen koruny datlovník a tvrze z hladiny

nkolik dní trvající vynikají, a ten nával tak rychle pichází, že v té dob lidé se po

horním ouvodí co stráže rozestavují, by výstelem z runic msto o nebezpeenství

zpravili, an by se jinak obyvatelé v as uchrániti nemohli. Nkterá z jezer zmínných

jsou sladká, jako rybnalý Debaja v Marokku, vtší než Ženevské jezero, vtšina však

vymytím solnalých vrstev dolních stala se sebkami, které v zim deštmi široce vše za-
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plávají, v leté zcela neb z áslky vyschnou. Pak jdou karavany nakládat tpylict se

sl di) Sudanu, tebas pres samé Jezeru, jako pres sebku Elaudia v Tunissku, která má

jméno od známek takové letni cesty pes ni. Tak povstaly omyly map. kleré, slyšel-li

krcslitel zimního cestovatele, dlaly z Melriru Aralské jezero, slyšel-li lelniho, scvrknul

Melrir v jednotlivé moály solnaté a mlké. Nejen sl i jiné nerosty poskytují lálo je-

zera. Ve Fezanu jsou nklerá jezera, která — podobn jak ona na hranicích Sahary

a dolního Egyptu, Nilem podzemí tajn živená — z dolních vrstev nalron \ymývají, jenž

v leté v pevelikých spoustách do obchodu se sbírá, jak do Evropy tak do Sudanu, kde

tabák jen s nairnnem žvýkají (k témuž úelu jako se u nás vápno bere). Pi tchto

jezerech zimují nejvíce naši vodní ptáci, sluky, volavky, kachny a husy, z nichž jen

ástka v pímoských límanech Tunisska, Alžírská atd. se zdržuje. Zde nacházejí v ro-

kylí (Arundo phragniites, Typha hammunis atd.) bahna dostatenou potravu ve hmyzu,

zimou ke spaní nenuceném.

Jezera ta leží velmi nízko, snad z ástky pod moem , neb vyšší Biskra je jen

228' nad moem (Fournel barom.), a jsou proto velice teplá. Biskra má 22" C. roního

tepla: to však tumu nebrání, že nkdy v kraji padá sníh na pl lokte a hubí mladé dat-

lovníky, že moály pi 5' R. mrznou — asto však leplo za Chamsínu. teplým, tenkým,

rudým pískem ze Sahary, jenž slunce zastiuje a dle egyptského písloví i skrz sko-

ápku vajeí proniká, až na 36—38° R. vystupuje. Voda krom jezer v údolích se

pod zemi udržuje, tak ve velkém okolí Uedrir, pro zimnice své povstném, kde není

povrchní vody, ale všude artéských pramen, hojn vody poskytujících. Pikopání tako-

vého pramene v Biske ze strany francouzské vlády našlo se povrch až 7 mélr hu-

musu. A pec je tu déšf tak ídký, že dvouhodinný pival mstu Tozer tém zboením

hrozil, sesutím dom z vepovic a stech z hlíny a palmových vtví stavných, jak to

po celé Sahae obyejné; to samé ped nkolika lety v Kahii-e se pihodilo, kde oby-

ejn 10—12 dní ron poprchává, a tu solvy tolik co jinde za den. Mezi tmi jezery

a okolo nich je step skalnatá a písitá, v niž potoky si svj bh vyryly. Voda se zde

po jarních deštích jen u veliké hloubce nachází, až nkdy 100' pod povrchem, a to

nejliž v Seríru. Voda la bývá však nejvíce solnatá i teplá — z telihorních vrstev zde

nesmírn mocných — a tím nezdravá ; bývá tu i množství skutených teplic, jako na p.

tém všecky prameny lunésské Sahary, které 32—36" R. mají a dílem již od (íman

ožívány byly. Prameny v poušti bývají pak zasiaveníkem všech ceslovník — leží vždy

pi nich košík a provaz z halfy (trávy Stipa tenacissima). Každý cestovník nabrav

opravuje co schází a zanechává to tam zas, zasypav studni trním, aby jí písek nezanesl.

Zdaleka poznávají Arabové a dobytek jejich místa la po temnjší kolem zemi a hojnjších

stopách, teba by byla skvrnou kolik mil dalekou; vždjf Daumasovi Arabové udávali

míli co dálku, v níž lze rozeznat muže od ženské

!

Rostlinstvo zdejší má nejvtší podobnost s okolními zemmi, poušti Angad v Ma-

rokku a Alžírsku, .\rabií, Egyptem, Nubii atd. Krajina la vzala své jméno arabské (Be-

ledeldžeríd) dle nkterých od datlových palem, a není snad rostliny na svt tak pim-
ené té kriijin kde msle. Koeny zasahují do nejvtší hloubky, kde se voda udržuje,

a snášejí i zcela solnatou vodu ; listy nepotebují však dešf tak hojných. Dallovník

snáší tepla .50" C. a mrazy i sníh, jak mile jen dozrál ; umrzne-li, vypuí zase z ko-

ene. Ovoce jeho zde nejlépe dozraje a poskytuje vše co potebuje Arab. Dlává se

z nebo chléb, všecka mouná i sladká jídla, med a koalka, dává se sušit a dlouho
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i 12 let schoval, a peckami krmívají se kon, osli a velbloudi, ba v nouzi jedí se spolu

s teným dívím datlovým. Dobrá arabská hospodyn musí dle písloví uml muži zu

celý msíc denn jiné jídlo z datlí slrojit. Strom dává víno z mízy, mladé pupeny zelí,

díví stavivo i palivo, listy nahrazují všecky látky k provazíiín ald., celé naše pletivo.

A co žádá strom tento ? jedin tu péi, aby z ídkých mužských palem pel se na et-

njší samicí dostal — o emž Arabové, kteí mají nemén poesie nežli ostatní lidé,

dosti nabájeli, jak se jedna palma ve vné touze k druhé sklání. Na etách (razziách)

svých berou na to len praktický ohled, že posekají nepíteli pedevším mužské palmy —
jelikož tím hlavní jeho bdhalstvi nií. Datle jsou obilím Sahary, klizení ovoce jejího je

žní její a slaví se tak jako vinobraní, zvlášt ponvadž celé obyvatelstvo na ten as

v zahradách datlových — v stanech neb letohrádkách pebývá. Za žn datlové smí

n. p. v Aruatu každý ceslovnik se do sytosti najíst datlí, nesmí je však odnést a musí

tam nechat pecky. Y každé zahrad je tam jeden slrom, jehož ovoce se chudým roz-

dává, palmy ty slují palmy lásky Boží. Datle jsou píinou všech vsí a mst v Sahae

severní, neb jen k v'i nim a okolo nich usazují se jejich pstovalelé, nevždy majitelé,

neb dailovniky se pronajímají a prodávají jako domy a pole, zapisují se do knih, a ko-

ovníci svují obyejné péi o své datle mšanm; tak že jsou datle hlavní spojidlo

spolenosti saharské. Rozmnožování datlovník dje se nejradji skrze výbžky, neb

mají takto díve ovoce, a prý i více nežli seté. Neúrodné datle raní se na víno pal-

mové ; když toto skrz nkolik msíc teklo, zacpou rány pískem a zaváží je, pak prý

stromy ty zas nosí ovoce. Datle jsou též hlavní mincí a vývozem Sahary, jimi platí se

dané a pokuty ; stromy dávají se za vno atd. Ostatn je Sahara severní hranicí datlí

;

u celém Tellu Berberska severnji dalle nedozrávají a jsou jen z ciziny uvedeny, neb

daí se jen na krytých místech (Marokko, Itálie). I severní místa v Sahae, Nefla,

Sokna, mají jen špatnjší dalle, a první zachovalo národní podání, že druhdy jen olivy

tu byly, až prý faraón jeden je porubal a datle uvedl. Vlastní stedozemní palma —
Chamaerops humilis — zde není, za to ale vystupuje hned pravý strom Sahary, akacie,

mnohým tenáim pode jménem Mimosa známjší. Již v Tunissku u Thaly, v Tripoli-

tánsku a Marokku tvoí své podivné sporé lesy vtevniilých, nízkých (3 — 40') strom

s drobným peeným listím, ídkým stínem, jejž Arabové porovnávají se sliby velmož,

a korou rudou neb zelenou, z níž se klovalina arabská prýští. Po celé Sahái-e, od

Senegalu až k Nubii, od Egypta až do Mamkka, pevládá strom ten ve více druzích

(nilotica, Adansoni, verek, arabica, sejal atd. jsou nejhojnjší). Lusky slouží k vydlá-

vání slavných marukkánských a orientalských kží. Ostatní kee, v nížinách roztrou-

šené, mají též s akacií jakousi podobnost, sporé, malé lisly, neouhledné kvty, trní

aneb alespo vlnu m^b vlasy. I pi zelinách len ráz pevládá , koeny se roztahuji,

lodyha více devnalí. a pro šedé barvy jejich nelze je asto od samé pdy rozeznati.

Z kein znaí se nejvíce : retem (Sparlium duriaei atd.), poskytující píci, palivo a lék

a daící se i na Sinai, kde se považuje za ono tmi, v nmž se Pán zjevil; pislacie (len-

liscus, allantica i terebinthus), tamarišky, Ziziphus lotus (sidr), vrby a topoly u vod,

pak slavná šia (Artemisia oduratissima), obyejné to palivo, a vonici tercbinlinou a proto

prý oslepiijíci ald. Z bylin znamenáme Inivy (nejvíc halfa-Cynosurus durus ; Stipa

I-hleoides ald., všeobecné to pletivo koš, natí ald.), Peganum híirmala, kolokvinty; agul

(Hedysarum alhagi, nejlepší topíce velbloudi a hnj pro palmy), Euphorbie, resedy, malé

crucifery (Farsetie ald.;, mnoho solí a pískumilovných bylin ; nejouhlednjší je Phelipea
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lutea, v pisku z koen jinjcli bylin jako žlutý klas kukuice vynikající, jako naze zá-

razy (Orobiiiiclic) a podbilek (Lallirea). Arabcivó ji jedí a léž jí barví, lak že Jacquot

schválil ji k sazeni v poušti místo brambor zde se nedaících.

Podle toho míiže si každý zv tchto krajin sám pedstavili. Na tch spoe roztrou-

šených, nízkých, devnatých a solnatých bylinkách, které nikdy drn ani trávník netvoí

(ani ve slinu stromu, neb i ten zde ped vtrem nechrání), nemže se mnoho host uživiti

;

velcí byiinožrouti a dravci je stihající jsou rovnž vyloueni. Jak by mohl n. p. lev

se udrželi v krajin, která má jen slanou, jemu nezdravou vodu, žádné houšti, v nmž

by mohl ukrytý íhat, a kde by musel umít hladem neb žízni?

Mnohý snad poukáže na jižní Afriku. Zde známe neobsáhlou rovinu Kar, v let

vyprahlou co nejtvrdí cihla, jen po dešti zelenající se leckdes cibulovitými, peslrn-

kvlými bylinami, neb šedivou tunými aloemi a mesembryanthemy, crassulaceami aid.,

bezlesou, s ídkými potoky a moály, k nimž na mnoho mil se nkdy všickni živi tvo-

rové shánjí k nonímu boji na život neb smrt o nkolik krpji vlhkého bahna, A pec

žije na nich pes 30 druh bylinožroutfl, a mezi nimi nejvtší na svt : hroch, slon,

nosorožec v nesíslných stádech, ba asto lze 100.000 sajeh najednou uzíti, a celí ná-

rodové živí se tu honbou, a lv a dravc jest více než kdekoliv jinde na svt.

Pravda, ale nesmíme zapomenout na innost lovka, ne nadarmo slovouciho

pánem pírody. V jižní Africe nebylo dosud orby; neb kam ta pišla, vyhynuly i hned

všecky vtší druhy divokých ssavc. Do osady Mysu Dobré Nadje kladou sice ješt

všecky zempisné spisy lvy, slony, nosorožce, žirafy, buvoly atd., ale ti žiji více již

jen na posvátném papíru nmeckých školních ki ih. Poslední slonové byli tam r. 1851

v jednom lese vidni (dle Flemminga), ostatní zcela vyhynuli a již i sajhy a menší

ssavci idnou. Jako v Aecku, Americe atd. poíná lovk vždy své panování nad

zemi vyhubením vtších svých sok a zkrocením menších. Tak nelze již v nejbližším

okolí Alžíru více honit než kepelky a sluky, jako okolo Massilie , kdežto první honby

Francouz jim lv a divokých káni více ukázaly, nežli si sami páli — lak udal pan

Duval poet Iv v minulém roce po celém Alžírsku se ješt nacházejících asi na 40;

a kam se podli slonové Berberska, o nichž Plinius mluvil Všecka úrodnjší místa,

všecku vodu opanoval v Sahae iovk a zahání neb usnircuje všecku zv, již sob

nemže podmanit. Od mnohých sloletí známe celé národy obmey.ené na nkteré dat-

lovníky a pole tak velká co zahrady u nás. Neustálým pasením a sbíráním ke sa-

modéných na hnj a palivo zchudlo celé okolí oási, ježto by jinak blahotvornou rukou

pírody pece se pomalu odívalo rouchem bylinným, jako evropské stepi.

Nejvtší zvíe v Sahae je led velbloud, jenž toliko zkrocen se zde nachází, lak

že lze pochybovati, nepišel-li z Arábie a Asie vbec, jelikož slarší zprávy o nm zde

mlí, kdybychom neznali neouplnosl pramen našich djepisných o lom, co není válka

neb genealogie. Nevyskytuje se ale v celé Sahae, nebof nesnáší hornatou a tuze skal-

natou pdu, kde mkká noha jeho se ihned ode. Tyto „lodi poušt" (rovnající se

ostatním lodím i lim. že se smolou z kolokvinl kalfatrují) podobají se co do své pim-
enosti zdejším potebám k datlovníku, a Arab má i legendu, že když Pán Bh z kusu

hlíny udlal Adama, nco mu zbylo, z nhož udlal šest novorozenci nejpotebnjších

vcí, mezi nimiž i velblouda a datlovník. Snášejíf oni hlad a žíze za kolik dní, teplo

50* C. a mráz (jen ne déšf), solnatou vodu a nejsušší povtí, živí se trním a solnatými

alkalickými bylinami, kterých se žádné z ostatních zvíat nedotýká, ba z pecek datli
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a slámy diirrové a peloli z Marokka k Senegalu za 7 dní — denn 15 mil — moliiiu

i za den 45 mil ndlali neb 10 cenl najednou unésti — mléko a máslo z nho, maso,

ohlupy (na kožichy a pokrývky iStan), svaly (za nit), kosti (do Massilie se na cukr

vyvážejí), hniij (palivo), všeseu'.ívá, a velbloud je ješt nejekonomitjší zvíe na svl.
Proto je i velbloud hlavním bohatstvím a péi pastuch saharských, nechf slouží k no-

šeni neb k jízd (mehari), a vždy, bych vše ekl, bývá chován jako arabský k, neb

Arabové Hamiané mají písloví, že nejvíce milují své psy, ješl více sokoly, ješt více

ženské, ale nade všecko své kobyly.

Na svobod udrželo se jedinké velké zvíe, povstné pro rychlost svou — pštros,

a i ten již idne velice, zvlášt evropskými puškami Arábii a obchodem žid s péim

do Evropy. .Spolu udrželo se nkolik menších podobných druh (Otis hubara, nuba,

tetrax atd.).

Kdo by si pedstavil poušf bez sajhy — gazelly ? Neelné druhy ty (Antilopa

dorcas, bubalis a dáma) zidly velice neustálým lovem, každému zde volným, z jehož

spsob dva povšimnutí zasluhují. Ženská toliž nápodobnuje hlas samice ujné, a blí-

žící se samce zastelí íhající Arab. .líný spsob lovu, od Arab ve stedovku do

Evropy penesený, zde ode všech rytí pstovaný a s nimi zaniklý — lov se sokolem

(zde faico peregrinns) jest zde dosud v obyeji. Náleží k tomu tré : rovné pole obsáhlé,

dobrý k a cviený soku! — nedostatkem výminek tch musela honba ta v Evrop

zaniknouti. Sajhy se i nkdy krotí (Bahrdt vidl takové u ženských sthujícího se

kmene) ale pak se nerozmnožují. Krom sajhy a hubary lo\i se i zajíci zde pehojní

(Lepus africanus), a mnohá honba na n, na pustevní korotve (Pterocles arenarius),

vrány, orly, supy, na divoké kán, v moálech severní Afriky pehojné, na kachny,

husy, kepelky, sluky, na divoké ovce (vadan =: ovis Iragelaphus, v horách etné a pro

své výborné maso vážené) zcela po evropsku vypadá.

Vbec není velké bohatství Fauny saharské — není tu tropických tvar mimo

hyeny a šakaly, arci jen kraje Sahary navštvujících, ani opic ani bezzubých; psi (Canis

zerda atd) a myši (žerboy ald.) jsou jediní ssavci ; žluto-šedé ptactvo obmezuje se na

málo druh (Cursorius isabellinus, nco Saxicol atd.); ba ni.'ní ani vtších amfibií, z nichž

jen ješlry zde jídávané (podotknu varana — monitor arenarius — jehož nejvtší až

4' dlouhý kus jsem v Paížském museu co dar generála Pelissiera vidl) a hady (z nichž

Vipera cerastes i háje jedovaté jsou) uvedu. Amfibie ty a hmyz nalézají se (dle!

Lyona) ješt v poušti 4 mile daleko od každé viditelné byliny. V nejstrašnjší poušti,

kam ani ptáci ani jiné živé stvoení nezabloudí, bývá ale ješt nezíslné množství

blech, mušek a jiných pokušitel.

Kdo by nebyl ml sen njaký o oási ? Kdo si nepedstavil bujný, tmavozelený,

pestrokvtý les nad trávníkem vlažným a Bh ví jaké rozkošné obrazy ? Vše to bývá

jen z ástky pravdou.

Oase (od egyptského vah = údulí) bývá údolím s pramenem neb studni vody více

mén teplé (obyejn k 20" R.), která všecken organický život zde vydržuje. Umlé

vodovody rozdlují tu vodu vždy jedné obczdné zahrad po druhé, vždy na 1—2 ho-

diny, až míra - hlinný džbán — plna jest. pak se otvor té zahrady zacpe a jiný

oteve. Dozorce nad vodou, kaidelma, je váženou osobou v oási. Voda ta živí nkolik

zaprášených, deštm nikdy neomytých datloviiík, fík, marhan, mandli (u Saidy zdi-

voilých) a merunk (v Alžirsku divoké lesy tvoících) ;
pod tmi bývá nejvíce pustý,-
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hebký písek, nesázi-li se diirra, meloiiy, lubák, cibule ald., jež se pak zvlášt zavla-

žuji. Jen v severnich oúsech lze vidél kukiiHcI, upunlle z Ameriky pišlé a fíky, kte-

réžto poslední bývají po dva msíce výživou chudiny a živé ploty z nich silnou ohra-

dou. Krom nažich zpvákíi zde zimujících a nkolika podobných drobných plák

(Alauda, Certhia atd.) není zde samodfiné Fauny — nco velbloud, voM a slepic

zastupuje vyšSi tídy — kon a'ovce se jen v horách a úrodnjíi stepi (kifaru) chovávaji.

Vezmeme-Ii k lomu šedokamenné, nízké, plochosteché domy bez malty a oken,

hradby pudohiié, úzké. kryté, špinavé a prašivé ulice, vékostarý rum zboených domfi,

jejž nikdo neodstrauje, labyrint tak úzkých, klikatých oblouk, že ani velbloud ne-

projde, a holé kopce v okolí — pak pochopíme, proC mnozí z novjších cestovatel

nejsou naprostými obdivovateli oási.

Smutnji ješt vypadává severovýchodní ástka Sahary, spolu i nejznámjší, která

se obyjn myslívá, když se o Sahae mluví. Ti-ojí jsou jeji tvary krajinné. První

na hranicích vyskytuji se hebké písiny (sypiny neb závje), naváté každým vtrem v do-

linách a stále k moi neb hoe aneb ece njaké pokraující, které do Syrlu jak do Nilu,

naproti oásem jak do Marniariky a Egyptu stále postupují. Úkaz ten dal píCinu k mythu

jak egyptskému o Tyf(mu, tak eckému o národu Psyll zhynulém v boji nerovném se

zhoubným Chamsínem. Na navátinách tch — neustálé hrace vtr — nemže se arci

rostlinné a zvíecí živobytí dlouho udrželi . a bývají proto pouští v pravém smyslu

tohoto slova.

Nejsou však ani rozšíené ani mocné a lemují Saharu jen k severu a východu.

Povstaly asi tím, že lehí, hebká zem z [daniny saharské, nejsouc rostlinstvem vázána

a upevnna, vtrem v doliny snesena byla.

Vtšina Sahary je zde planinou skaliis složenou nejvíce z tetíhorního vápence,

mén z pískovce, prmrn asi 3—500' nad morem, zcela nahou, jen že se nkde po

zimním dešti lišejníky — Urceolariemi, Isidiemi, Parmeliemi, Evernia prunaslri — snad

i Placodium Jussuli ze západní Sahary — na krátký as odívá. ídké a nepatrné jsou

kopce a doliny v té planin, která se nejvíc tomu podobá, k emu ji Arab porovnává

— moi bezvodému. Menší doliny chovají nkolik ke mimos, tainarišk, agulu —
pak Lycium a Passerina (blízkost Stedomoí vštících), pak nco Zygophylleí, Boragineí,

Irslv, mnoho solimilných bylin — Reaumuria, Nitraria — zvlášt Statice — z nichž mo-
nopetala lahdkou sajhy slov — resed ald., ale vždy jen nízkých, šedých, rozlezlých,

trnitých neb vlasnatých a lak sporých bylin, že dle Hookera u Kahiry na 2 : sáhy

jedna bylinka pichází.

Trochu vtší údolí jsou oásemi — muji totiž stálou vodu, deštovou neb z Nilu,

nkdy i sirnalou, solnalou neb teplou, datle a stálé obyvatelstvo, tebas jakkoli bídné,

klcré je zdmi a zavlažováním pdy chrání ped pískem, aby jím nebyly zaneseny. Nej-

VíLíi z nich, údolí Sivá — povstná v dávnovkosti oase Joviše Ammonského — má
i malé jezírko s rokytím (Typha hammonis) : o nati-onových jezerech jsme již mluvili. Tak
bídné a nesamostatné jest však zde rostlinstvo, že bej Jlaradejský Pachovi co nejvtší

svj poklad a dkaz moci své ukázal poliko bersymu (Trifolium ale.xandrinum), asi

20Ci stevíc velké. Tím podivnjší jsou zde hojná skamenlá deva, na pohled palem

a niilnós, po povrchu poušt roztroušená, jejichž geologická doba dosavad ustanovena

není. Celá raila východních oásí znaí dle nkterých staré koryto Nilu - severní díl,

údolí Bahrbelama, natronská jezera atd. jest pouští, ale jižní oase jsou ty, od nichž
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jineno loto v dávnovžkosli vyšlo. Cliaradže loží 320', Dakel 170', Farafra 103' a Balierie

109' nad moem — všecky berou asi zpodtii vodu z Nilu. a již staí dobývávali jí arté-

skými studnmi mnolio set slevícíi hlubokými. Mehmet Ali dal je opravit a prýštící se

voda vyvrhla i ryby, které hlavni inžinýr evropský svým hostm ustrojil. Prameny ty

bývají nékdy teplé až 38" C. a sirné, nejvíce však sladké a stejnoteplé s pdou okolní

— 18 20" C, což již u starých zavdalo piíinu k povídce o pramenu Ammonském,

v noci teplém, ve dne studeném, 1. proti povtí. Že sníh a mráz zvlášt bliž moe
neídké, známo bude, jakož i že pírodní pomry v celku západoseverní ástce se po.

dobaji. Oase ty, již u starých pro bohaté palmové a ovocní lesy slavné, zvlášt pro

fíky a marhany, pod nimiž se indych vedle moeny chová, lidskou nedbou a návalem

písku ze Sahary velice utrply, lim více, an i Beduínové každý koínek neb bylinku

v okolní pouští spasou neb spálí, tak že se drnem pokrývati nemže.

Bohužel, že celou jihovýchodní ást co neznámou pominouti musíme — solvy že

jihozápadní lépe známe. Díve musíme však krátce nastínit, co je hranice jižní Sahary

ili Sudan, nebof panující o tom náhledy jsou jak rozmanité, tak nepravé — arci že

popis té krajiny sob na jindy necháváme.

Sudan (jméno to obmezují tuzemci na malou krajinku ve stedu) nazývají Turci

a Evropané krajinu ernoch, jižn od Sahary co step trávnitá — savanna — od Nilu

až k Senegalu a horám vnilroafrickým se prostírající. Rovina ta nesmírná, alluviální

a diluviální, má prostední výšku asi 1000— 1500' (Charlum u Nilu 1353', Kiirdofan

1800-2000' (dle Russeggra), jezero adské 1400', Kuká 900' (dle Vogla), Bakel, tvrz

pi Senegalu, 156' nad moem). Kryta jest nejvíce nepehlednými travinami bambuso-

vitými, v let (souši) oschlými, z nichž vynikají jen jednotlivé lesy mimos, fík, bao-

bab, lamarind, dumové a delebové palmy (Cucifera i Lalandie) atd. Tropické dešt

zde padající dávají vznik hojným ekám, které bud do Nilu a Senegalu padají, bud na

hranicích Sahary, zde nad Sudan vyšší, limany tvoH, z nichž nejvtší jezerem Cadským

slove, menší ve Vadai, Darfuru, Borgu a Kordofanu hojné jsou. Po tchto stepech,

v tch velkých límanech udržuje se velké množství riejkolossálnjších ssavc na svt —
nejvtší bylinožrouti, slon, hrocii, nosorožec, žiraf, zebra, sajhy, phascochoerus (aethiop-

ské prase) v nesíslných stádech, vedle lva i množství jiných šelem živících. Sem do-

létají nejzáze naši sthovací ptáci, ápi, vlašfovky atd., a scházejí se s madagaskarskými

a indickými druhy hadožravý sekretá ^^ (Gymnogeranus serpentarius, Nectarinie a pa-

pouškové) vedle výhradn zdejších druh, tak že o pestrobarevném lesku divotvorného

zdejšího ptactva sotvy lze mít pomyšlení; jakož nemén o bujnosti amphibií — od sá-

hodlouhých Python (had) až k nesíslným krokodilm, v 18' vysokém rokytí (Pa-

pyrus anliquorum, od Nilu až k Sáry rozšíeném atd.) mezi lekníny a mimosami íha-

jícím. Odsud vycházejí nesíslná stáda kobylek na sever a západ, jako z velkého oulu.

Oulm podobné kulaté boudy ernoch (tokuly) z rokytí v trnité ohrad prozrazují blíz-

kost polí posetých durrou, indychem, bavlnou, boby a rýží. Požehnaná zem ta niehož

nepotebuje než soli ze Sahary, a kdo té má dost k jídlu, ten slove boháem — jako

Oven v Jihoafrice slyšel bohá spílat tomu, kdo má dosl cibulí. Co kontrast jedno-

tvárního obrazu ukazují se sem tam jednotlivé kupy a pohoí žuly, ruly, svoru, chlo-

rilovce, asto zlatonosné atd., 2—3(K)0' nad moem, v nejrozmanitjších tvarech, tak že

se brzy co staré hrady, brzy, když fala morgana z okolní stepi moe kouzlí, uo ostrovy
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v moH lom ukazují, n;i nichž so svobodni íernocliovó od sloleti proli arabsiiým

£eláin udrželi.

Jeliitož celý ráz krajiny té od tropických deSl závisí, lylo ale nestálé hranice

na severu (nkdy o 2') tnaji, lze pochopili, že tak písných liranic, jako hora nebo i-eka,

nestává — to ukazuje dosti rozdíl Sahary Západní Sahara je niim jen po kraji známa.

V severní ástce naliromadily se pi moi sypiny (duny) až 400' vysoké (mys

Bojador), a ni-jvyšší ledy na svt. Pocházejí od východního vtru, jenž z pásma pouští,

od iny a Tatarská pes Turaii, Pcrsii, Mesopotamii, Arábii a Egypt až k Atlantskému

moii se táhnoucího, písek západní Sahary neustale do moe línal, a tak v samém moi

povéstnou mlinu, 25^30 mil širokou, utvoil, na které více lodí utonulo, nežli, vyjma

Ústi Duuiije, kdekoliv jinde na svt. (R. 1790—1801] jenom 17 anglických koráb

pouze mezi Marokkem a mysem Bojador ztrnskolanýcb známe.1 Neustálý proud moský,

až I V, míle angl. v hodiné silný, žene lod na bieh tak jednotvárný, že v severní ásIce

nolze (dle Arle.xa) mnoho mil v rudém písku ani temnjší skvrny uzíti, a tak mlký,

žo lze se pl hodiny do me brcidili po kolena. Jsou to nejvíce lod z Evropy do

Brasilie jdoucí, pak rybáské lodky Kanárc, na té mlíin serrány ald. lovící.

Sem tam ukazují se skály — nejvyšší mené mají ale jen 580' a jsou zcela

nového útvaru s lasturami (Heli.x), vedle ješt živými. Po behu tom není víc ani pí-

stav ani ostrov navštvovaných; malý obchod pobežní vedou zmínní rybáové, ku-

pující vzácnou vodu od koujících zde Arab za ryby, šaty, stelivo ald. Portugalci mli

zde arci v 15— 16lém sloleti osady obchodnické, k. p. Porto Causado, které však zanikly.

Severní ást tu kryjí jen kolokvinty, mimosy a trní, ale tak idcu, že ovce a kozy se

dle Rileye nejvíce hndým mechem živí. Velbloudové, jenž zboží z Marokka do Tim-

buktu pevážejí, a stroskotané lod živí nejvíce zdejší koovníky. Vad Nn, mizerná

ves asi 40 bud a asi 6 -800 .\rab v lese palem, marhan a fík, kde se tabák a ku-

kuice seje, je poslední stále obývané místo od Marokka až k Senegalu.

Jižní ást je trochu úrodnjší, neb sem nkdy tropické dešt ziibloiidívají a udr-

žují sporé lesy akacii, povstné klí arabské poskytující, kteréž Evropané na Senegalu

odedávna dychtiv kupují, proež Francouzové zde nkolik tvrzí jménem osad nazva-

ných drží, kdežto dív obchod ten se dál v pubežiiích místech Portendik atd. Ostrov

Arguin, nkdy jeden z nejhlunjších pístav, je (dle Grovera) bílá skála, krytá

pí>kem, bez rostliny krom Euphorbií, kde jen uvedené krysy a zdivoilí psi s rybá-

cmi (dle Uidiody piráty) arabskými žijí. Les klí poskytujících je hlavn tré : Alfatak-

ský, severn od tvrze Podhor, dává ervené kli od Acacia Adansonii ; Elebiarský, který

jest nejvyšší, též ervené kli z Acacia nilotica; a Sahelský bílé klí z Acacia verek;

pak je více menších. U Bakelu, Podhoru a St. Louis, v místech zvaných Escale du

desert ,
prodávají Arabové klí loto francouzským obchodníkm na lodích po Senegalu

pišlým za stelivo, šaty, zbran atd. Východnji známe jen lesy Ašuru ~ Asclepias (Ca-

li. tropíš) procera, v Sudanu hojné. Zdá se, že východní ástka lidnatjší jest, neb ka-

ravany jdou všecky tudy pes místa nám neznámá — Aruan, Válel, Vadan , Uled Amer

(Lndamar map) atd. Však i tu známe nkolik hrozných pouští v užším smyslu, k. p.
tiiváliny Areg — hranice k Beledeidžeridu, planinu Tanozrullskou, osm dní cesty širo-

kiiu a podobnou Karu jihoafrikánské — rudou solnalou hlínu bezvodou, z níž se v let
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sl do Sudanu vyváží. O pírodních pomrech víme jen, že tu sejí jemen (v Sudanu více

se nedaící), rýži (zavodováním), durru a bjby a sbírají dalle.

Lepší jsou naše zprávy o stední Sahae. Bychom však meze lánku nepekro-

ili, proinluvime o tom po vyjití Bahrdtova díla ve zvláštním lánku.

Útvar silurský v echách.

Od Jana Krejího.

Na zpodním oddílu útvaru silurského, o nraž jsme v druhém svazku tohoto ro-

níku jednali, spoívá vápenná vysoina, Vltavou, Berounkou, Lodnickým potokem hlu-

boce rozrytá a 1000 -1300' vysoká. Celá tato vysoina skládá se z pásem swchního

oddlení (division superieure) silurského útvaru a má podobu malého podlouhlého ostrova,

ležícího na bidlicích dolnosilurských, jsouc asi 5 mil dlouhá a jednu míli široká.

Podélná osa tohoto ostrova *) souhlasí docela s podélnou osou našeho silurského

útvaru vbec, a jde tedy jako ona od severovýchodu k jihozápadu. Zaátek ostrova

nalézá se u Michlí a hranice jde pes Braník k Velkým Chuchlím , Radotínu, Solopy-

skm, Vonoklasm, Budanm, pak na pravém behu Berounky k Míianm, Vinaicm

až k Želkovicm, odkud rozhranní ára k Popovicm, Járovu, Tetinu a pes Svato-Janské

vrchy k Sedlci u Lodnic, k Tachlovicm, Oechu, eporyjm , Butovicm, Zlíchovu,

Dvorci a Sv. Pankráci opt až k Mlchlím bží Kolkolem této vápenné vysoiny pro-

stírají se úvaly a sniženiny v mkích bidlicích dolnosilurských zaryté, jen mezi Lod-

nicenii a eporyjemi jest mlkým prohbím od vysoiny bidliné u Chrašfan oddlena.

Údolí Vltavy proráží ji od Chuchlí až za Dvorce pod Vyšehradem, údolí Berounky od

Tetína až k Budanm pod Karlšteinem ; v obou tchto údolích skládají se úboe z pí-

krých malebných skal vápenných, na nicliž pomry slohu pohodln skoumati se mohou.

Nkolik píných údolí a hlubokých rokli, které k Vltav neb Berounce bží, rozrývá

mimo to krajinu tuto. Vtší mezi nimi jsou : údolí potoka Dalejského , v jehož

stedu na divoké skále nad poustevní jeskyní stojí Pražanm dobe známý kostel sv.

Prokopa a kteréž se u Hluboep k Vltav otvírá, pak malé Pídoli bžící od Slivence

k Velkým Chuchlím ; k Berounce otvírají se údolí potoka Radotínského, které na bid-

liné vysoin pásma D okolo Úhonic povstává a mezi Tachlovicemi a Radotínera skal-

natou roklí celou vápennou vysoinu napí prorývá ; dále údolí potoka Karlického, údolí

u Karliteina, v jehož stedu královský hrad Karla IV. dosaváde uprosted mezi lesy

nádhern se zdvihá ; údolí potoka Lodnického se starobylou osadou Sv. Jana pod

skalou, nejpvabnjší ze všech pro malebný sled skal a les a nejpounjší pro hlu-

boké odkrytí vrstev. Na pravém behu Berounky bží jen menší rokle u Tetína a Kódy

dol k širšímu údolí Berounky, jihozápadní pata pak jest lemována údolím Lilavky.

Povrch vysoiny samé jest mírn vlnitý, jako z dlouhých ploských hbet složený, v skal-

natých údolích ale má krajina ráz horský a upomíná na podobné údolí v Morav v okolí

Bajce. V ohledu na úrodnost jest pda rozmanitá. Kde se prsf nahromaditi mohla,

vyznamenává se znamenitou úrodností; proež tarasy skalnatých úboí nejkrásní^jSi

*) Viz mapu T . Bt. str. 118.
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Kvtenu stedních ech chovají; na vysoinách, kdo déšf kyprou zem splachuje, jest však

pda kamenitá, neplodná, a na mnohých stráních vystupují lysé, šedé skály na den.

Obyvatelstvo sídlí z vtáího dílu v osadách u paty vysoiny, jako v Braníku, Chu-

chlích, Radolín, Karlíku, Méanech, Želkovicích, Zdicích, Lodénicich. eporyjích, Radli-

cích; nebo v ddinách po údolích roztroušených, jako v Hluboepích, Choti, Budanech,

Srbsku a t. d. ; jen nkteré ddiny leží na temenu vysoiny, jako Slivenec, Ohrádka,

Oech, Vysoký Újezd, Tetín, Tobolka a t. d. Msto Beroun, ležící u jihozápadní paty,

jest nejvtší bydlišt této krajiny; u severovýchodní paty prostírá se pak Praha v širokém

úvalu mezi kemennými hbety.

Celá tato krajina, již jsme takto zkrátka vylíili, skládá se z kamení vápenného,

jenom na nkterých místech bidlicemi prostoupeného. Vrstvy tohoto kamení souvisí lak

tsn mezi sebou a mají povahu skoro veskrze tak stejnou, že se nezdá býti potebné,

rozeznávati v nich zvláštní jednotlivá pásma. Nicmén shledáme však pi bližším pozo-

rování jich, jmenovit ale porovnáním skamenlin, tvero patrn od sebe oddlených pásem,

jež Barrande poznamenává zdola nahoru písmeny E, F, G, H. Pásma tato neliší se ale

od sebe ani píliš nápadnými rozdíly v povaze hornin, ani uložením od sebe se uchylu-

jícím, proež na místech, kde chybí skamenliny, asto s jistotou uriti nelze, kde jedno

pásmo pestává a druhé poíná.

Jak jsme již díve podotkli, jest nejsvrchnjší ást bidliného pásma D oste na-

znaena kemennými slojemi, které kolkolem vápenné vysoiny se prostírají. Nad slojemi

tmito leží skoro všude kolem vápenného ostrova balvanitý zelenokamen, který se stídá

8 £emou tenkolupennou bidlicí, pebohatou na otisky pcrnatých polyp Graptolithfl.

Zelenokamen (Diabas) tento, jehož povaha se velmi mní v ohledu nerostopisném,

jest s ohledem na pvod pedce stejnorodou totiž plutonskou horninou, objímající a pod-

kládající všechny vápenné vrstvy. Spolu s graplolithovou bidlicí skládá ledy význané

pásmo, jež nápadn dlí zpodní oddíl silurského útvaru od svrchního oddílu.

Skály zelenokamcnu pozorujeme již u Michlí blíže Prahy, kde souvisí s památným

slidnatým porfyrem (Minelte), jenž v bidlici pásma D k Strašnicm se táhne ; vidíme

jej u kostela sv. Pankráce, u Dvorci, u Chuchlí, Tebán a Budan, pak v údolí Litavky

n Zdic až k Tetínu, na vrších mezi Berounem a Sedlcem blíž Lodnic, u eporyj, Bulo-

vic a Motol. Na místech tchto pozorujeme jej dílem co hrubozrný , balvanitý kámen

beze stopy zvrslvní, dílem v pravidelných, s graplolithovou bidlicí se stídajících slojích.

Hrubozrný balvanitý zelenokamen obsahuje v sob vápenný hlinec (snad Labrador

a Oligoklas) a Pyro.ven s chloritem. Tmavozelená barva pochází od Pyroxenu, jenž se

ponkud šlípatclnoslí prozrazuje ; celá hmota jest pak proniknula vápencem, který dílem

v žilách, dílem v zrnech se objevuje. Z jiných nerost nalézá se v nm porznu kemen

Sasto v pkných malých krystalech spolu s látkou uhelnou k anthracitu podobnou (u Chu-

cUi), druzy Analcimu a Laumonitu (též u Chuchlí) a jako vzácnost Chabasit, Prehnit a

Dalolith (u Chuchlí). Kyz železný bývá asto v nm vtroušen.

Sloh objevuje obyejn mnohohranné balvany , asto také koule ze soustedních

vrslev složené, což zvlášt pi zvtrání vidti jest; plochy balvan bývají vyloueným

železným ezem tmavohnd zbarveny.

Na nkterých místech, u. p. okolo Zdic, pozorují se i slepence zelenokamcnu,

totiž horniny z úlomk pevného slepence složené a zelenavou, hlinitou a vápennou hmotou

spojené. Hoejší ást zelenokamenného pásma obsahuje pak velmi asto pravidelné sloje

živa I89«. 21
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rozmlnné a vápennou hmolou slepené zelenokamenné horniny, v níž se nezídka, jako

n. p. okolo Zdic, vápno v malých šlípatelných peckách vylouilo a kteráž nkdy i ska-

menliiiy obsahuje.

Na néklerých místech pechází zelenokamen v ervenou neb hndou železnou rudu,

jako u Nové Vsi blíž sv. Prokopa, u Járova, Zdic a 1. d.

Podoba skal a vrch zelenokamcnných upomíná nápodobu jiných plutonských hor

nin ;
skály jsou holé, píkré, vrchy kamenité, neúrodné, piokrouhlé a hrubými bal-

vany poseié.

Pozorujeme-li bedliv pomry zelenokamenu v léto ásti ech, vidime-li, jak skály-

jim nejbližší kolmo zdviženy a pekoceny jsou, a povážíme-li, že Pyroxen a hlinec i v ji-

ných plutonských horninách se vyskytují, piznáme se též k domnnce onch, kteí tvrdí,

že zelenokamen tento co hmota ohnrodá po usazení zpodních silurských bidlic a ke-
men a prvních vrstev oddílu hoejšího z lna zem vyvel a že tento výstup nko-
likráte opakovali se musil

,
jelikož se usazené vrstvy graplolilhové se zelenokamenem

nkolikráte stídají. Není pochybnosti, že ást horniny tak vy velé ihned psobením

vody rozemleta a zase vrslevn usazena byla, neb pvod vrstevnatých zelenokamenu nedá

se jinak pochopili.

Velmi pamlihodno jest, že zelenokamen nikde nad jistou výšku vápenného pásma

E se nevyzdiihuje, což by nemohlo býti, kdyby teprva po usazení všech vápenných vrstev

byl ze zem vystoupil. Pevraty v pásmu E, totiž zdvižení a pekocení vrstev usazených

nevztahují se v skutku dále nežli k erným bidlicím graptolilhovým, k prvním vrstvám

vápenným a k vrstvám bidliným, které u zpodu vápenných sloj okrouhlé shluky

vápenné, kolkolem vápenného lilvaru našeho pozorované, obsahují. Shluky a pecky tyto.

obyejn splesklé, leží ve vrstvách bidliných podle zákona tíže vždy tak, že delší je-

jich osa jde zárovn se smrem vrstev ; v sousedství vyvelého zelenokamenu stojí

tyto pecky ale zrovi;a naopak na úzké hran, proti všem zákonm rovnováhy. V rokli

na silnici bliž Malých Chuchlí, u Budan, Sedlce a jinde pozorují se lyto úkazy

v hojnosti.

Totožnost vrstev taklo zdvižených pozná se tím snáze, jelikož podotknuté vá-

penné koule velmi asto jsou naplnny skanienliiiami význanými (Orlhoceras, Lituites,

Phragmoceras atd.), jejichž podélná podoba též s mechanickou polohou splesklých

pecek souhlasí.

Pevraty tyto mly snad též za následek odtrženi nkterých ástí zpodních vrstev

vápenného pásma, jež led uprosted mezi bidlicemi pásma D, jako n. p. u Motol a Vel-

kých Chuchlí pozorujeme a jež Barrande jménem kolonií naznail. Vrstvy tchto ko-

lonií obsahují tytéž graptolilhové vrstvy a bidlice s vápennými peckami s tmiléž ska-

menliiiami, jakož i zelenokamen, zrovna jako zpodní vrstvy pásma E, a dá se nesnadno

pochopili, jak by se svou vápennou Faunou uprosted do bidlice D byly pišly; pocho-

pitelné by ale bylo, kdyby zelenokamenem od souvislého vápenného ostrovu odtrženy

se pijaly. Tyto pomry, jakož i uložení zelenokamenu vbec musí se ješt bedliv

proskoumali. Pevraty, jež v ostatních vápenných vrstvách se pozorují, musí se však

každým spsobem pozdjším píinám pipsali, jimiž i sám zelenokamen pvodní uložení

své zmnil.

Mocnost zpodních vrstev pásma E obnáší z vtšího dílu nejmén 300 st., moc-

nost celého tohoto pásma obnáší ale as 1000 st.
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A'ápenné koule, které ve zpodní ásti jen porznu se \7sk;lují, stávají se výše poád

hojnjšími a vtšími, až konen takka v jedinou vápennou sloj splynou. Vápenec tchto

koulí, jakož i sloj nad touto bidlicí ležících, jest skoro vždy tmavý, nkdy i erný,

málokdy šedý, a bý^á hojnými žilami bílého štípatelného vápence prošlehán. erná barva

pochází patrn z látek lístrojiiých, neb tením a tluením vydává ze sebe zvláštní ži-

viný (bituminosní) zápach, a na nkterých místech jest uhelná látka v celých, nkdy

ješt mkkých kusech vylouena nebo potahuje lesklou korou povrch vápenných vrstev.

Tmavá barva a iicidný zápach jsou tedy hlavním nerostopisným znakem tchto vrstev.

Na mnohých místech jsou vápenné vrstvy pásma tohoto perozmanil zkrouceny,

aslo jsou ale rovné a dávají v etných lomech dílem výborné stavební vápno, dílem pkný

erný mramor (zvlášt u Karlíka).

Ze všech pásem našeho silurskéko útvaru jest toto nejbohatší na skamenliny

;

nkteré vrstvy skládají se ze samých lánk moských lilijic (Krinoid), jako u Tetína,

nebo ze sanijch Orlhocerá a Cyslocer, jako blíže Chuchlí, Sedlce, Tetína a t. d.

Skamenliny vyskytují se všude v tomto pásmu, nicmén jsou ale jako v ostatních

vápenných pásmech nejhojnjší u jihozápadního konce vápenného ostrova, v okolí Berouna.

Zaínajíce od Prahy nalézáme je na následujících místech, kteráž nám zárove rozšíení

tohoto pásma udávají : ve vápenci u sv. Pankráce, u Dvorc, a Bráníka, v kolonii grapto-

lithové bidlice u Hodkoviek a Velkých Chuchlí, ve vápenci u Zmrzlíka, Pední Kopa-

niny a Kosoe, u Budiian a Karlšteina, v graptolithové bidlici u Teban na pravém

behu Berounky, pak na skále Kozel naproti Tetínu, u Kódy, Tobolky, Man, Suchomast,

Boku, Vinaíc, Konprus, Tman, Lejskova, Slavíka, Želkovic, zvlášt pak na Dlouhé a

na Koukolové Hoe mezi Zdicemi a Tetínem, u Járova, Koledníka a Tetína dílem ve vá-

penci, dílem v graptolilhnvé bidlici, na Lištici u cesty z Berouna k sv. Janu pod Skalou,

u sv. Jana (Ivana), Sedlce a u cesty k Lodnicm, u Kozolup, Lužce, Vysokého Újezda,

u Tachlovic a Jelínka, u Oecha, Slivence, eporyj, Ohrádky, Nového Mlýna a Nové Vsi,

u sv. Prokopa v Dalcjském údolí, pak u Butovic, Zlíchova, Vyskoilky a Malých Chuchlí,

konen u Motol v kolonii graplolithové bidlice.

Z korejš vyskytují se zde opt trilobily nejhojnji , a sice v 78 druzích, avšak

jen v 17 rodech, kdežto pásmo ZJ 61 druh v 23 rodech obsahuje. Mezi tmi uvádím zde

co hojnjší rod Acidaspis, jehož krásný druh A. mira (viz Živu 1854. Tab. 3.) v okolí

Lodnic spolu s jinými se nalézá. Význaný jest též druh Arelhusina Koninckii, u Lo-

dnic a Ohrádky hojný (obr. 1.), pak Cheirurus iasignis (obr. 2.) u Lodnic, Tachlovic,

(Obr. 1.). (Obr. 2.) (Obr. 3.) (Obr. 4.)

Areth. Konincldi. Cheir. insig. Licli. palm. Spbaer. mír.
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sv. Jana, Dvorc a t. d. obecný, Lichas palmata (obr. 3.) u sv. Jana a na Lišlici, a

hlavatý Sphaerexoclius mirus (obr. 4.) tamtéž hojnjší.

Mezi ostatními korejši vyskytují se jen porznu nkteré tvary z rádu Cylherinidek

a Záhadné ostnilé zbytky njakého korejše ve vápenných peckách zvlášt hojné, pojme-

nované Ichthyodoruliles.

Blavonoici (Cephalopoda), v pásmu D jen na nkteré Orthocery obmezení, dosa-

hují v pásmu E náhle podivuhodného vyvinutí jak do množství rod a druh, tak do

množství jednotlivc. Skamenlé zbytky jejich pevládají daleko nade všemi ostatními,

a znatné podle podoby obyejn válcovité s komrkami pozorují se íaslo i v mramoru

na oltáích a domech upotebovaném. Barrande rozeznává osm rod, mezi nimiž dva,

Ascoceras a Trochoceras
,
jen v eském silurském útvaru se nalézají. Všech druh jest

asi 220 — 230, mezi nimiž 2 Nautily, 2 Liluity, 6 Ascocer, 8—10 Phragmocer, 14—16

Gomphocer, 18—19 Trochocer, 70—75 Cyítocer, 95—100 Orihocer. Z vtšího dílu

jsou ovšem vzácné, nkteré druhy Orihocer a Cystocer skládají ale, jak podotknulo,

celé vrstvy. Rody Ascoceras, PhragTnoceras a Gomphoceras nejdou do vyšších pásem,

Lituiles chybí v pásmu F, objevuje se ale zase v pásmu G a H. Rod Nautilus, í v ny-

njších moích zastoupený, objevuje se zde ponejprve.

Tída plouttonohých mkkýš (Pteropoda) jest v pásmu E zastoupena dvma rody

:

Conularia a Pugivnculus, v druzích ale velmi vzácných.

Také tída Heleropod objevuje se jen ve vzácných stopách rodu Bellerophon.

Tída hlemejžd (Gasteropoda) dosahuje ale v tomto pásmu nejvtšího vyvinuli v poro-

vnáni s ostatními pásmy. Tída ta jest zde zastoupena asi 80 druhy, z nichž rod Capulus

sám více nežli 20 poítá. Ostatní druhy patí k rodm Enomphalus, Nalica, Murchisonia,

Pleurolomaria, Turbo, Turrifetla a j.

Tída tnli (Acephala) jest zde též mnohem hojnji zastoupena, nežli v kterémkoli

pásmu zpodnéjším, a obsahuje též asi 80 druh z rod Cai-diola, Aticula, Mytilus, Car-

dium, Pleurorhynchus a j. Nejhojnjší jest Cardiola interrupla.

Tída brar.Idopodá, v pásmu D nkterými druhy jen naznaena, dosahuje ve vá-

penci pásma E náhle znamenitého vyvinutí, neb poítá asi 26 TerehraiuU, 2 Peniamery,

12 Spirifer, 7 druh Orihis, H Leplaen, 1 Choneies, 4 Orbikuly a 1 Lingulu, vesms

tedy 64 druh. Ješt vtšího vývinu dosahuji však v pásmu F.

Ostnokoici (Echiuodermala) obmezují se jen na nkteré druhy moských lilijic

(Crinoidea), mezi nimiž vlevnatý Cyathocrinus etegans pevládá. Poet jednotlivc jest

ale nesmírný, neb nkteré vrstvy u. p. u Michlí, Tetína a j., skládají se jen ze lánk
tchto zvíat.

Polypi jsou zastoupeni asi 40 druhy, mezi nimiž se poítá asi 20 pernatých po-

lyp . Graplolilh Skamenliny tyto, o nichž již dívee byla (viz Živu r. 1854 . 11.),

jsou v echách jen na úzké pásmo vrstev obmezeny a proto pro n velmi význané.

Stopy jejich vyskytují se již v bidlicích pásma D, nejhojnjší jsou však v erných bi-

dlicích, provázejících zelenokamen, kdežto obyejn v nesíslném množství se vyskytují.

Ostatní druhy náležejí k rodm Calamopora, Porites, Cyathophyllum, Catenipora a t. d.

Fauna tak nazvaných kolonií, totiž graptolithových bidlic a vápenných pecek, pro-

vázejících zelenokamen u Motol » Velkých Chuchlí uprosted v bidlicích pásma D, má

tytéž tvary jako ostatní pásmo E, proež kolonie za souasný útvar považovati musíme.

Otisky rostlin chybí v pásmu E docela.
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Na celistvých vrstvách vápence pásma E leží bezprostedn a beze všeho petr-

ženi vápenné pásmo F. Akoliv není možno, mezi obma pásmy ostré rozhraní táhnouti,

dají se pedce snadno od sebe rozeznati, porovnáme-li na skalních prl^ezech sled pásem

hoejších. Takové prezy vidti jest na skále Dvorecké u Prahy, na skalnatých liboíich

Vltavy mezi Zlichovem a Chuchlemi, u Lochkova, u sv. Jana blíž Lodnic, a všude padá

rozdíl mezi tmavými a živiínatými vápenci pásma £ a mezi vápenci pásma F sám sebou

do oí, jelikož povaha hornin bez ohledu na skamenliny již dostatených prostedk

poskytuje k rozeznání obou pásem.

Pedevším jest nápadné, že vápencm pásma F chybí vesms zápach živinatý

a barva bývá též mén tmavá nežli u vápenc pásma £ ; a na nkterých místech, k. p.

u Híían a Konprus, vyznamenaných hojností skamenlin, jest docela bílá. Nicmén

byla by pouhá barva špatný znak k ustanovení tohoto pásma. Nalézáme v skutku

u Dvorc blíž Prahy, v Pídolí u Slivence, u Lochkova, pod Tebotovem a u Vonoklas

vápence dílem šedé, dílem i erné, které podle skamenlin a uložení patrn k pás-

mu F se pidružují. Místnosti tyto leží na jednom kraji vápenného ostrova ; míst-

nosti, kde bílá barva na vápenci pevládá (Konpru'^y, Miany), leží na druhém kraji.

Uprosted vrstev svtlého vápence pozorují se osta, ;'5 nezídka nepravidelné kusy er-

ven neb žlut zbarvené, kteréž pak co pkný mi ...nor se lámou. Nikdy nenacházíme

v pásmu F vápenné shluky, jaké ve zpodní ásti pásma £ lak hojné jsou, za to vy-

padají nkteré vrstvy slohu peckovilého, jakoby ze samých nepravideln piokrouhlých

a hlinitou látkou spojených kousk se skládaly, kteréž pak zvtráním se rozsypávají

a paly skal pokrývají. Sloh tento vyvinuje se však ješt nápadnji v pásmu G, a jesl

vidy provázen zvláštním znakem nerostopisným, jenž usnadriuje ustanovení vrstev, to

Jesl pítomností kemenné hmoty, která bu celý vápenec proniká a povahu jeho zra-

nje, bud v nepravidelných shlukách jest sesledna a v podob kemilých pecek,

zvlášt na zvtralých deskách, se jeví. Vrstvy bohaté na skamenliny nemají nikdy této

kemité látky. Pásmo F poskytuje v elných lomech výborný vápenec, dílem k stavení,

dílem co mramor upotebovaný. Chodníky na ulicích Pražských pocházejí z vtší ásti

z tohoto pásma.

Co se týká Fauny pásma F, mže se všeobecn íci, že již podává známky zpo-

nenáhlého úbytu životní síly. Takka všechny rody objevují se v menším potu druh nežli

v pásmu E. Pásmo to poskytuje také piklad o psobení horniny na velikost a poet

jednotlivých skamenlin, neb tytéž druhy bývají v bílém vápenci tohoto pásma vždy et-

néjši a vtší, nežli v tmavém vápenci. Jiná památná okolnost jest ta, že ve vápenci

rudém a žlutavém, uprosted svtlého zaj mulem, vyskytují se druhy, jaké chybí ve vápenci

tomto. Místnosti, kde se zvlášt skamenliny v tomto pásmu nalézají, jdou jako míst-

nosti v pásmu £ uvedené, kolem vápenné vysoiny a naznaují nám zárove místa, kde

pásmo F zjevn na den vystupuje ; náležejí sem : Braník a Dvorce, Zlichov, sv. Prokop>

Ohrádka, Siivenec, Lochkov, Jelínek u Tachlovic, Vonoklasy, Lužec, Bubovice, zvlášt

ale Konprusy, MAany a Koukolová Hora u Berouna.

Trilobity jsou zastoupeny jenom desíti rody avšak v 75 druzích ; nejvíce jich ná-

leží k rodm Bronteus a Proétus. K obecnjším náleží Bronteus umbeltifer (obr. 5.)

u Slivence, Dvorce, Lochkova se vyskytující; ocasní štíty druhu Bronteft campanifer

a paliftr jsou u Man a Konprus hojné a asto znamenit veliké, Protluc bohemicui

(obr. 6.) jest s jinými druhy u Konprus obecný.
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(Obr- 5.) ' (Obr. 6.)

Bronteus umbaiifcr. Protus bohemicus.

niavonoíci, v pásmu E tak hojní, obmezují se zde jenom na šest rod, z nichž

Nautilus obsahuje 1—2 druhy, Trochoceras i druh, Cyrtoreras 4—5, Orihoceras 10—15,

Gyroceras 1 a Goniatites 2—3 druhy. Ponejprve vyskytují se Gyroceras a Goniatites,

kterýžto poslední rod v útvaru devonském znamenilého vývinu dosahuje.

Ploutvonoíci obsahují zde jen jeden druh z rodu Conularia, a dva neb ti druhy

z rodu Pugiunculus.

Heteropoda obmezují se pouze na jeden neb dva druhy z rodu Bellerophon.

Tída hlemejid objevuje ješt velkou bohatost tvar, náležejících k rodm
Euomphalus, PorceUia, Naíica, Pleurolomaria, Turrilelta, Turbo, Capulus a j., nicmén

pozoruje se v ní již znaný úbyt.

Mlži jsou též mén hojní nežli v pásmu E, a náležejí k rodm Aricula, Cardium,

Pleurorhynchus a Mylilus.

Brachiopoda dosahují však zde svého nejvtšího vývinu, poítajíce 107 druh, jež

Barrande s ostatními silurskými brachiopody r. 1847 popsal (Naturw. Abhandl. von W.
Haidinger). Z nich poítá se 48 druh k rodu Terebratiila, 9 druh k rodu Pentamerus,

22 k rodu Spirifer, 4 k rodu OríAjí, 18 k rodu Leplaera, 3 k rodu Chonetes, 2 k rodu

Orbicula, 1 k rodu Linguta. Znamenité vyvinutí tf-chto lastur souvisí s bílým vápencem

u Man a Konprus uloženým, neb jen lam objevují se v potu znamenitém.

Oslnokoici byli v té dob též hojn zastoupeni, nalézají se ale jenom v roztrou-

šených láncích moských lilijic (Crinoidea). Též se vyskytují dva druhy Cyslide.

Polypi nalézají se zde v nkterých tvarech, již ve zpodnjších pásmech pozoro-

vaných, jako jest Catamopora Goí/ilandica a fibrosa. V bílém vápenci v okolí Konprus
vyskytují se mimo to elné druhy BryozoA z rod Relepora, Fenesletla, Hemylrypa a j.

Záhadné tvary Teniakulil, podobných k malinkým kroužkovaným kuželm upomí-

najícím na skoápky mkkýš ploutvonohých, vyskytují se zde ponejprve, ale dají se jen

zvtšujícím sklem poznati.

Jako pásmo E zponenáhla pechází v pásmo F, taktéž nastupuje po tomto zpo-

nenáhla pásmo G. Panující v nm hornina jest vápenec, uložený ve vrstvách mocných,

které obyejn hlinitou hmotou proniknuty jsou , což u pásma F se nepozoruje. Vtší

díl tch vrstev má sloh peckovitý, jakoby ze samých nepravidelných piokroiihlých kus,

co oech ba až co hlava velkých, složeny byly. Pevná hlinitá hmota spojuje tyto kusy

v jeden celek; nkdy vzdoruje úinkm povtí a celá skála zstává pak souvislá, nkdy
se ale ruší a paty a úboe skal jsou pak pokryty nesíslným kamením. Hmota tíjhto
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\;ipenných pecek jest vždy celistvá, šedá, nkdy také zelenavá a Cervenavá, asto žilami

\yliranii('iio vápence proniknuta, nkdy obsahuje v sob laki' ylihiky ki-mité látky.

Mezi vrstvami vápence vyskytují se také vrstvy tenkolupenné bHJlice, která ke

svrchu mohiilnéjší se stává a pak jako graplolilhová bidlice kulaté shluky vápence obsa-

huje. Bidlice taková, plna Tenlakulit, pozoruje se mezi skalami u Hluboep na cest

k Zlíchovu. Malebné skály u Bráníka, sv. Prokopa, sv. Jana bliž Lodnic náležejí vesms

k tomuto pásmu, které vbec píkrými stnami se vyznamenává. Skamenliny jsou mno-

hem vzácnj.íí, nežli v pedešlých pásmech ; hlavní nalezišt jsou u následujících míst

:

Braník a Dvorce, Zlíchnv, Vyskodilka u Malých Chuchlí, Hlubocepy , sv. Prokop,

Slivenec, Lochkov, Jelínek u Tachlovic, Chote, Velké Kuchae, Roblín, Lužce, Moiny,

KarUtein, Bubovice, Hostin, Srbsko, vrch Herinek mezi sv. Janem a Berounem, Telin

a vrch Damil nad Tetínem. Místa tato udávají nám zárovefi rozšíení tohoto pásma.

Pamtihodno jest, že se v pásmu G vyskytují první stopy obratlovc a sice

ryb, avšak v stopách jen neurfitých, ve zbytcích kostry velmi vzácných a neúplných.

Také ostatní skamenliny jsou dosti vzácné, obyejn neúplné, porouchané, uprosted

v shlukách vápenných zajmuté a hlinitou látkou obalené. Vyjmouc trilobity mizí

všechny ostatní tídy, jsouce zastoupeny jen sporým potem druh. Trilobity obsahuji

ješt deset rod v 40 druzích. Nejastji vyskytují se ocasní štíty druhu Dalrminiles

Hausmanni (obr. 7.), zvlášt u Dvorc a Bráníka, pak Phacops cepkalotcs (obr. 8.),

zvlášt n Tetína. Rody zde zastoupené upominaji vbec na trilobity devonské.

Hlaconoici jsou ješt zastoupeni šesti rody, z nichž Litiiiies, Naulifus, Cyrloceras

po jednom druhu, Gyroceras 2, Orlhoceras 4 a Gonialiles 1—2 druhy poítá.

(Obr. 7.)

(Obr. 8.)

Dalm. Hauemanni. Phacops cephalorcs.

Ploulfonoíri a Heleropoda jsou velmi vzácní ; lileinejidi taktéž, kteí snad nále-

žejí k rodu TWí-iVe/M neb J/Hrc/«'íoma ,• mlii objevuji se ve velikých jednotlivcích z eledi

hebenalých (Cardiacea) a v jednom druhu Pleurorhrjnrhus ; Bradiiopoda jsou vzácná,

obsahujíce sporé jednotlivce z rodu Terebratula, renlamerus, Spirifer, Lcptaena, Chonotos.
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Ostnokozci objevují se jen v porzných láncích lilijic
; polypi v rodu Turbinolia

a Tenlakuliíy v nkterých drobných tvarech.

Na vápenných vrstvách pásma G spoívají porznu osamotnlé ostrovy bidlic, jenž

skládají nejvyšší pásmo našeho silurského útvaru, pásmo H. Není pochybnosti, že bid-
lice tyto druhdy mnohem vetší rozsáhlost mly nežli nyní, a že teprva pozdji vymí-

láním a splachováním v jednotlivé ásti byly roztrhány, neb všechny porzné ostrovy

jejich docela souhlasí v povaze horniny. Hornina tato jest hlinitá bidlice, látky drobivé

a loupavé, a rozpadává se snadno na povtí. Barva její jest asto šedá neb zažloutlá,

nkdy hndá až i erná. Sloje neistého kemence stídají se nkdy s mkkou bid-
lici; u Lužce mají povahu velmi pevnou a upominají na kemence pásma D. Vápenec

chybí bezpochyby docela.

U Hostina, na levém behu potoka, podle nhož vede cesta do Bubovic, pozoruje

se uprosted tchto bidlic slabá sloj uhelná s nezetelnými otisky fukoid neb jiných

rostlin. To jsou jediné stopy rostlinstva ve svrchním oddlení našeho silurského

útvaru. Blíže Hostina dá se pásmo to snadno nalézti, ponvadž se tam ve velkolepém

prezu všechna pásma od fl až do D stopovati dají. Jiné místnosti, kde pásmo H
leží, jsou : nad hbitovem u Moin, u Lužce, Velkých Kucha a Roblína, též blíž Hlu-

boep u Prahy vedle silnice Slivenecké ; taktéž dá se ješt jinde poznati.

Fauna tohoto pásma jest ku podivu chudá. Všechny skamenliny zde nalezené

obmezují se s trilobit na jeden druh z rodu Phacops, jeden Cheirurus a jeden Proélus,

s hlavonožc na dva Orlhocery a jeden Lituiles, s hlemejidá na nkteré nezetelné

pecky, z Brachiopod na jednu Leplaenu a jednu Terebraluli, z mlíi na jednu Avi-

culu a j. Hojnjší jsou Tentaculily (zvlášt Tentacniites elegans a T. clavulus). Nalezišt

tchto skamenlin jsou Velké Kuchae a Hluboepy, na kterémžto posledním míst též

jmenované trilobity se vyskytly. —
eský silurský útvar, v celku 30000—^36000 stop mocný, jest jenom ástí, v zátoce

mezi prahorami usazenou, ohromných silurských usazenin, které v dob prahor velký díl

zem pokrývati musily. Nyní jsou tyto vrstvy ovšem mohutnými útvary pozdjší doby

pokryty a vycházejí na den jenom na nkterých místech, zvlášt blíže prahor. Není

pochybnosti, že vrstvy tyto z prvopoátku skoro vodorovn uloženy býti musily a že

teprva pozdji svrašfovánim zem nebo vystupováním pUitonských hmot nynjší své umí-

stní obdržely (obr. 9.).

Budova našeho silurského útvaru jest v tom ohledu velmi památná. Jak již díve

vyloženo bylo, má v celku ráz ohromných pánví soustedn na sob uložených, a ide-

ální prez, pedstavující sled vrstev, souhlasí docela se skuteností (obr. 9.).

(Obr. 9.)

A, B . C
,

D :E S.a, H ,er,E; » ,0,1.^

Všechny hory útvaru toho mají v skutku smr jako vrstvy jeho, jmenovit ob-

stupuje kemenné pásmo fZ)) stední vápennou vysoinu ve velikých obloucích.

Nesmíme si však pedstavovati, že uloženi jednotlivých pásem i na menších pro-

storách v té ideální jednoduchosti vyvedeno jest. Naopak ukazují všechna pásma

v úklonu vrstev nejvtší rozmanitost, akoliv smr jejich tentýž zstává. Jesli patrno,
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že pozdjším svraštním vrstvy díve vodo-

roviiiS v záhyby skrCeny býti musily. Smr
tchto záhyb jest tentýž co smr vrstev, jde

totiž li 15" soverovýcliodn a souhlasí úpln

se soustavou záhyb a as, které se v útvaru

silurském od Bílého morn až k Brestu, od

Shetlandskýuh ostrov až k Ardenám a Vo-

gcsám nalézají a k soustav hor Westmoreland-

ských náležejí (viz letošní Živu, svazek I. str. 9.),

Nejpatrnji spatují se tylo pomry v

úzkém skalnatém údolí Vltavy mezi Kralupy

a Prahou. Toto údolí proráží nejdíve od

Podbaby až ku Klecanm ve smru severním,

pak po západním záhybu u eží od Letek až

ke Kralupm ve smru severo- severozápad-

ním azoické pásmo útvaru silurského, tedy

v celku skoro kolmo na smr jeho vrstev.

Horniny jsou tam nejrozmanitjší odrdy bi-

dlic, afanil a felsitových porfyr, jejichž

uložení píónými rozsedlinanii asto neze-

telným se stává. Sledujeme-li však stídavé

horniny okem pozorným, seznáme se brzo

v jejich vrstevnatosti zdánliv chaotické, jejíž

úklon dle vystupujících a padajících záhyb

brzo k severo- severozápadu, brzo k jiho-jiho-

východu namíen jest. Zvlášt ukazují sloje

pkného felsitu, které svtlejší barvou již zda-

leka od tmavých bidlic se liší, patrn roz-

liný úklon vrstev (obr. 10.).

V piloženém prezu, který dle áry

od severo -severozápadu k jiho - jihovýchodu

zhotoven jest a od Kralup pes Libšice, Hu-

sinec , Roztoky , Bohnice, Velkou Skálu u

Troje až k Vltavskému údolí bží, pak pes

Žižkov, kíže u Olšan, Stromky, Zábhlice,

Chodov, Kateinky, Hole, Dobejovice, Modle-

lice, Nebenice a Radimovice až k žulovému

hbetu prodloužen jest a tedy celou šíku silur-

ského útvaru severozápadn od vápenné horno-

silurské vysoiny zaujímá, spatují se tyto záhyby

velmi zeteln. Y prezu tom má se délka k

výše jako 1:2; mítko jest 1 palec— 1200 sáh.

Zajímavé jsou pomry tchto záhyb

k horopisné povaze krajiny. Vidti z toho

prezu, že antiklinálni vrstvy zrovna na

(Obr. 10.)

'3 ^ í

-. ^
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znanjších výšinách se pozorují a synklinální na nížinách. Antiklinální vrstvy dají se ne-

jenom mezi Kralupy a Libšicemi, mezi Bohnicemi a Holešovicemi, u kíže nad Olšany,

v Kunralickém háji, nýbrž také v dalším pokraování tchto hbet a sice dle smru

vrstev samých pozorovati.

Vysvítá z toho, že první nerovnosti naší krajiny již pvodn zohybáním vrstev

povstaly a tedy nikoliv jedin pozdjším vymiláním nebo roztrhováním pdy.

Druhý zajímavý údaj jest, že na východní hranici silurského útvaru bidlice pod

žulu zapadají a ped ní, jako u ían, Jílového, Knína na spsob náspu se vyzdvihují.

Uložení toto vidti jest u Škvorce, Tehova, Sulic, Zinková, nejlépe ale u Žampachu nad

Sázavou blíže Jílového, kdežto žula nejenom na bidlici spoívá, nýbrž také v pravi-

delných slojích se žulou se stídá. Také mezi íany a Tehovem, pak u Zinková na-

cházejí se v bidlici sloje žulové.

Ponvadž všechny tyto bidlice, akoliv k nejhlubšímu azoickému pásmu nále-

žejí a ráz prahornich bidlic na sob nesou, pedce s usazenými vrstvami vyšších si-

lurských pásem tsn souvisí, musily na tchto místech mohutné pevi'aty pvodní ulo-

žení docela zjinaiti. Podobá se k víe, že záhyby bidlic bezprostedn u žuly mnohem

slarší jsou, nežli záhyby vrstev vyšších, ponvadž mohutnji a etnji se objevují

nežli ony.

Jako v pásmech zpodních útvaru silurského vyskytují se vrstvy synklinaln a an-

tiklinaln postavené též v pásmech svrchního oddílu ili ve vysoin vápenné. Údolí,

v této vysoin hluboko zarytá, odkrývají tyto pomry ješt zjevnji nežli v oddílu

zpodním, pokrytém nejvíce ornicí.

Prez skrze svrchní vápenný oddíl, odpovídající prostední ásti prezu pede-

šlého, kde osa útvaru poznamenána jest, pedstavuje uložení vrstev mezi Jinonicemi

a Chuchlemi (obr. 11.).

(Obr. 11.)

Vidovle Sv. Prokop M. Chnchle

Také zde vidti jest, že záhyby vrstev i v povrchu pdy se vyznauji, ponvadž

antiklinální vyzdvižení vrstev u sv. Prokopa výšin, synklinální úklon ale dolin odpo-

vídá. V menší míre jsou okliky a záhyby vrstev ve vápenném pásmu mnohem hojnjší,

nežli v bidlicích dolejšího oddílu. Jmenovit jsou hojné v tmavých vápencích pásma

E, oddlených od zelenokamenu jenom bidlicemi graptolithovými. Na píkrých skalách

mezi Chuchlemi a Zlíchovem pozorují se nejpodivnjší klikatiny v tomto pásmu (viz Živu

1853 . 7.), akoliv hlubší a vyšší vrstvy rovné plochy mají. Pásmo toto musilo tedy ješt

v mkkém stavu tlaku podléhati, který hlubší Již pevné vrstvy v té míe zmniti ne-

mohl ; vyšší vrstvy pak musily se teprva po této zmn usaditi. Všechny zohybané

vrstvy jsou prostoupeny rozsedlinami, asto docela rovnými a v pásmu azoickém oby-

ejn tak pravidelnými, že se za vrstevní plochy považovati mohou. Nejvtší díl tchto

rozsedlin bží zárovn se smrem vrstev a uklo jejich jest tím kolmjší, ím blíža

u osy ohybu slojí. Dle tohoto nejsou nic jiného le výsledkem ohýbání vrstev, pon-

%.
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vadž každá pevná, nepružná vrstva pi ohybu paprskovitými rozsediinami prosloupili se

musí, na ten spsob, jak piložený výkres ukazuje.

(Obr. 12.)

Mimo tyto pravidelné rozsedliny pozorují se ješt jiné, dílem pímé, dílem šikmé

k sméru vrstev. Pro menší uritost a stálost jejich dá se zákonitost, dle níž se ídí,

nesnadno skoumali; zdá se ale, že náležejí k jiným pozdjším soustavám záhyb, jimiž

útvar náš pi zponenáhlém stahování zem v jiných smrech svrašfován byl.

Tylo rozliné soustavy rozsedlin spsobuji balvanilý sloh skal, který se vedle

vrstevnosti zvlášt v azoickém pásmu nápadn vyvinuje, ale také v ostatních pásmech

pHIežit s vtší neb menší uritostí vystupuje. Zevnitní podoba skal souvisí s tmito

pomry a jest tedy v pásmu azoickém více balvanilá, v pásmech vyšších, kde vrstevní

plochy pevládají, více vrstevnatá.

Nejmohiilnjší rozsedliny jsou nkterá údolí útvaru našeho, jejichž povaha a smr
nápadn od vymletých obyejných dolin je rozeznává. Údolí tato, roztržením skalní

pády povstalá, jsou nejmohutnjší památky pevrat zemských. Údolí rozsedlá jdou

v útvaru našem dílem od jihu k severu, dílem prorývaji krajinu skoro v pímém smru
na vrstvy od jiho - jihovýchodu k severo - severozápadu. K prvním náleží pedevším

údolí Vltavy, nejvtší skalní rozsedlina v echách, pak dolejší ást údolí Lodnického

mezi Lodnicemi a Berounkou, údolí Lilavky mezi Píbramí a Zdicemi, údolí Zbirož-

ského potoka, vtékajícího blíže Skrejíi do Berounky, údolí Úhlavy a hoejší Radbuzy, pak

též hoejší ást mlkých údolí Botie a Rokytnice na pravém behu Vltavy. K dru-

hým náleží údolí Berounky mezi Zbenem a Tebáni u Karlšleina, a nkteré menší

píné rokle ve vápenné vysoin, jako u Hluboep, Chote, Solopiskft, Karlíteina, pak

hoejší ást údolí Lodnického od Žehrovic až k Lodnicm, údolí u Zbena, Kivoklátu,

Skivane, Rokycan, údolí Siely mezi Chýší a Nebezinami.

Ostatní údolí, jako údolí Berounky mezi Tebáni a Zbraslavi, údolí Litavky mezi

Zdicemi a Berounem, údolí Kocáby , Šárky a jiných menších potok jsou mohutné

vodní strouhy podél smru mkích bidlic vyryté, a nemají pro geologii toho významu

jako pedešlá.

Údolí zarovná s Vltavou jsou obyejn úzká a skalnatá a náležejí jak se zdá

k rozsedlinám, které v tomtéž smru od jihu k severu celou Evropu prostupují a te-

prva po usazení uhelných sloj útvaru kamenouhelného povstaly. Vltavou petrhuje se

ti Kralup útvar úhelný náhle a také nkteré pevraty v uhelném horníšti Kladenském.

1'ilepském zdají se s loulo rozsedllnou stejný pvod míli. Tatáž soustava rozsedlin

pozoruje se v uhelném útvaru anglickém, v uhelném vápenci ruském od Dyny až k Bí-

lému moi a jest co soustava severoanglická i v jiných krajinách Evropy ustanovena.

(Viz letošní Živu, sv. I. str. 11.)

Vtši stáí zdají se míti rozsedlá údolí druhého spsobu, která skoro v piíniém

smru vrstvy silurské prorážejí.
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Údolf tato náležejí bezpochyby k soustav rozsedlin, které po usazeni a prv-

ním pevratu bidlic starších vyzdviženi Harcu provázely a vesms smr starších

bidlic silurských a devonských petínají. Vyzdvižením tím byla velká ást Anglie,

stedních Nmec, ech, Ruska v pevninu promnna, na kteréž brzo potom rostlinstvo

uhelné s prvotní bujarostí vyvinovati se poalo. Naše podotknutá údolí píná jsou tedy

starší nežli náš útvar kamenouhelný, a následkem toho také starší nežli údolí s Vltavou

zarovná. Toto domnní potvrzuje se i tou okolností, že rozsedliny druhého spsobu
Vltavou u Dvorc blíže Prahy a Kozla nad Berounkou blíže Tetína rozsedlinou severní

petrženy a pesrayknuty jsou a dle toho každým spsobem starší býti musí.

Tak tedy útvar silurský v echách po svém usazení rozliným pevratm pod-

lehl, nežli obdržel nynjší svou podobu. Po vytvoení údolí píných zstal na suchu

ležeti až ke sklonu doby útvaru kídového. Neb vyjmou ostrovy útvaru kamenouhel-

ného a kídového není nikde pokryt nižádnými vrstvami novjšími, kdežto kolkolem ech
moské usazeniny útvaru triasového a jurového se rozkládají. V dob Triasu a Jury

byly celé Cechy pevninou, teprva po dob jurské sklonila se ást Cech a tím i severní

díl útvaru silurského, naež se pokryl vrstvami kvádrového pískovce a opuky, kteréž

podnes pvodní vodorovnou polohu zachovávají. Od té doby nepodlehl náš útvar

žádnému znamenitému pevratu, akoli v jiných krajinách Evropy, jako jmenovit v Al-

pách, ješt mnohem pozdji ohromné zmny se vykonaly. —
Mimo horništé silurské v stedních Cechách objevují se ješt na nkterých jiných

místech naší vlasti bridlinaté horniny a droby, jejichž umístní v poadí útvar ale nemožné

jest, ponvadž nám posud žádných skamenlin neposkytly. Sem náležejí zvlášt vápence,

bidlice a droby na severozápadním úpatí Ještdu u Chrastavý CKratzau) a Pankráce,

pak bidlice, droby a kemité slepence u Podola blíž Hemanova mstce, které snad co

prodlouženi moravských vrstev útvaru devonského považovali se mohou. Ba snad jsou

i nejvrchnjší pásma útvaru silurského mezi Prahou a Berounem obdobou pásem devon-

ských, neb mnohé skamenliny jejich souhlasí docela s devonskými anebo upomínají

svým tvarem na n.

V Moraté snad náležejí bidlice u jihovýchodní paty Jesenických hor mezi Opa-

vou a Holomoucí k silurskému útvaru ; skamenlin ale odtamtud neznáme.

V Alfách jest silurský útvar zastoupen neširokým pruhem bidlic a vápenc,

který mezi nebelynými temeny prahorní osy jejich a divokými skalami vápenných bok
jejich od Cilského údolí v Tyrolsku skrze Solnohradsko, Štýrsko až do dolních Rakous

u Gloknice se prostírá. Celé pásmo toto vyznamenává se nevyerpatelným pokladem

výborných železných rud (ocelku), které se u Admontu, Eisenerzu, Vordernberku ald.

dobývají. Skamenliny jsou velmi vzácné a vyskytly se jen u Dientenu v Solnohradsku,

a sice co rozliné Orthocery, které souhlasí se skamenlinami našeho pásma E.

V Karpatech není útvar silurský známý.

V Sasich a v kníieclcich Reusských objevuje se též bidlice a buližník útvaru si-

lurského. Ze skamenlin nalézají se tam jen Graptolithy a Tentakulily, které na naše

pásmo E a. H upomínají. Také u jihovýchodního konce Durynského lesa jsou grapto-

liihové bidlice, taktéž ve Skisku jižn za Olešnicí vystupují na den vápence s trilo-

bity, brachiopody a polypy, souhlasné se skamenlinami našeho pásma E.

K útvaru silurskému náleží též ást pechodních hor ve Frankách, kdežto zvlášt

vápence u Elbersreuthu význané orthocery a nkteré lastury našeho pásma E obsahují.
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Ve Francii (v BreUnii), kde léž naše kemité pásmo D svou obdobu nalézá,

jesl z hocjšíhu oddílu též jen pásmo £ zastoupeno; skamenliny jsou tam mnohem

vzácnjší.

V Rusich, kde útvar silurský, ovšem pokryt novSjšími úlvary, ohromnou prostoru

od Baltického moe až k Uralu zaujímá :i okolo Pulrohradu vrstvami zastoupen jest,

které jsou obdobou našeho pásma D, jest hoejší oddíl jeho zastoupen jen na Uralu,

v jiíním Estonsku, pak na ostrovech Dagoe a Oesel.

V Shandinam jest nejzápadnjší kraj tohoto mohutného silurského horništ a ob-

sahuje oba oddíly jeho, zpodní a svrchní. V jižním Švédsku, na Oelandu a Gothlandu

leží vrstvy jeho vodorovn jako v Ruších, v Norvežsku pak, kde jsou dv zátoky silur-

ského moe u Chrislianie a Mjosenského jezera, jsou vrstvy jeho zdviženy jako v Cechách

a vyznamenávají se zvlášt v zpodním oddílu, který odpovídá našim pásmm C, D, ješl

vtším množstvím skamenlin, nežli tato pásma naše mají ; svrchní oddíl (£, F, G, B)

jest ale chudší na skamenliny nežli eský.

Anglie jest klassickou zemí pro útvar silurský, neb zde byl ponejprve vdecky

proskoumán a obdržel své jméno. Slavná díla Murchisonova vztahují se zvlášt na si-

lurský útvar v jižním Walesu a v sousedních hrabstvích , kdežto rozeznává zpodní

a svrchní oddíl ; v onom pak, hlavn z pískovc složeném, pásmo Llandeilské a Kara-

docké co obdobu našeho pásma/); v tomto, hlavn z bidlic a vápenc složeném, pásmo

Wenlocké a Ludlowshé co obdobu našich pásem E, F, G, H. Skamenliny souhlasí

však jen z ásti s našimi, a rozdlování pásem na nich založené má tedy jak v An-

glii, tak i v echách a jinde jenom místní cenu. Zpodní a svrchní oddíl dá se však

všude s uritostí rozeznali.

V severním Walesu pevládá zvlášt zpodní oddíl a jest mohutnými rozsedlinami

prosloupen, podle nichž pásma sesmyknula jsou, lak že leží pásmo Karadocké v jiné

poloze na LIandeílském a to zase pokrylo jest pod jiným sklonem pásmem Wenlockýin.

V jiinim Skolsku pokrývá útvar silurský prostoru 180 tv. mil a obsahuje drobu

a bidlice s porfyry a zelenokameny, skamenliny ukazují z vtšího dílu na zpodní

útvar silurský.

V severním Irsku jest léž silurský útvar vyvinut, a sice jak dle hornin tak dle

skamenlin k eskému více podoben nežli ostatní silurská horništ. Zpodní oddíl ob-

sahuje tam totiž jako v Cechách bidlice a kemence, svrchní pak vápence. Také ve

ipanélich a Porlugalu nalézá se úlvar silurský v pomrech velmi zajímavých.

V jiných dílech svta potkáváme se s tímto útvarem v Indii, Africe , v Novém
Jižním Walesu, v jižní a severní Americe.

V seemi Americe, kdežto nejlépe proskoumán jesl, zaujímá, jak již v pede-
šlém lánku podotknulo bylo, ohromnou prostoru 30 stupfi do délky a 15 stup do

šíky v Sjednocených Obcích a Kanad, a jest velmi památný pro vodorovné uložení

svých vrstev, pro mohúlnosl obou oddíl, svrchního a zpodního, pro bohalost na ka-

mennou sl a leštnce olovný v oddlení svrchním, jakož i pro obdobu skamenlin

8 evropskými skamenlinami. Svtoznámý vodopád Níagary valí své proudy práv pes
kolmý kraj svrchního oddílu silurského, a celé okolí jezer severoamerických skládá se

I jeho vrstev.

Všechna tato horništ jsou výsledkem jediné tvoivé doby, jejíž trvání urili se

nedá, která ale pro mohutnost usazených vrstev ovšem pedlouhého asu zaujímati musila.
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Skainenlé zbytky zahynulého tvorstva, ve vrstvách tchto pohrbeného, ukazují

nám prvotiny ústrojného života na zemi vbec. Porovnáme-li tvorstvo loto s nynj-

ším, musíme se obdivovati chudob jeho. Ani jediné zvíe, ani jedna rostlina ze suché

zem není v tom útvaru známa ; všechno ústrojenstvo obmezovalo se pouze na more,

a sice jak se zdá na moe ne píliš hluboké. Podle povahy hornin a skamenílin dá

se v nm rozeznati tvorstvo pobežní a tvorstvo hlubšího moe, jakož i rozliné lokální

Fauny, které sice podobný ráz uily, ale ve mnohých zvláštnostech pedce od sebe se

uchylovaly. Rozliné Fauny tyto ukazují patrn na to, že rozšiování ústrojenc vy-

cházelo od jistých sted, z nichž každý souhlasn s okolnostmi svými zvláštním rázem

se vyznamenával.

V jistém ohledu jest tedy jediná Fauna silurská na celé zemi, má ale jednou ráz

eský, pak ruský, skandinávský, anglický, severoamerický atd. Jak podotknuto, jest

rozmanitost silurského tvorstva všude velmi malá. Z rostlin objevují se jenom moské

chaluhy a moské houby ; z paprskovitých zvíat polypi a ostnokožci, a tyto jen v nej-

nižších svých tvarech, co moské lilijice a moské hvzdy. Mezi mkkýši pevládají

mlži ili mušle, a z tch zase nižší tvar jejich, mlži ramenonozí. Hlavonožci zastou-

peni jsou též jen nižšími tvary svými, Nautiloidy ; lenovci pak vyskytují se zde v pa-

mátném ádu trilobit, obmezeném jen na staré palaeozoické útvary. Tak se jeví všude

jen poátek, a celé skupeniny tvor jsou zastoupeny jenom lakovými tvary, jaké na

zárodkový stav nynjších ústrojenc ukazuji. —

O krvi.

Sepsal Dr. Gregor.

Krev jmenujeme tekutinu tla zvíecího, jenž ve vlastních cévách uzavena ve-

škeré látky, k tvoení a utvrzování tla zvíecího potebné, v sob chová. V krvi nalézá

se stavivo, z nhož tlo zvíecí zbudováno jest, z nhož hotový již a v sob uzavený

organismus ustavin se obnovuje ,
oberstvuje, udržuje. Krev jest zásobárna, z níž

každý ústroj tla zvíecího potebné látky erpá, jimiž spotebované ástky vynahrazuje.

Krev jest tedy nejdležitjší tekutina tla zvíecího.

Již v dobách nejstarších poznali veledležitost krve a slušn ji ocenili. Nalézá-

me v písm svatém mnoho míst na dležitost krve poukazujících, jako u p. „lovk

každý z domu Izraelova a z píchozích, jestliže jísti bude 'krev, zatvrdím tvá svou proti

duši jeho, nebo duše tla ve krvi jest. . . . Protož jsem ekl synm Izraelským
:

Vše-

liká duše z vás nebude jísti krve. . . lovk kterýžkoli, jestliže by lovem a ižbou ulo-

vil zvíe neb ptáka, af vycedí krev jeho a zasype prstí, nebot duše všelikého tla ve

krvi jest. .
.« (lU. kniha Mojž.' 17. kapit. 10—i3 v.). „Toho toliko vystíhej se, abys

krev nejedl, nebo krev jejich za duši jest : a protož nemáš jísti duše s masem
;
ale na

zem vyleješ jako vodu." (V. kniha Mojž. 12. kap. 23 v.) I národové pohanští považovali

krev za posvátnou, bohm zasvcenou, pelévání krve se vždy štítili a jen co obt bo-

hm nejmilejší na obtnicích ji vylévali. Obraznost básnická spatovala v krvi vždy pra-

men života a odvracovala se s hrzou od krve prolité. Nejstarší filosofové a pírodo-

zpytci mli rozliná mínní o krvi, o dležitosti její ale všichni se srovnávali
;
svedlo by
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nás lo však píliš daleko, kdybychom zdi; iiiímímií tato uvádli chlU, [irotož piistiipiiic

radji k vci satiiij.

Krev co tekutina Ivoici a udržovací nalézá so u všech tém živoich ; dle barvy

vSak a dle teploty rozeznáváme hlavn krev ervuiiou a bílou, krev teplou a studenou ;

my se zde zabývati budeme zvlášl krví ervenou, teplou. Jakou nalézáme u lovka a

zvírat ssavých.

Pi skoumáni tomto budeme šelili následujícího poádku : pedn proskuumáme

krev co do fysikálních jejích vlastnosti, t. j. co do barvy, lepla, váhy, zápachu a množství,

jak lo prostými smysly pozorovati lze
;
polom ozbrojíme oko své drobnohledem a vni-

kneme hloubji do budovy krve, a konen rozebereme krev prostedky luebními, abychom

takto co možná jasné a zevrubné vdomosti o léto pcdležité ásti tla našeho nabyli.

Rozbor l'ij si li á I n í.

Barva. Krev lidská má krásn ervenou barvu; krev z tepen (arteriae) jest

mnohem svtlejší, šarlatová ; krev ze žil (venae) jest tmavší, purpurová. V mládí jest

krev vbec o nco svtlejší nežli v stái ; taktéž se nalézá u pohlaví ženského o málo

svtlejší krev nežli u pohlaví mužského, v thotenství jest ale krev tmavší. ervenou

krev nalézáme u všech zvíat nbrallových, vyjma pouze malou rybiku Amphio.xus lau-

ccolalus nazvanou, v moi žijící, jejížto krev blavá jesl ; též nkteí ervi a mkkejši

mají krev ervenou, ostatní však živoichové dílem blavou, dílem nazelenalou, nažloutlou nelio

bezbarvou, jako nkteí motýlové a jiný hmyz. Kon, prasata, zajíci, jeleni mají tma\ší

krev nežli lovk, ovce pak, koky a pedevším kozy mnohem svtlejší; kozy mají

vfibcc nejsvtlejší krev mezi všemi zvíaty domácími. Též ptáci velmi svtlou krev máji.

Teplo krve. Krev v tle lidském chová pomrné 35" C. lepla; v zimninim zá-

palu ho íasto o 3' pibývá ; ženy thotné mívají o nco chladnjší krev, nežli ženy osta-

tní. Krev ssavc jest obyejn tak teplá jako lidská
;

ptáci však mají mnohem teplejší

krev, as 38" C. Krev zvíat nižších o málo teplejší jest než vzduch, voda neb zem,
v níž žijí.

Váha. Potažní váha lidské krve obnáší prmrn 1-055. Krev ženská jest o nco
lehí nežli krev mužská, krev dtská lehí nežli krev dosplých lidí, a krev thotných

lehí nežli ostatních žen. Mezi ssavci domácími má prase nejtžší (('OBOj, koza nejlehí

krev (i 0425). Krev ptaí jest tžší nežli krev ssaví.

Zápach Itrre. Teplá krev vydává ze sebe zvláštní zápach ; silnjší zápach vydává

krev nmžská než ženská ; krev osob silných, zdravých více zapáchá nežli krev slabých,

chorých. Krev každého zvíete zvláštní zápach vydává, a kdo v lom cvien, mže asto

podle zápachu uhodnouti zvíe, z nhož krev vzala byla.

Mnoistci krve. Až dotud nepodailo se s jistotou vyšetiti množství krve, v lle

obsažené. Nejnovjší skoumatelé lélo vci udávají, že množství krve tla lidského as

tolik váži co šeslý n«b osmý díl tíže celého tla, ledy v prmru as 20 liber. Spsoby,

kterých se množství krve tla zvíecího vyšetovalo, jsou zvlášl tylo : 1. vážena krev

z tla lidí meem odpravených. Výsledek byl píliš malý, jelikož nikdy všechna krev

z tla nevychází. 2. Vytlaena a vymyla všechna krev z cev tla mrtvého a na to

naslíknuly prázdné cévy jistou tekutinou, jejížto množství rovnali se mlo množství krve,

v cévách naplnných obsažené. Výsledek byl píliš veliký, jelikož vslíknulá tekutina

cévy roztáhla a zvétšila. 3. V novjší dob snažil se Valentin množství krve tla zví-
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ecího velmi dmyslným spsobem vypátrati. Vzalt živému zvíeti jiston ástku krve

a uril, mnoho-li vody v krvi této obsaženo jest. Potom vstikl jistou ást vlažné vody

do otevené žíly zvíete, a po krátké dob, když vstlknutá voda s kr^í promíchána byla,

pustil Valentin opt jistou ást krve a >'yšelnl, mnoho-li nyní vody v sob chová. Anlo množ-

ství vody v stejných ástkách krve obsažené porovnával, nalezl, jak veliké množství krve

se známým množstvím vstíknuté vody se bylo promíchalo, t. j. mnoho-li krve vbec
v tle onoho zvíete, jenž ke zkouškám tmto sloužilo, obsaženo bylo. Ale i tato zkou-

ška, jenž na prvni pohled mathematickou jistotu slibuje, má velikou vadu do sebe, a to

proto, ponvadž voda do žil vslíknutá v tom samém pomru v krvi nezstává, ale vel-

mi rychle skrze stny nejdrobnjších cev do rozliných ústroj tla se vypocuje.

R oi b or mikroskopický.
Pozorujeme-li kapku erstvé krve pod drobnohledem, ledy spatujeme, že se skládá

z malých pevných kuliek, jenž v prhledné, nažloutlé tekutin se vznášejí. Kuliky tyto

jmenují se buky krevní.

Buky z krve loví jsou ploské, v stedu smáknuté, okrouhlé ; nejsou to tedy

kuliky ale malé tere. Tere tylo v krvi vypuštné velmi rády na sebe se kladou,

stranami plochými se slepuji a tvoí malé sloupky, podobné sloupkm penízkovým. Roz-

díl plemen, pohlaví neb stái neiní rozdílu ve form lidských bunk krevních. Buky
z krve ssavc podobají se bukám lidským, toliko buky krevní zvíat z eledi velblou-

dovitých jsou podlouhlé a o nco vtší. Též pláci mají buky krevní podlouhlé. Plazi

a obojživelníci mají buky mnohem vtší bunk lidských a velmi podlouhlé. U živoi-

ch bez pátee nalézají se dílem kulaté, dílem podlouhlé buky krevní.

Buky krevní složeny jsou z tenounké, prhledné, dosti pevné blány, jenž hustou,

ervenou neb jinae barvenou tekutinou naplnna jest; o tomto obsahu buky pozdji

obšírnji promluvíme.

Velikost bunk lidské krve obnáší asi 0,0033'" v prmru ; ostatn se velikost

jejich v dosti širokých mezích kololá. U novorozeálek a zárodk bývají buky krevní

vtší než u dosplých. Buky krevní u Mouenín bývají prý o nco menší než u Evro-

pan. Mezi ssavci podobají se co do velikosti buky krve opiínejvíce bukám lidským.

Masožrouti mají v prmru vtší buky krevní než bejložrouli. Mezi ssavci domácími

má koza nejmenší buky krevní , a kabar pižmový (Moschusthierj mezi všemi ssavci

nejmenší. Buky krevní zvíat bezpátených jsou vtší nežli buky pátenatc, a nej-

vtší buky krevní nalézáme u obojživelník.

Množství bunk krevních, v jediné linii kostkové lidské krve obsažených, udává

se dle pilného sítám' Vierordtova asi na 5,000,000. Ceníme-li krev v tle lidském asi

na 20 lib., tedy by v ní bylo asi 12 neb 13 bilion bunk krevních obsaženo. O pro-

mnách v množství krevních bunk tla lidského až dotud málo jest známo, tolik se

však domýšleti mžeme, že dle potravy, nápoje, zdraví atd. poet jejich valn se m-
niti bude. U zvíat až dotud krevní buky poítány nebyly.

Úinek rosliných luebnich látek na buky krevní.

Pidáme-Ii vodu ku krvi, tu buky krevní do sebe ji ssají, nabubí a v kuliky

se promní ; pidáme-li více vody, tedy se lak velice napijí, že blána jejich pukne a er-

vený obsah vodou rozedn se vylije a vše vkol zbarví. Blány bukové slanou se

neviditelnými
;
pidáš-li ale nco rozpuštného Jodu, tedy zežloutnou a opt viditelnými

se stanou. Jako voda ouinkují též tresf sirková, chloroform, ocet devní a jiné na
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buky krevní. V kyselin octové buky okamžité zblednou, nerozpoušljí se ale. Silné

žfraviny rozpouštjí buky krevní velmi rychle, mnohem slabji ouinkují kyselina sir-

ková a soliková.

Buky krevní se stahují, scvrkaji a zmenšují, pidáme-li k nim alkohol, kreosot,

kyselinu chromovou neb jodík. Též koslinan naironový, uhlínan natronový a mnohé

ješt jiné soli oucinkuji na buky krevní jako alkohol.

Bezbarvé butiky Lrerní. Mimo popsané buky krevní jsou v krvi ješt jiné

tak zvané bezbarvé, jelikož obyejn bílé neb prhledné jsou. Buky tyto jen po-

bídku v krvi se nalézají a pocházejí bez pochyby ze zažitiny (chylus) neb z mízy

(lympha)
;
jsou vtší neb menší bunk krevních, kulovaté, a jedním neb více jádórky

opateny, ímž povrch Jejich zrnovatý, nerovný pohled poskytuje. Pidáme-li kyseliny

octové, rozpadají se v blánu a Jadérka.

Roibor chemický.

ástky chemické až dotud v krvi lidské a zvíat pátenatých nalezené jsou ná-

sledující : voda, vláknina (fibrin), bílkovina (albumin), globulin, haematin, tuk, výtažniny

(ExtractivstolTe), látky minerální a plyny. Nkteré z látek tchto pouze v tekutin

krevní (Blulplasma) se nalézají, jiné pouze v bukách krevních obsaženy jsou, a n-
které obma pináležejí. V tekutin krevní obsaženy jsou vláknina a bílkovina; v bu-
kách se nachází globulin a haematin ; voda pak , tuky, vylaženiny , látky minerální

8 plyny obma spolený jsou.

Pohlédnme nyní blížeji k jednotlivým tmto látkám chemickým.

Vláknina (Fibrin, FaserstofiT) nalézá se v krvi kroužící v stavu rozpuštném, te-

kutém. Jak mile ale krev z cev vystoupí a kroužiti pestává, sráží se rychle vláknina

v tuhou, huspeninovitou hmotu
,

jenž pi roztrhávání vláknitý sloh ukazuje, odkudž

i jméno její. Procedíme-li erstv vypuštnou krev žabí skrze papír cukrovou vodou

napojený, zstávají buky krevní pro znamenitou velikost svou na papíe, a tekutina

krevní skrz papír se procezuje- V procezenin této sráží se ihned vláknina co bílá

rosolovitá hmota, na dkaz, že pouze v tekutin krevní a nikoli v buiikách obsažena

byla. U vtší míe možno vlákninu obdržeti, když krev z otevené cévy tekoucí prout-

ky neb metlami biujeme a jí mícháme. Srážející se vláknina zavšuje se v spsobu

bélavých vláken na proutí a sebrati se mže. ezníci bijíce njaké hovado prudce

krví míchají, aby se, jak íkají, nesrazila, 1. j. oni tímto zamezují, aby se vláknina

v Jediný, celistvý kus neshlukla, nýbrž v menších kouskách a vlákenkách zstala. Ješt

jiným spsobem lze vlákninu obdržeti, když totiž slitinu krve, která, jak v brzku po-

víme, nejvíce z vlákniny a bunk krevních se skládá, na drobné kousky rozežeme

a ve vod tak dlouho vymýváme, až všechny buky krevní z ní vymyly jsou.

Vláknina takto obdržená jest hmota nažloutlá, neprhledná, vláknitá ; usušena

jest tvrdá, lomná, bez zvláštního zápachu neb chuti, ve vod, alkoholu, tresti neroz-

puštitelná, a pouze v kyselin octové a v žiravinách zvolna se rozpouští. Na vzduchu

velmi rychle hnije, pavek, kyselinu uhliitou a sirovodík vypouštjíc. V solích alka-

lických a v teple rozpouští se vláknina po delším ase, a roztok tento liší se od

roztoku bílkoviny tím, že písada kyseliny octové rychle hojnou sraženinu tvoí, což u

bílkoviny nikterak se nedje. Vaená vláknina od sražené bílkoviny se asi rozeznati

živ> \m. ii
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nedá; vbec se ku pravd podobá, že vláknina zvlášlní, jednoduchá lálka tienl. nýbrž

pouhá promna bílkoviny krevní. '

'

Mnohost vlákniny v krvi podléhá mnohým promnám; tak jest mnohost vlákniny

nejen rozdílná v krvi z tepen a ze žil, ale i krev rozliných žil neb lepen rozdílné

množství vlákniny v sob chová. Též psobí stáí, pokrm, a zvlášt stupe zdraví neb

rozliné choroby valn na mnohost vlákniny. Udání však mnohosti vlákniny v krvi

rozliných lidi a zvíat tak velice od sebe se liší, že jina souditi nemžeme, nežli že

mnohost vlákniny v krvi jednotlivc buto velmi se mní, aneb že dosavadní spsoby

vyšetování vlákniny nedokonalé jsou. Pedce zde ale udáme výsledky rozliných pil-

ných luebník. Krev novorozeátek mnohem mén vlákniny obsahuje nežli krev do-

splých. Strava masitá rozmnožuje vlákninu, strava rostlinná umenšujo ji; pes to

všecko ale nalézá se prý v krvi bejložrout více vlákniny nežli v kr vi masožravých

zvíat. Pláci mají více vlákniny než bejložrouti. Pouštním krve rozmnožuje se vlá-

knina, nejvíce však množství její vzroste v nemocech palivých a v thotenství.

Nasse ustanovil množství vlákniny ve stu dílech krve u rozmanitých zvíat takto

:

slepice 585 koza 3-35

vl 4-0 k 2-85

ovce 3-8 eiovk 2-55

králík 3-75 koka 20
prase 3*6 pes 1-7.

Zvíata chladnokrevná mají prý velmi málo vlákniny.

Na podotknuté již vlastnosti vlákniny, že se po vystoupení z kroužícího proudu krve

rychle v pevnou hmotu obrací, spoívá znamenitý úkaz sraiení se krve. Djet se

loto sražení krve takto : za dv až za pt tninut po vystoupení krve z cévy krevní

potáhne se povrch její tenkou, outlou mázdrou, která zárove i po stnách nádoby se

tvoí a krev objímá. Velmi rychle však tloustne niázdra tato a rozšiuje se ke stedu

nádoby, tak že za 7-12 minut všechna puštná krev v mkkou, rosolovitou hmotu

promnna jest. Nyní zapone rosolovitá hmota tato se smršfovati a v sebe samu se

stahovati; pii tom se stává nejen menší ale vždy tužší, tvrdší, pevnjší, akoli vždy

ješt podobu nádoby podržuje. Hmota lato jmenuje se slitina krve (placenta, Blulku-

chen)- V té míe, v jaké slitina se smršuje, vymakává ze sebe žlutavou, istou te-

kutinu, která obyejn na dn nádoby se shromažuje a kterou vodu krevní (Blut-

wasser, sérum sanguinis) jmenujeme. Po uplynulí nkolika hodin jest celý tento pochod

nkonen, an vypuštná krev rozdlila se v dv velmi rozilíJné ástky: v ástku pevnou,

slitinu, a v ástku tekutou, vodu krevní, v níž ástka prvnjši plove.

Z eho skládají se rozdílné tyto ástky?

Slitina, jak již podotknuto, skládá se hlavn z vlákniny. Vláknina však srážejíc a

smršujíc se zachycuje buky krevní a ve tkanin své je zadržuje, tak že tylo druhou,

hlavní ást slitiny krevní tvoí. O vod krevní pozdji obšírnji promluvíme.

Doba, kdy krev srážeti se poíná, jest dle rozlinosti krve rozliná. V nkte-

rých pípadnostech pozorovati lze již za dv minuly po vystoupení krve z ccv tenounkou

niázdru vláknitou na povrchu puštné krve; nkdy se to mnohem pozdji stává, pedce

ale se nikdy tvoení slitiny pes 15 minut neopozdí. Zdali pohlaví, sláí, stupe zdraví

atd. na dobu sražení se krve vliv jeví, toho lze se ovšem domýšleli, dokázáno však až
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dotud to není. V jistých nemocech objevuje se mázdra vláknitá ovšem velmi pozd,

teba a^ za ni^kolik hudin. Známe též mnoho látek, ju2 na rychlejší neb pozdújší sráženi

se krve psobí. Látky, jenž srážení se krve urychluji, jsou : teplo, rychlé pohybování

krvi, alkalické soli z natenu, drAsla, pavku, magnesie, barytu, vápna a kyseliny oc-

liivé, dusiné, fosforové, citrónové, vinné, kdykoli v malinkých ástkách do krve se vmí-

ihaji, ve vtších ale ástkách všechny tyto soli opaný úinek vyvolávají a sražení se

krve na delší as zdržují. Též písada natronu, drasla, pavku, minerálních kyselin,

bílkoviny neb cukru sražení krve bud docela zabrání, aneb aspo na delší as pe-

kazí. Krev psíj fosforem otrávených pozbývá doista schopnosti srazili se. Též v

mrtvolách bleskem zabitých, udušených, neb narkolickými jedy otrávených krev prý se

nesražuje ; velmi rychle však se krev sražuje následkem uštknutí jedovatých had.

Šleháním a biováním krve nemže se, jak jsme již povdli, vláknina v pravi-

delnou slitinu sraziti, nýbrž v kouskách a vlákenkách na proutky se zavšuje a takto

z krve odstranna býti míiže. V takovémto pádu nemže sražená vláknina buky krevní

uchopili a v sob uzavíti, protož tyto svobodn ve vod krevní plovou. Buky krevní

ale zvolna klesají na dno nádoby a tam tvoí vrstvu tmav ervenou, kterou kru (cruor)

jmenujeme. Vbec mají buky krevní tu vlastnost do sebe, žp ke dnu padají, protož

také hoejší vrstvy rozíznuté slitiny mnohem bledší bývají nežli vrstvy zpodní, jelikož

klesající ke dnu buky krevní ve vrstvách zpodnich více se nahromadí nežli ve vrstvách

hoejších. Toto padání bunk krevních ke dnu nedje se vždy stejnou rychlostí ; oby-

ejn však tak pomalu následuje, že srážející a sinršfující se vláknina ješt je ucho-

puje a do tkaniny své uzavírá. Jsou však pípadnosli, že buky krevní tak rychle klesají,

že povrchní vrstva krve všech bunk prosta jest, nežli se mázdra vláknitá tvoiti zapone;

v pípadu takovém nemže také nejhoejší vrstva slitiny žádných bunk krevních v sob

zachytiti a skládá se pak z pouhé vlákniny. Vrstva taková má také bílou neb nažlou-

tlou barvu a jmenuje se v lékaství mázdrou zántovou (Entzundungshaut, crusta phlo-

gistica), jelikož se domnívají, že mázdra lato palivé nemoci vyznauje.

Bilkocina (Albumin, Eiweiss) nalézá se ve vod krevní v tekutém stavu a tvoi nejhlav-

njší ást vody krevní. Také v jiných tekutinách tla zvíecího bílkovina se nachází, zvlášt

pak v bílku a žloutku vejce slepiího. Prvky bílkoviny jsou : uhlík, dusík, vodík, kyslík, a nco
málo síry a fosforu. Vaime-li vodu krevní aneb jinou tekutinu bílkovinu obsahující,

sráží se bílkovina a v podob bílých mkkých kousk ke dnu padá , rovnž jako bílek

vejce ptaího vaením ztuhne a zblá. Sražená takto bílkovina nedá se ve vod, al-

koholu, tresti neb v mastných olejích rozpustiti, vehni snadno ale v rozedném drasle

S€ rozplývá.

Množství bílkoviny v 100 dílech vody krevní udává se na 7-9—98 díl,

V krvi tepnové (arteriosni) mén bílkoviny obsaženo jest nežli v krvi žilové (venosní).

V nkterých nemocech, jako v zimnici studené, v cholee a v úplavici , nalezeno vtší

množství bílkoviny v krvi ; v jiných chorobách ale menší.

Francouzští chemikové Prevost a Dumas skoumali množství bílkoviny v krvi roz-

liných zvíat a následující adu sestavili,

V tisícero dílech krve nalezlo se bílkoviny u :

ouhoe 940 morele 872

kon 92-0 kachny 84*7

22*
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koky 843 slepice 630

želvy 806 volavky 592

opice 77-9 krkavce 564

ovce 77-2 holuba 48-9

králíka 68 3 žáby 46-4.

psa 65-5

Lu i ebni láthy c huúk á ch kr evn ích obsažené.

Bylo by velmi dležité poznati chemické a fysikální vlastnosti blány bunk krev-

ních
, dal by se pak snad též poznati úkon a úíel i spsob jejich innosti. Bohužel

však nepodaiilo se až dotud skoutnání tolo, jelikož skoro nemožné se býti zdá, blány

pemalounkých tchto bunk naprosto cislé v dostaleíném množství ke zkouškám che-

Jiiickýni obdržeti. Co se však obsahu bunk krevních týe, jsou hlavn dv látky

známy : slouenina proteinová, tak zvaný globulin, a látka barvivá, haemalin ili slou-

enina krevní.

Globulin jest látka bílkovin tak velice podobná, že se vším právem za nejmenší

promnu bílkoviny považovati mže. Od bílkoviny pouze tím se rzní, že vétšíhu

tepla požaduje, aby se srazil, a že sraženina jeho pouze v malých kulovatých zrnkách

se tvoí, nikdy ve velkých kusech jako bílkovina. Ani kyselina octová, ani pavek ne-

sražují g-jobulin
; pridáme-li ale k tekutin rozredný globulin, obsahující v sob kyse-

liny octové, zakalí se tekutina hned a globulin se sráží, jak mile nakyslou tekutinu fpavkem

zobojetníme, což pi bílkovin nikoli se nestává. Ostatní skoumadla na globulin ten

samý úinek jeví jako na bflkovinu.

Až dotud se nepodailo istý globulin z krve v; dobyti, jelikož se od Cerveniny

krevní odloucMli nedal; co ledy o globulinu povdno bylo, platí zvlášt o onom, jenž

z oek zvíecích oí, v nichžto se veliká hojnost dosti istého globulinu nalézá, vzat byl.

errenina krevní (haemalin, Blutfárbestoll) jest vždy ve spojeni s globulincm

v bukách krevních obsažena. Sražená a vyištna tvoí tmav hndou, kovov lesknoucí

se hmotu, bez zápachu a chuti. Ve vod, alkoholu, tresli a mastných olejích se neroz-

pou.ští, snadno ale v alkoholu s kyselinou solní neb sírovou smíchaném. V prvky roz-

louena dává ervenina krevní : uhlíku 6584, vodíku 5-37, dusíku íO-40, kyslíku 11-75,

železa 6-64.

ervenina krevní nalezena byla až dotud pouze v krevních butikách pátenatc,

a to v rozliném množství, dle druhu zvíete. Ssavci mají nejtmavjší buiíky krevní,

ptáci svClIejší, obojživelníci ješt svtlejší a ryby nejbledší. Mezi ssavci domácími mají

prase a vl nejervenjší, koza a králík nejbledší buky krevní. V nkterých chorobách,

zvlášt v blednice, velice ubývá cerveniny krevní.

V bukách krevních, a sice ve spojeni s erveninou, nalézá se též íeleso ve

spsob kysliníku železitého. Nasse obdržel z 1000 díl krve lidské v prmru 0832
kysliníku železitého. Dejme tomu, že lovk má 20 liber krve, tedy by v ní 92-16

gran kysliníku železitého nebo 63936 istého železa bylo ; z krve 100 lidi dalo

by se vydobyti 111 libry železa a z 10,000 lidí 111 liber. Vidíme z toho,

že starší udání o množství železa v krvi píliš pehnána byla, a že by se to asi

špatn vyplatilo, kdyby nkdo dle rady Menghiniho z krve železo vydobýval, aliy z nho
heby, mee a nože robil. Parmenlicr cenil množství železa v krvi lak vysoko, že
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ponavrlil, aby se ze železa z krve slavných muž vydobytého pamútní peníze bili

daly. V 1000 dilech krve rozliCných zvíat nalezl Nasse následující množství železa u :

psa . . 0'833, kuete . . 0-765, skopce . . . 067 1,

husy . 0-812, vola . . 0'717, koíky. . • . 0-610,

prasete . 0-782, koné • . 0-697, kozy .... 0469.

Stoji-li kapka krve, zvlášt kry s nco málo vodou smíchané njaký ías na vzdu-

chu, tedy se nkdy stává, že se v ní pkné ervené krystaly vytvoí, které pod drobno-

hledem pozorovali lze. Krystaly tylo ped nkolika málo loty teprv vynalezeny jsou a zadaly

píinu k rozliným o nich domnním. Nyní však se obyejn považují za útvar obsahu

bunk krvnich, na vzduchu a pi-idanou vodou njak promnného. Formy tchto kry-

stal jsou rozmanité, a co nejznamenitjšího, dle rozliných zvíat , z nichž krev

byla vzala, Mzliné. Nejkrásnjší formy Ivoi se z krve moral, krys a myší; krystaly

tylo mají podobu pravidelných tystn (telraédcr).

Látky, o kterých jsme dosavad mluvili , nalézají se budto v buíikách krevních

anebo v tekutin krevní ; mimo tyto jsou však ješt jiné chemické látky v krvi obsa-

ženy, které budto obma jmenovaným ástkám krve v stejné míe náležejí anebo alespo

od jedné neb druhé oddliti se nedají. Látky tylo jsou : voda, tuky, minerální látky.

plyny a vytaženiny. Pozastavme se u každé zvlášt.

Množství vody udává se v 100 dílech krve na 90 až 93 dílQ ; množství toto však

dle fysiolog-ických a palholo^ických pomrii valn se mní.

Krev ženská více vody v sob chová nežli krev mužská ; zvlášt v krvi žen

thotných mnoho vody se nalézá. V dtském vku prý krev též vice vody obsahuje

nežli ve vku dosplém. Hojné pití vody nerozmnožuje vodu v krvi, jelikož nadbytená

voda velmi rychle ústroji vyluovacími, kží, ledvinami, plícemi z tla vychází. Nemo-

hou-li ledviny následkem choroby vodu došli rychle vyluovati, nalézá se množství její

v krvi zvtšené. V cholee, kdežto stevami velmi rychle a hojn tekulosti z tla

vycházejí, nastane nedostatek vody v krvi, krev jest hustá, erná. Mezi pátenatci chová

krev ptaí a žabí více vody v sob nežli krev ssaví , a mezi ssavci má krev kozí

a oví nejvíce vody, krev vepová nejmén.

Nasse sestavil v ohledu mnohosti vody v krvi zvíecí následující adu

;

koza . . . 848, ovce . . . 847, tele . . . 825,

králík ... 821, k . . . 820, koka . . 807,

vl . - . 793, pes ... 791, ježek . . . 783,

prase . . . 773, holub . . . 774, slepice • 770.

Tuky krevní jsou obyejn s alkaliemi ili žíravinami spojeny, tak zvaných vol-

ných luk jen málo v krevní vod se nalézá. Jsou však hlavni luky krevní tyto : lojan

(slearin), margarin, olein a cholesterin. Množství tchto luk jest dle krevnic, z nichž

krev vzala byla, a hlavn dle spsobu polravy velmi rozliné. Pii hojném hodování

a zvlášt v krvi piják lak mnoho luk nkdy se nalézá, že voda krevní blavou barvu

tím dostává. Též v nkterých chorobách tuky krevní velice rozmnoženy jsou. Le Canu

nalezl jedenkráte v 1000 dilech chorého lovka 117 díl luku, kdežto Simon a Nassc

v zdravé krvi jen 2-4 dily nalezli. Mezi ssavci domácími jesl krev koz a ovcí nej-

chudší, krev prasat a ps nejbohatší na luky.

IHineráhií látky v krvi nalezené jsou : draslo, natron, vápno, magnesia; pak kyse-

liny anorganické; kyselina sirková, fosforová, uhliitá, chlor. Spojíme-Ii v duchu látky



334

tylo dle zákonu chemické píbuznosti, obdržíme následující sloueniny : síran drasliitý

(schwefelsaures Kalí), chlorid sodnatý (Chlornatrium), chlorid draselnalý (Chlorkalium),

kostan sodiilý (phosphorsaures Natron) , kostan vápniíilý (phosphorsaurer Kalk),

koslan kysliníka hoi^eínatého (phosphorsaure Magnesia), pak uhliitany (kohlensaure

Salze;, nco málo kyseliny kemíkové (Kieselsáure) a stopy manganu, olova a mdi.

O železu jsme již povédli.

Též nkteré volné plyny v krvi se nalézají, a sice kyselina uhliitá, dusík a ky-

slík. Dle Magnusa a Magendieho nalézá se v 100 objemech (volume) krve 10—12

objemíi kyslíku, 66—78 objem kyseliny uhliité a 17— 3-3 objemu dusíku. Plyny tylo

prý zvlášt v bukách krevních obsaženy jsou.

V krvi byl též cukr nalezen, a sice v znamenitém množství v krvi na sladko-

monost (diabetes) stonajících ; ale i v krvi z jaterních žil lidí zdravých cukr se nalézá.

Látky moové, jako moovina (HarnstolT), kyselina moová (Harnsáure), hippu-

rová a mléná v zdravé krvi jen velmi po skrovnu picházejí. Látky žluové v ne-

mocech jaterních velmi hojn do krve pecházejí a žloutenku psobí.

Konen obsaženy jsou v krvi tak zvané vytaieniny (ExlraclivsloBe), látky, o je-

jichž chemické povaze niehož se neví.

Vidli jsme již na nkolika místech, že mnohost jednotlivých látek krevních již

v krvi zdravé velice se mní, tím více ale v krvi na rozliné nemoci stonajících ; zde

se asto stává, že pravidelné látky bud nad míru se rozmnožuji anebo jich píliš ubývá,

nkdy i látky zcela nepravidelné do krve pecházejí. Jest tedy velmi tžko, pravidelné

množství jednotlivých látek krevních udati
;
pedce však se mnozí badatelov ustano-

vením tohoto množství piln obírali, a my zde tedy ješt postavíme nejlepší z jich vý-

sledk. Nalezlo se:

y 1000 ddech bunk krevních v 1000 dílech vody krevní

vody .... 68800 90290

pevných látek . 312-00 97-10

erveniny krevní 16-75 vlákniny . 405

globulinu . . • 282-22 bílkoviny . . 7884

tuku .... 2-31 1-72

látek minerálních 8-12 8'55

vytaženin . . . 260 . ^ . . . 394

chloru .... 1-686 3644

kyseliny sirkové 0-066 0-115

kyseliny fosforové 1134 0-191

drasla .... 3-328 0-323

natenu . . . 1052 3*341

kyslíku . . . 0-667 0403

vápna ... 0-114 0311

magnesie . . . 0073 0222.

Rozdíly krve.

Podotknuli jsme již, že krev v tle zvíecím 'není všudy stejná, že se liší dle

krevnic, v jakých krouží, dle ústroje z nhož vychází. Nejhlavnjší a nejdíiležitéjší roz-

díly nalézáme mezi krvi arteriosni ili tepnovou a krví venosní ili žilovou; mezi krví
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vcnnsiii rozeznává se krev vralnico (Pforlader) 1. j. hlavni žily krev do jater vodici od

Krvo jiných žil, n. p. hrdelnic (Drossclader), jenž krev z hlavy odvádjí.

Krev arleriosní, lo jest v arleriich ili tepnách obsažená, tedy krev zo srdce do

celého tla Lužici, rozeznává se od krve venusní v žilách ili vénách k srdci nazpl

se vracející hlavn: 1) svllejši a jasnjší barvou, 2) vtším teplem, 3) raenší potažnou

váhou, 4) vtším množstvím vody, 5) vtším množstvím vlákniny, G) menším množstvím

luk a 7) vtším množstvím kyslíku a menším kyseliny uhliit.

Rozdíl v barv krve arleriosní a venosní nalézá se nejen u lidi alo u všech

pátenalc viibec. Nejsvtlejší jest arleriosní krev psi a ptaí, mén svtlá krev zvíat

pežvyknjících. U ryb, jichžto krev venosní a arleriosní v srdci již se smíchá, vidli

svtlou barvu kr\e arleriosní pouze v žábrách. Vysvtleni píiny tohoto rozdílu

v barv krevní ponecháme si na jinou dobu, už o obhu krve tlem zvíecím mluviti

budeme. Též zde opomineme vytknutí rozdíl mezi krvi vrátnice a krvi žil jiných, dou-

fajíce že se nám snad nkdy píležitost vyskytne, o jálrách a jich innosti zvlášt jednati,

kdežto bychom rozdíly tyto opakovali museli ; toliko zde podotknuto budiž, že krev

vralnini mén vlákniny, více tuku, více erveniny a železa a více volných alkalií

v sob obsahuje, nežli krev ostatních žil-

Poznavše mikroskopickou a luební skladbu krve a jednotlivé její ástky, . po-

tkáváme se s otázkou, pro vlastn krev taklo složena jest, a jaký význam jednotlivé

její látky v pomru k tlu ostatnímu mají, jaké místo zaujímají v dílležité úloze krve

vbec ? Zodpovídání otázky léto požadovalo by však více místa nežli nám tuto vym-
eno, a dá se lépe a snadnji ve zvláštním lánku spraciivati.

Pavotik.

Nástin zootoniicko-j>ríro(lopisný.

Sepsal Jaroslav Šafaík.

Bydleli jsme v letním bytu a jen zídka dom se podívali, pijdeme po nkolika

nedlích, a kouty stn zaneseny a zatemnny jsou pízi pilného pavouka domácího ;

avšak zlá ho eká odmna, nemine mnoho asu a není místeka, kde by práci jeho ne-

zastihl smeták ; afsi prchá jak chce, nemilosrdn bývá utepán. V zahradách p;ik, když

se procházejíce vejdeme v loubi, nemile nás zašimraji pavuiny, a jich obyvatel rychle

ubírá se k zemi ; na svobod aspo svého života jist jest. Za letníiio zas poledne se-

dime-li v chládku, probudí pozornost naši na blizku úsilné frení, nehledáme dlouho

i spatíme vytylého kižáka, an strojí mouchu masaku, menšího vosa neb brouka v hust

lkaný rubáš, nesmírn rychle je obraceje, až nám chudákii líto jest; rozezlíme se na

ukrutníka, dost slabé klepnuli shodí ho na zem a konec výpadtini jeho.

Vbec nespravedliv nakládáme s pavoukem, neb i on má velikou úlohu v pi-

rqd, a však nejen lim že ho hubíme, ale i lim, že se ho zbylen štítíme a píliš málo

si ho všimiinie, an mimo zpytatele málokteí lidé svou nechuf k nmu pemáhají. Na-

opak nejsou ídké zprávy zvlášt o vznech, že samotu svou hledli si ulehili a as

nesmírn dl.iuhý zkrátiti ochoivše nenávidného jindy pavouka tak, že tento na zavo-

lanou picházel a nmšky podiivané odnášel. Avšak i jinae zkoušky dlány s oclioo-

váníni jich, a ty docela dobe vypadly, neb pavouk, akoli peveliký samotá, pedce

není všem citm odcizen, i známo, že na zvuk harfy neb forlopiana ze skrýše své
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vycházel a pozorn naslouchal, což ovšem jen pozorováno pi pavouku domácím.

Ostatn nechur, kterou mnozí lidé k nmu chovají, zvlášt pohlaví nžné, bývala jindy

neobyejn veliká, tak že osoby nkteré pi jeho spatení mdlobami aneb alespo hr-

zou a ošklivostí bylí uchvacovány. Nym', kde pírodopis vždy obecnjším majetkem

vzdlanc se stává, nezanášeje se pouze papoušky a jinými krásnými, ale již dávno

známými zvíátky, nýbrž také k rozmanitým tvorm nižších tíd zahledá, zajisté tyto

city vždy více ztráceti se budou, ím dále uelívé obecenstvo s jinými vlastnostmi pa-

vouka vyznaujícími se seznámí.

Les extrémes se touchenl — protivy se dotýkají, a to platí též o postaveni sa-

motáe, s kterým nyní hodláme trochu déle se obírati. Jedni hrozí se ho bez píiny,

a hle máme jisté zprávy, že bylo mnoho lidi a je podnes, kteí se po nm shánjí

a chytivše nkterého jako pochoutku jej slousknou, jistíce že má prý chuf jaksi man-

dlovou neb aspo jako lískový oech. Museli být buJto velicí lveráci, že jim to radost

psobilo, jiným divadlem takovým chuf pokaziti, anebo v skutku sami nepirozenou chuf

mli, jaká v nkterých nemocech se nalézá.

My kráejíce cestou prostední nebudeme schvalovali mínní tch, kteí by jej

chtli držeti za tvora ohavného, tím mén si dáme namluvili, že by ml chuf jako mandle,

ale prohlídneme si jej dle možnosti trochu zevrubnji.

Pavouk náleží do velikého ádu pavoukovitých, kamž také patí štír (Scorpio)

a jiní; níže pod tmito stojí stonožky (Myriapoda) a korýši CCrustacea). Nejhlav-

njší známky ádu jeho jsou, že nemá tykadel, že má 4 páry noh, hlava i prsa že jsou

jako v jedno slilé a bicho že jest bez pívšk ; naproti lomu níže stojící tisícínožky

mají nohy na všech kroužcích, korýši pak tykadla, dýchají vodou a mají lánkovité pí-

všky na hlav, na prsou i na bichu. Od hmyz jsou pavouci písn oddleni tím, že

tito mají tykadla, k dýchání prdušnice, oddlené ásli lla, bicho bez pívšk, 3 páry

noh a jsou z nejvtší ásti kídly opatení.

Toto nakrálce potebí bylo udati, další rozdlení necháme naposled, aby se ne-

zdálo býti suchoparné.

Mezi ondy rodiny vlastních pavouk CAranea L.) nejhojnji u nás mžeme spa-

titi pavouka kižáka (Epeira diadema L.), který svým spsobem živobytí a též podobou

tla nad jiné nápadnjší jest.

On jest mezi našimi nejvtší a nejpknjší, a sluje jedovatým, avšak docela bez-

právn, jeho uštknutí jako i nkterých jiných sice lovka zabolí, jakoby jehlou píchl,

avšak je mu docela neškodné, jina ovšem hmyzm, zvlášt mouchám menším, které za

minutu obyejn zhynou.

Nejhlavnjší známka, která ho od jiných liší, je všeobecn i dlem známý bílý

kížek, který má na zádech sestavený z puntík nacházejících se v poli temnjším,

Irojhranném, na kraji zoubkovatém.

Ústa nemají ústroj tak složitý jako u výše postavených hmyz
;
proto však pedce

mžeme rozeznali, že kižák nemá pysku hoejšího, ovšem ale elisti hoejší (obr.

2., 3., 4. a), a to ádné kuželovité, siln chlupaté ; konce jsou na kraji vnitním zoub-

kovat vyíznuly, a tam z nich vyniká tmavohndý velmi konitý háek, mimo to má

elisti zpodní zakulacené, erné se žlutým okrajkem, siln chlupaté, na vnitní stran

s chomákem chloupk; jest ledy kižák veliký vousá. K tmto elistem náležejí ma-

kadla, která jsou u obojího pohlaví velmi rozdílná; vždy sice záležejí z pti lánk
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(obr. 2. 3. e ženské), avšak u samiek jsou vbec kulatjší a poslední lánek koní se

hákem, u mužského pak pohlaví poslední se koní jako Ižikovilou násadkou.

Mimo lo nachází se u kižáka tóž pysk zpodni (obr. 2. 3. </), který záleží

L erné rohovilé šupinky se žlutým fcrajekem.

(Obr. 1.) (Obr. 2.) (Obr. 3.) (Obr. 4.)

I

ást hlavoprsná (hrudihlava, uephalothorax) má podobu obdlouhlou, obrácen srd-

covilou ; z její dolejší strany, která se nazývá štítem hbetním a jest vzadu opatena

špikou , vycházejí po každé stran ze ty výkrojk nohy (obr. 4. f 0000), též je-

dnotlivými tuhými chloupky poseté. První pár nohou jest nejdelší, tetí nejkratší, lánky

jsou ern kroužkované, na konci osmého, který je též poslední, nacházejí se ti lem-

nohndé, rohovíte, pohyblivé, na kraji poddutém zoubkovaté háky. Zadní ást tla je

srdcovitá, trochu dol smáknuta a krátkými bílými chlupy posázena ; na stran hrbetní

má tyry páry vtisk.

Trochu sieji musime pronduviti o zevnitní podob bradavek pedacích (Spinn-

warzen), ježto jsou poslední lánek složitého ústroji, kterým pavouci sít své vyvozují.

Nacházejí se tchto bradavek Ii páry (obr. ii. C. H. I).), stojící na zadním konci tla,

vedle šupiny itní , a též pod ní mají konec více mén useknutému kuželi podobný,

který jest provrtán mncdia sty velmi tenkých otvor. Podivuhodné jest , že pavouk

musí v moci své míti kolik otvor chce otevíti, neb obyejn souká ze sebe jen jednu

nitku, když však lapí vtší hmyz , najednou množstvím vláken ho zavinuje. Hoejší pár

jest nejvtší, zpodní již trochu menší a prostední nejmenší a nejskonitéjší.

Barva kižáka nejvíce bývá hndoerná nebo ernohndá, nkdy ervenohndá,

asto nažloutlá s tmavjšími pásky.

Vedle hlavních velkých puntík kíže nacházejí se ješt i jiné, tvoící árku pod-

ízenou ; lakové menší bílé puntíky bývají též po ostatním tle roztroušeny.

Pustili jsme se do trochu obšírného popisu kižáka, avšak tím jsme již mnoho

pro povšechnou známost pavouk získali, ehož nám pozdji opakovati teba nebude,

kde se ješt o nkterých jiných rodech zmíníme.

Že tak všeobecn známý jest, ne snad tolik dkuje uštknuti svému, které jak

praveno není ani tuze bolestné
,

jako spíše svému znaku a pak své velikosti : na-

lezneme-li hodn veliké, as jako lískový oech, jsou to samiky, neb ty dosahují délky

'/•i
palce až 10 árek , a první pár noh mívá délku tla. Sameek sám je co se po-

stavy týe mnohem chatrnjší , a též se musí mít na pozoru . aby ho samika snad ve

špatném rozmaru neusmrtila, k emuž jediné nšknutí dostauje.
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Kižák jest v celé Evrop rozšíen, jak v teplých tak i v nejstudenjších zemích

posud byl nalezen. Bydlišt své má všude, kde se mu jen naskytuje príležilost pavuíiny

své roztáhnouti, tedy v zahradách, ohradách, mezi hranicemi díví, u starých staveni

ald. Píze Jeho obyejn visí kolmo a slouží k chytání hmyzu lítajícího
, proto též

pozorováno , že velmi chyte tam si ji roztahuje , kde prvan aneb jiná píCina více

hmyzu mu nahání; nejvíce si libuje v mouchách, muškách a komáích. Jsa veliký zmrzhk

obyíejn hledá slunce a tedy nejfiastji za asu pedpoledního sedá bud uprosted aneb

v nkterém koutku sít své, a jak pocítí obt njakou uvázlou, vyhrne se na ni s velikou

prudkostí, je-li malá, bez okolk ukrutné háky své do ní zatne a pohodln ji vyssaje;

vtší rychle obaluje pedivem a zasadiv jí smrtelnou ránu konce jejího oekává. Vtší

hmyzové dosti dlouho se brání a nadarmo kídly frí, až pece ukrutníkovi v pokrm padnou.

Jist znamenitý dkaz pro pudy zvíat jest pozorování nkterých , že kižák,

akoli velmi velké hmyzy k. p. vosy, brouky až do 8 árek dlouhé ve své síti zmže,

jestli píliš velký se mu tam dostane , radji mu prý sám ven pomže , jen aby mu

tenata jeho tuze nepotrhal.

Mnohonásobn byl pozorován kižák od zpytatel pi pedení pavuiny své, i

podáme zde vypsání jednoho z nich.

Praví, že akoli asto ho pozoroval, nikdy nevidl celé dohotovení sít. Nej-

prvnjší starost dlá pavouku vybrání místa vhodného, proež sem lam nepokojn pebíhá

po stnách neb jiných vcech , než k emu se odhodlá ; když pak nkteré místo si

vybral, pitiskne tam bradavky své pedací, a je vidti, jak z nich dv hmoty vylouí:

jednu lepkavou, více hromadnou, a jinou vláknitou, kterou ze sebe vysouká a pak za

sebou vlee. První své vlákno upevní nahoe a pak po nm se soukaje dol se spouští,

nyní bží po té samé stn opt nahoru, upevní svou nitku, kterou vždy vlekl za sebou>

na jiném míst, spustí se po té samé zas dol a poteli nahoru vyleze, aby i tetí

místo k upevnní našel. Když toto vše vyvedl, vyhledá si ješt tvrté místo k upevnní

nitky, aby tkanina svobodn ve vzduchu prostena byla, a toto musí v jiné pláni leželi.

Když toto odbyl, táhne si ješt nitku, u které potom vyhledá prostedek, a z nho vede

poloumry, s nimiž má ty samé obtíže a opletáni, neb musí vždy veliké okliky a pro-

cházky až na zem dol dlati. Když je s poloumry hotov , má nejhorší odbyto, pak

zane v stedu a chodí dokola árkou závitkovou, vždy vtší a vtší kruhy dlaje, až

i nejzažší konce poloumr spojeny jsou.

Tkanina jeho mže býti náramn rozsáhlá a 15—30 stevíc v prmru míti;

obyejn nacházíme ji u zdi 4—5 stevíc obsahující. Pi tkaní jest pavouk velmi

opatrný; na místech, která se mu zdají slabá, pidá, jako i tenkrát, když je tkanina jeho

velikému vtru vydána. Písn pravidelná nebývá tkanina, hlavní nitky bývají zdvojeny,

též nkdy sem lam kroužky spojeny. Také obzvláštní nesnáze místní dovede kižák

umlostí svou pemoci, k. p. vodu strouhy, kde sed nitky své vytahuje a pak vtrem

na druhou stranu dává zanésti, až se mu nkde zachytí, pak po nich nkolikrát pejde a

je zdvojí, naež v práci své pokrauje.

Kižák, akoli je k jiným zvlášt men.šim hmyzm zuivec a ukrulnik, sám velmi

málo snese, malé ublíženi ho rychle usmrtí. Též na zimu je velice choulostiv a

málokdy pes první mrazy se udrží.

Že je veliký nesnášelivec, o tom se mžemu každou chvíli pesvdili. Chytil
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}-rtn jednou dva neobyojn voliké, kteí nedaleko od sebe své pavuiny inéli, a dal

-lil iiba do jedné skleniky. Sotva se ucillll, vtSi lité na menšího piskoCil a hned

povalil a háky svi; do mkkého bicha mu zaíal, |)i emž dobe bylo vidti jasnou

iiiny vnikající kapiku . ranný slab se zatepal a za niéné než pl minuly bylo po

NI. Oslaln to neplatí pouze o kižáku nýbrž i o všecli jiných pavoucích . a jen

i liurkých krajinách byl vidn druh pavoukíi, kterých prý velký poet v jedné tkanin

jiebýval, a však mohla to býti též mláátka. Toto nepátelství jejich se stalo v nmin
píslovím (oinem .spiniiufeinil werden) a vztahuje se lak daleko, že samekové jen s vlast-

ním nebezpeenstvím k samikám se piblížiti mohou, což se na podzim dje. Sameek

nennvá tkaniny vlastni, nýbrž potlouká se jen jako nestálý lovec po kovinách a vždy

na více samiek jeden pichází. Za jasných dníi podzimních opatrn se ke tkanin

blíží a íhá na každý poiiyb samiky, klerá nemá-li pravé dobrou chvíli, jej udrazi a

usmrtí, a jsouci obyejn pi chuti ješt ho sežere, což by se i dorostlojšim mláatm

stávalo, kdyby se asn nerozcházely.

Vajíka svá klade samika na podzim, ve který as ji též nkdy nalcxáme ná-

ramn plnou, obalí je kokonem zhotoveným z látky jiné než pavuina obecná , a pilepí

jej bu nkde na ze aneb jinde v koutku, na jae pak z nho vylézají mláata ble-

ounká a velmi mkká , k matce své docela podobná, i hned chut dávají se do lkaní,

což ze zaátku ovšem vyvádjí nejapn a nedokonale, pozdji v.šak v tom jakož i v lapání

much vždy více se vycvií. Doma dlouho n'^''slanou , neb bu by od starých byli

sežráni nebo mezi sebou by to udlali
;

proto se asné rozejdou v míru a každý pro

sebe pavuinu si rozeste. Pipomenouti ješt miisime, že pavouk kižák jakožto milovník

pohodli v nkterém koutku píze své utká si zvlá.-.lin' malou bunici (cellu), ve které se

ped dešlém ukrývá aneb si z ni lovišt své pehlíží.

Obyejn sedá kižák za pkného poasí zvlášt na slunci uprosted tkaniny své

a má hlavu dol obrácenou, pozorováno však, že nastávající promny povlrnosti velmi

cíli a schováváním svým všelijak ohlašuje; nkteré z nich zde uvedeme:

Pkný as prý lze oekávati, když elné a velké nitky vytahuje, zvhišl pes

noc, kži svléká a ráno uprosted napnuté tkaniny sed jí otásá ; taktéž když pavouk

domácí tkaninu svou zvlšuje a nohy dnleko vystrkuje. Mnivé poasí, naznauje tím,

že skrovnou a malou pízi tká ; déšt, kilyž nepracuje docela, nebo když domácí pavouk

ve tkanin své se obrátí; tím samým oznamuje též vítr. Koztrhá-li pavouk domácí tkaninu

pknou docela a skryje se, a jestli ješt pi lom se obrátí, nejastji následuje boue.

Tato vla.stnost jeho a též jiných pavouk vysvtluje se tím, že tlo jejich suché vbec

málo chránno , a hojn na nm nasázené šttinky zavlhavosli (hysfroskopinoslí) svou

i velmi jemných rozdíl povtí jsou citlivý.

Doufáme, že co jsme posud o kižákovi se dovdli, dodá laskavému tenái chuti,

blíže se seznámiti s ústrojím pavouka, které jesl sice velmi složité a k rozbírání jedno

z tžších ; avšak rozšííme si lim známost ádu, klerý nemén než jiní povšimnuti za-

sluhuje , a mimo to jako i u jiných mnohých živoich pitevná rozbíráni nám objasní

mnohé spsoby jeho a jiné, o emž nahoe jsme mluvili.

.len pední ást tla jeho, utvoena jsouc tuhá a rohovitá, iní ho menším hmyzm

strašným , zadek je mkký, lehce ranitelný , hebkou jen kži potažen. Toto platí o

našich druzích, mezi pavouky cizozemskými nalézají se nkteí vypadající jako ni.di raci
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krátkoocasi (Krabben, Brachyura) , neb mají velmi tvrdou rohovitou kži na biše, která

nad to ostny a dlouhými špicemi ozbrojena jest.

Na biše má kižák po každé stran tenký otvor, kde prosvitají žábry, totiž

ústrojí jemu k dýchání sloužící; skládajíf se z velikého potu dvojitých, tenkých, na sob.

ležících lístek Cobr. 1. aa.').

V dutin hlavoprsné mnoho se nachází všelijakých sval, kterými z vtšího dílu

\7plnna jest, mimo to nacházejí se ješt svaly v ásti bišné, tyto však jsou jen více

povrchní a tvoí blánu (obr. 6. eut.) , ve které vidíme provazce z více nahromadných

vláken svalových (obr. 6. c. c). Tyto zdají se sloužiti k stahování zadní ásti tla

vbec, a nejvíce k pedení, ponvadž stahováním a tlaením psobí na ústroj ku pedem
urený, o kterém nám ješt bude šíe mluviti. Mimo lo slouží k upevnní sval vnitní

šlachovitá obdloužná deska {bb. bb.'), která nemá v sob nic rohovilého a utvoiíje se

mnohonásobn setkanými šlachami sval zde se sbíhajících.

Stroj zažívací poíná se chlupatým otvorem úst , vedoucím v ouzký rohovitý

požerák, dále následují dva žaludky, z nichž první (obr. 7. d) je položen v ásti hlavo-

prsní a po každé stran pli vyboeninami {aaa aa) opaten. Jest kruhovitý, a o

pední ást jeho, tvoící pechod k požeráku, upevuje se veliký sval (obr. 7. 6), který

vzniká z prostedku štítu hbetnlho, ímž ústroj tento zdá se býti velmi spflsobilý, aby

vyssávání a polykání potravy tekuté byl nápomocen. Druhý žaludek (e) je s prvním

spojen a obklopen žlutou hmotou — která dlouho držána byla za sádlo, nyní se ví že

jsou to játra — pechází pak v ouzkou rouru záživnou (g), na konci obdlouhlým pí-

vskem (obr. 7.
f.')

opatenou, a pijímá rozvtvení cev, o kterém se myslí, že vodí žlu.

Na zpodu každé hoejší elisti leží žláza, která ouzkým vodem do konce jejího

vniká a vyluuje onu více mén pro menší zvíata, zvlášt hmyzy, jedovatou šfávu. (Viz

Živu 1853, str. 60.). Srdce je obdloužné a vysílá ratolestí své na ob sírany (obr. 9.

aad.) , barvy je blavé a sln dosti silných ; semotam jest zouženo. Krev v cévách

a srdci docela jest bezbarvá, a jen je-li vtši množství pohromad, vypadá trochu

mlékovit.

(Obr. 5.) (Obr. 6.) (Obr. 7.)
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Zbývají ješl rodidlu a plodidla. Vajeníky skládají se z mchýk po každé

stran lla ležících (obr. 7. hh\ 8 hh.), z nicbž jeden bývá naplnn žlutými vajíCky,

zvlášt v let a na podzim, a konCí so na pední ásti tla u sloupeku (Stiel) bišního

zouženým východem. Varlata mají podobu vinutých sák, z nichž leží po každé stran

jeden, a koní se na tom samém míst Jako vajeníky ((d)r. 1. 66).

Vše loto bylo nám jen krátce pro celek pebhnouti, neb pitva pavouk jest jedna

z nejtžších a posud velmi nejasná ; více nás budou zajímali ústrojí, a též ne zevrubné

známá, kterými pavouk vyvodí vlákna bud pro písteší aneb ou.skoný lov svj.

Cévy pedoucí složeny jsou z devíti pár míšk, mezi nimiž pokaždé tri mají

podobu stejnou. Prostední Ii (obr. 8. aaaa) jsou nejdelší a nejvlši, bží z bradavek

do pedu a pak zas nazpátek, a koní .se zouženi> a mnohonásobn zavinuté. Druhé

ti mají smr podobný a vybíhají ve mnohonásobn zavinutý, posléze kuželovitý konec

(e. e. e). Ostatní Ii páry (ooo) jen maliko se liší, zadní konec ústrojí toho jest jako

zvláštními krupikami (66) obalen.

Pi rozíznutí ásti blavoprsní nápadná je pi pavouku uzlina nervová (obr. 12. c),

vypadající jako ze dvou slouena ;
první oddíl vysílá vtve své k hlav, druhý ili zadní

k ústalnímu tlu ili úsirojí zažívacímu.

Pejdeme nyni k lomu, kde pavouk kižák v soustav živoich postaven, a obrátíme

se ješt k nkterým zajímavým píbuzným jeho.

Pavouk náleží k onuinu velikému oddílu ádu svého, který dýchá vaky plícnínii a

má hlavu i prsa v jedno spojené, tedy tak nazvanou ást hlavoprsnou ili hrudihluvu.

Velmi vyznaeni jsou povoukoviti svýma oima vbec, kterých mají 6—8. Rozdílování

dle spsobu života není vlastn písn pírodopisné , a však u pavouk su tak dje,

neb se rozeznávají v lakové, kteí sedí a pedou, a v druhé, kteí nemajíce tkaniny

roztažené všelijak bydlí.

Z ásti všeobecné mánie sem lam jcšl co pipomenouti, na jsme u kižáka lak

mnoho nehledli, a to jsou poslední lánky noh, které se koní hákem zoubkuvatýni

(obr. 5. a 10), pak též spojení ásti blavoprsní s bichem, které je zprostedkováno

malou, krátkou stopkou.

(Obr. 8.) (Obr. 9.)

Bradavky pedací (obr. 11.) dle potu též nejsou u všech pavouku stejné.

Pamtihodný jsou uí pavouk (obr. 12. ddd) a jejich postavení na hlav; majíf

blánu rohovou, duhovku, zítelnici, oku a sklence, též blánu žilnou , ledy všecky

ástky jako obratlovci vyšší , a jablko toto jest jako usazeno do sférické vyduloslí



nervu zrakového. Tylo oi jen k zhlednutí bližších pedmf-l se hodí, a proto se zovou
drobnohledné íili mikroskopické.

Na pední ásti léla mají pavouci známku vypadiijicí as jako litera V otvorem do

piedu hledící (obr. i. k) , tímto se oddluje trochu hlava od prsou; ped touto íárkou

bývají postaveny oCi v potu rozdílném, který však lak bývá stálý, že podoba i poCet

velmi vhodná znamení dávají k rozeznávání druhíi.

ásti úst blíží se tm, jakové u hmyz nalézáme
,

poznali jsme je dobe u ki-

žáka samého.

Mimo jiné užitefiné a také nechvalitebné vlaslnosti mají pavouci i tu, že nesnadn

dají se studovati jako i sbírati, jsou velmi chytí, rychle se porouejí a snadno se jim

ublíží, v líhu, nejsou-li tam samotni, zflstavují obyejn všechny tyry páry svých noh,

na suchu pak se scvrknou k nepoznání.

Proto je málo kdo sbírá a též ve sbírkách veejných nebývá jich mnoho vidti,

vtši se obyejn vycpávají bavlnkou ; byl též od pírodozpytc nalezen umlý spsob

velikým horkem je co nejrychleji sušiti, což se velmi dobe dailo.

Bylo by ješt znnniti se o idllech pavouk, a tu jsme již poznali oi ; zkušenost

uí, že v skutku jsou krátkozrací jako velkomštácí, neb mžeme se k nim prstem hezky

piblížili než to pozoruji
, což se jim však nahrazuje jemným citem : nejlehí dotknutí

pavuiny, nejmenší mušku hned ucítí.

O chuti jakož i o ichu nemžeme mnoho sou-

diti, víme jen tolik, že pavouci jsou zvíata istotná a

nikdy se v shnilých látkách atd. nezdržují.

Akoli vtší ást pavouk zvláštní pudy v strojení

pavuin svých vyjevuje, o mláata svá se tuze málo sta-

rají a neví se ani že by jim potravu pinášeli; spokojují

se tím, že kokou svj na bezpené místo odvlekou a lam

jej zanechají, jediný druh jej brání a radji se lapili dá

než by ho puslil.

Jiný jcšl úkaz z života jejich jest, že vicekráte

kži svou svlékají a pitom lak se promují, že pak

tžko bývá druhy rozeznati.

Jeden druh pavouk zemních (Lycosa litoralis)

bývá na podzim po vylezení mláátek celý jako roztoi

(Milben) posázen, protože lito všude se mu na tlo na-

sazují; staí, neznajíce pravé píiny toho, bájili proto

o nemoci a vyraženin pavouk. Totéž stává se nkdy

pavouku domácímu, zvlášt v teplejších krajích, pi emž
ovšem velmi oškliv vypadá, poade bhá a hledí nezvané

hosti se sebe stásti a setíti.

Do jednoho oddílu s kižákem náleží velmi hojný

a však ješt málo povšimnutý pavouk domácí (Tege-

naria domestica L.), o jehož souženi práv e byla. Ro-

zeznává se tím, že má tlo svtle hndožlulé, nohy a makadla s kroužky tmavohndými,

ást zadní jest temnohnd mramorovaná, uprosted na zádech po každé stran s lem--

nohndým pasem, jejž obkliuje jiný žlutohndý v prostedku se nacházející. Na vnit-
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ním kraji leiniiélio jmsu Iiibeliiílio nalézá se ada žlulohndých nc|)ravi(lelnýc!i skvrn.

Húcj&í elisti Jsuu se strany slab smáknuty (ubr. 2. a), zpodni elisti Jsuu prodlou-

ženy, podoby Ižikovité. Makadla (obr. 11 r) mají erné krouž.ky, pysk zpodni je ty-
hranné (ibdloužný, zakulacený (obr. 1 1. d). Slit hibetní má uprosti^ed ouzkou, chlupatou

skulinu, z kleré tmavé paprsky vycházejí.

První pár nohou jest nejdelší, ielí nejkratší; na posledním lánku stoji háky

(obr. 10.), které majíce podobnost s hiebínky velmi dobie slouží tvoru nitky pi'edoucímu

a po nich se probíhajícímu; bicho jest obdioužné vejcovité, chlupaté bradavky pedací

tvoi jako svazeck a Jsou do zadu obráceny.

Pavouk domácí liší se od kižáka celou svou postavou, pomrem štíhlejšího tla

a mnohem delšími nohami, z nichž první pár délku celého palce dosáhnouti mže. Jest

lizce spíznn s obydlími lidskými a všude jich následuje, proto v celé Evrop posud

nalezen. Miluje obzvlášt temné koutky i vyhledává si takové v chlívech, pdách, sto-

dolách, záchodech ald., kde tuké velmi obratn prchá a hned v skulinách se skryje.

V bytech zámožnjších mšák, kde se ustavin dílo Jeho hubí a nií, zídka

nalézáme husté pavuiny, tím hojnji na osamlých pdách, kde není vytrhován, a tu

Jako erným rouchem stropy zasteny bývají. Kde u vtším množství pavuiny se na-

lézají, berou se co domácí prostedek a pikládají pi krvácení, ku p. po menším

uíznutí. Vnitn užívá se pavuin jeho proti všelikým neduhm keovitým, taktéž

proti zimnici; že proti této dávány byly, není injaký dkaz snad pro léivé vlast-

nosti, ale Jest na tom samém základ zkoušeno jako jiné ošklivost psobící vci, v jichž

vyhledávání lid obecný nkdy náramn daleko zabíhající umlost ukazuje, a které zim-

nici arci asto jen na ukii zapudily.

Tkanina pavouka domácího jest velmi hustá, nnvá na sob ádnou pokry.ku

prachu, a proto Ji lak norádi Irpíniu. Upevnna jest obyejn mezi dvma zdmi a na-

hoe otevena, dole pak více rozšíena; nalezá-li se blízko stropu, pilne k nmu a je

pak Jen po stranách otevena. Nebývá též udlána v jedné ploše, ale mívá povrch ne-

stejný dle rozliného pipevnni, konec pak vybíhá v rouru vedoucí do vlastní skrýše

pavouka, kterou mívá v njaké dirce nebo skulin a kde trpliv dlouhé chvíle, asto celé

hodiny sedá, až se njaká muška nebo moucha chytí, na tu pak rychle vybhne a jí

do skrýše své odvlee; je-li na píliš velká, bázliv se skryje. Zimu snáší tak nudo

Jako kižák, jen jednou pozorováno, že zmrznuv pi 8 stupních zimy za týden ješt

v teplém pokoji obživl. Pavouci vbec na podzim po kladení vajec bud zhynou, jako

kí-ižák, anebo ztuhnuvše ve skrýších zimu petrvají. O pavouku domácím myslí se, že

mže dosáhnouti stáí ty let.

Tkanina pavouka domácího jest náramn tenká, tak že 10,(H)0 nitek teprv by

tloušlku obyejného hedvábí vydalo. Pon\adž tak hojn se nachází, zkoušeno spraco-

vati ji jako hedbáv, dlány z ní též rukavice, které však pišly velmi draho. Konen
zanecliáno pokus, když nkdo vypoetl, že na libru takové píze by bylo li'eba asi

600,000 pavouk, jichž chování by nemožné bylo, protože by nestail nikdo zásobiti je

mouchami, a pak že by se vespolek sežrali.

Pavuiny kižákovy ani lid neužívá, protože se ho štítí, a pak že není vydatná;

Jina velmi obmezenéhu upotebení nalézá v drobnohledech k tak nazvaným kížm nit-

kový'm, které slouží k miein mikronietrickému ; též se mže lakových nitek použili

k povšení velmi jenniých jehel magnetických.
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Látka pavuin v tom okamžení, kde z bradavek etnými otvory vychází, je lep-

kavá a táiine se, na povtí pak tuhne a usychá. Pro pavouky jest to veliká výhoda,

že at se nacházejí kdekoli, vždy nitku ze sebe soukají, tak že n. p. nikdy prudce

spadnouti nemohou, nýbiž všude se spouštjí, jak to vidíme, když v njaké výši pízi

jim potrháme.

Píze našich pavouk jest jemná a jednobarvá
;

pavouci velikáni krajin cizopás-

mých mají lak silnou, že malí ptáci ji nemohou hned petrhnouti a že i lidskému prstu

znaný odpor klade. Též se nachází v Americe druh jeden, který z ervených, žlu-

tých a erných nitek velmi ozdobnou sif dlá.

Co mimo to pavouka domácího vyznamenává, jest jeho 8 oí, stojících ve dvou

radách za sebou ; za dne jsou barvy bledohndé, veer pak a potm se lesknou, a též

v líhu podrií lesk tém diamantový ; vbec zdá se pawuk v noci lépe vidti, kde je

též ilejší, jako všichni jeho píbuzní, mezi nž patí štírové ili škorpioni, kteí jsou

nemilí noní hosté v krajinách horkých.

Co se pomru pavouka domácího k nám týe, jest taktéž prorokem povtrnosti

a dá se ochoiti, což o kižáku známo není. Jmenovit velikou zimu ohlašuje tím,

že nepokojn semolani bhaje o tkaninu s jinými se potýká, aneb sám vícerou pízi

pone, neb též pes noc novou si udlá. Tato zkušenost prý jednou pispla k dosa-

ženi znamenitého výsledku vojenského, a sice tímto spsobem : V revolucí francouzské,

když Francouzsko s Hollandskem válku vedlo, sedl v Hollandu u vzení zajatý vy-

soký francouzský dstojník Quatremre Disjouval, i krátil si chvíli pozorováním pa-

vouk v žalái svém. Pi prvním rázném útoku Francouz HollanJané vytažením sta-

videl u velikých hrázi svých zem potopili, by nepítele od dalšího postupování zdrželi,

i chystal se tento v skutku již nazpt, an Quatremére ze žaláe svého potají veliteli

francouzskému vzkázal, že mu pavouci jeho tužší zimu zvstuji, která též v skutku na-

stoupila, naež Francouzové po led do Amsterodamu se dostali.

Zajisté každý z laskavých tená všimnul si na zahradách neb po zdech neoby-

ejného dlouhonohác, který v obecném mínní též za pavouka platí
;

jest to pavouk

nohatý (Phalangium opilio), a nepatí k vlastním pavoukm, nýbrž stojí trochu níže, liší

se makadly nitkovými a tím že dýchá vzdušnicemi ; velice nápadným ho iní náramné,

až pl druhého palce dlouhé nohy, které sedí na tle kulatém velikosti hrachu, a každá

noha, jsouc utržena, velmi dlouho ješt se pohybuje. Ve dne obyejn sedí, v noci

bhá a živí se malým hmyzem, je-li jich více pohromad zaveno, usmrcujc a výssává

silnjší slabšího.

V etném ádu pavouk vlastních nalézá se ješt nkolik velmi zajímavých a více

mén proslulých rod, co se toho posledního dotýc, zajisté jest nejznámjší tarantule

(Lycosa taranlula), domovem v jižní Itálii a též u beh Volhy, kde se jí Kalmyci

velmi strachují. Jest až pldruhého palce dlouhá, dole ervená, nahoe s trojhra-

nými ernými skvrnami, a byla díve pedmtem hojných bajek, nyní však se

ví, že sice siln a bolestn uštkne, avšak bez zlých následk ; dá se též ochoiti, tak

že na zavolání pijde a krmiti se dá. Pízi nedlá žádnou, nýbrž žije v skrýších a svo-

bodn loví.

Pro udatnost a sílu uvádíme zde ješt nevelikého pavouka sklepního (Segestria

se.xoculata). Máf on jenom 6 oí, je temnošedý a velmi chlupatý. Živobytí má mnohem

tužší než jiní pavouci, u kterých malé ublíženi, vytržení nohy postauje k usmrceni

;
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neb žije napíchnut ješt 24 hodin Má Oeiisti hoejSi velkými a silnými háky opatena,

lak že ani vos se nelioji nýbrž brnni jejich proráží a je odvléká ; též tlo jeho je

mnohem tužší, tak že se žíiiadia jcjicli háii nemusí. Zdržuje se v dutých zdech,

skulinách oken ald. a má jen jednoduchou rouru, z které se na chycený hmyz vyítí

a jej odvleíp.

Zminní zasluhuje pru svou umélost : Pavouk krtivý obecný (Ctcniza caemenla-

ria, gemeine Minirspinne). který bývá až na pl druhého palce zdili , hndoervcný, a m;)

erné elisti; bicho je temnošcdé, chlupaté. Ttilo nadané zvíátko, nacházi-jici se v již-

ních Francouzích a ve Španlích. netká sice žádných sítí, avš»k ryje si rouru až 2 ste-

více dlouhou v zemi, ku které ustrojí padací dvée na vchodu tak umelu, že ani nej-

menší hmyz se mu tam dostali nemiíe. Když pirodozpylec Sauvage dvíka jeho špen-

dlíkem hicdi zdvihnouti, pocítil silný odpor, neb pavouk hyl pibhl a zatnuv elist

a háéky nohou svých do dveí je zdržoval ; když pak zpytatel rouru jeho rozhrabal,

byl chudas pavouk svtlem celý jako zmámen a umdlen, dkaz to že je zvíe noní.

Též u nás neídký, avšak jako druhové pavouk vbec mén známý jest voduch

ili pavouk vodní (Argyronesta aqualica, Wasserspinne) ; je prostední velikosti, hndý

nebo lemnohndý, má dlouhé chlupaté nohy, zadiii ásf na pi vráskovatou, a je vbec

nehezký. Bhá na povrchu vody hmyzy lapaje, též plove a pod vodou bydlí. Ustrojí si

. totiž z husté bílé píze spsob zvonu potápcího, který nitkami na kameny neb okolní

rostliny pipevní, nosí pak pod n'"j vzduch, které utkví na jeho chlupatém a zvláštním

jako pokostem potaženém tle v podob malých bublinek, až se pjkost ten nadme

k velikosti vejce holubího ; tam bydlí a odlud i v zim vychází, aby zvíátka vodní pepadal.

asto je lze vidli, an plavou v bublin povtí, majíce bud nohy neb zadní ást vystr-

enou, avšak též na suchu mohou se nkolik dní zdržovati. Podivné své hospodáství

provádjí též v zajeti a dají se pi tom velmi dobe pozorovati.

Jelikož tentokráte více o takové pavouky dbáme, kteí jsou proslulí a vlastnostmi

svými zábavnjší, nesmíme skonili, bychom nezastavili se ješt u velikána ve všech

tém knihách pírodopisných vykresleného, totiž pavouka ptáníka (Mygale avicularia,

Vogelspinne), který patí též k pavoukfn zemním, z nichž jsme již Jednoho uvedli,

loliž krlivého (Cteniza). Tlo jeho bývá až na dva palce dlouhé, s nohami roztaženými

mí v objemu 6 až 7 palc, tlo je erné, siln chlupaté, nohy naervenalé. Na konci

makadl jakož i nohou má mohutné zakivené háky, a je i po smrti v líhu vzezení

slraáného. Nachází se v Americe mezi obratníky, na ostrovech Antillských, kde z hák

jeho dlají párátka na zuby, v Surinamu, Brasilii ald. Roura, kterou si dlá, je dlouhá

a ze silné látky, v noci pak z ní vychází a doslává se až do obydlí lidských; chylá

hmyz, ba i mali ptáci kolibri mu prý v obt padají. Roku 18:J4 dostal se takový hro-

zitán s nákladem kampešky (Cainpecheholz) živý do Šttina. Ten prý vrabce práv

2 vajíka vylezlého svými hroznými háky uchvátil, vyssáním usmrtil a naposled jen ja-

koby kasiku z nho zanechal. Taktéž prý ssál lelecí maso. Všecko toto nebylo by

nemožné, ale není s jistotou dokázáno; že uštknutí jeho, které jindy za velmi nebez-

pené bylo vyhlášeno, psobí jen bolest a oteklinu, dovdli jsme se od cestovatel

novjších.

Zbývalo by nám ješt promluviti o nepátelích pavouk, a tch je mimo lovka

samého veliký poet. U nás jsou hubeni jen pro poádek a istotu obydli, na auslral-

Žirt 18K. 23
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skjcli íi jinjrli iiklcrýcli jižiiícli fislrovcch obyviilcló do ní klr)i.li (IiuIilí Kíí/íiKíi sc

poušlji a jedí je, avšak jcii z nouze. Mimo to viiclini ssavci, kteí po Imiyzech se

shánjí, jakož i pláci po nich slídí ; s nejvtším vztekem ale v teplých krajinách napa-

dají na n soukmenovci, totiž štírové (scorpiones), kteí si na vtších nejradji pochut-

návají ; i menší druhové z nich do nejvtších pavouk se pouštjí, silnjšími klepety

svými je rozemílají a sežerou je docela, Pamtihodné jest též, že nkteré druhy rodu

lumk (sphex. Schlupfwefpe) odnášejí pavouky, probodnuvše je žahadlem, do skrýší

svých, by tam jich iirládatm sloužili za potravu, a že pavouci II. jiná na zranni tak

citliví, nepojdou ale jen upadnou v jakýsi stav omráeni, tak že na dotknutí ješt se pohybují

a pitom tlo jejich zstane docela íerstvé.

Ukaž všeobecn známý, který též od pavouka vychází, jest tak nazvané babí léto

(Altweibersommer) ; povstává tím, že malý pavouk, kižáku velmi blízko postavený (Te-

tragnatha c.xtensa), blízko zem na kovinách a rostlinách sít své zhotovuje, které pak

asu podzimního povtím lítají ; v pavuinkách tchto naleznou se nkdy malá pavouci

mláátka , kterýmž též byl pikládán oumysl . že by samovoln povtrné cesty na-

stupovali. Chyli-li se pavouci lito a chovají v sklenici na drnu, pokryjí ho celý podob-

nými nitmi, avšak neberou mušky a zhynou po nkolika nedlích. (Viz Drobnosti.)

Malým tímto rozjímáním hledli jsme se možno bylo i na pavouky pozornost

obrátiti, jelikož i mezi nimi jako jinými na pohled pknjšími živoichy velmi mnoho

složením tla a spsoby svými zajímavých se nachází; jedovaté jejich elisti, nesnáše-

livost, vtším dílem smutné a temné barvy s pásky zoubkovatými se stídající a též ne-

láska, v které u lidu a jiných živoich stojí, daly by je pirovnali s jedovatými hady;

ostatn celý ád jejich náleží k dravcm a nkteí z pavouk lovících rychloskokých

(citigradae) docela jako vyšší dravci obti své na záda skái a smrteln ji ranivše po-

kojn konec její oekávají.

Meteorologie a její pokroky.

Pod zemí, na které žijeme, nalézají geologové zbytky rostlin a živoich, kterých

nyní více nestává ; z neklamných známek poznáváme, že veliké roviny, které nyní jsou

pevnou zemí, byly díve pokryly moem, že na mnohých místech mocná podzemní síla

pdu vysoko vyzdvihla, na jiných zase hluboko pod hladinu vodní zatlaila. Se zemí

tedy staly se pevraty, jejichž následkem všeobecný její sloh i obyvatelstvo se zmnilo;

a nic nedává nám právo pijímati, že nyní dostala se v takový slav, který budoucn

žádnými takovými pevraty nebude zmnn.
Zkušenosti, vztahující se na minulost naší planety, a obavy strany budoucnosti

lidského pokolení staily by již pimli nás k lomu, abychom prostedkem nástroj, kte-

rými vládneme, bedliv pozorovali nynjší stav zem, spsob jejího parokruhu a úkazy,

jaké se v tomto neustále objevují. Máme však ješt jiný dležitjší podnt k lakovým

pozorováním : krom pouení o minulosti a budoucnosti zem mžeme z pozorování

takových oekávati i pouení zcela praktická a bezprostedné užitená. Ukážíce, jakou

cestou pijdeme k takovýmto pouením, a vysvtlíce nkolika píklady užitek z nich

vyplývající ,
postavíme význam meteorologie ve vdeckém i praktickém ohledu v pravé

svtlo.
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Pnrokruh zemé neustále jesl pohybov.iii etnými pHinaini. Kdyliy jediné ze

vzduchu se skládal, kdyby na všech místech zemkoule stejnou teplotu ml, brzo

octl by se v stavu nezmnitelné rovnováhy a ustaviného poklidu. Tmu ale tak není

;

sila slunce, hející pud rozliCnými Šíkami rozlinou mocí, stídavé k lé a oné polokouli

se obracující, roztahuje po sob rozliné ásti vzduchu, dávajíc tím pvod proudm

vzdušním a vtrm, jejichžto smry a rychlosti neustále se mní. K tomu ješt piislu-

puje vliv vodních par nacházejících se v oboru vzdušném. Tenlo jesl ledy u vném
vnitním pohybu, ponvadž rušivé píiny, periodické aneb nahodilé, neustále a vždy pii

jiných pomrech na psobí. Z tchto pohyb vycházejí všecky úkazy v parokruhu

zemském : stídáni se dešt a jasného nebe, vtru a tišiny, parna a zimy, úkazy tak

mocn psobící na lovka, jeho obyeje i zábavy. Z poteby lovka, vyhnouti se

škodlivém vlivm vzdušného oboru a blahodjné jeho psobení obrátili k svému pro-

spchu, povstala meteorologie. Focházíf ona z nejstarších dob lidského pokolení, za-

mstnávala dávnovké mudrce, poskytovala básníkm látky, a rolníkm všech as byla

pedmtem stálé pozornosti. Obzvlášt tito pozorovali oste, a pravé neb nepravé

ZHiiniky, zvslujíci jim dle jejich domnní návrat pkného poasí anebo trvalé dešt,

uiedli v prostonárodní prpovídky, jaké až dosaváde se zachovaly. Domnlý vliv m-
síných tvrtí, svatu- Medardský désf a mnohá jiná od pokolení na pokolení se ddící

povtrní priividla svdi patrn o poteb lovka, pedzvidati povtrnosl. Když po-

vstala vda všeobecné fysiky, obracela studium své vždy také na úkazy povtrní, jež

snažila se vysvtliti ; a ponvadž zaala vyšetovati vlastnosti plyn a par, mohla me-

chanismus lch úkaz, povstávajících ze souasného psobení plyn a par, vbec pocho-

piti, ba z ásli i v jednotlivostech jeho poznali.

Byl to veliký pokrok, ale fysika prokázala meteorologii jcšl jinou, znamenitjší

službu, poskylnouc jí nástroje k mení, tak že mohla všude inili zevrubná pozorování,

která se polom mohla spolu porovnati ; tím spsoboin povznesla se meteorologie na

vdu. Budiž nám dovoleno povdli nkolik slov o tchto nástrojích, jejich úelech

a zevrubném jich používání za nynjšícli dn.

První, klerý se nám naskyluje, pináleží vlastn a zcela meteorologii, jest to

nástroj, jimž mí se tlak vzduchu. Vzduch jesl tžký ; o tom pesvdíme se zvážíce

nádobu nejprv naplnnou vzduchem a pak vzduchnprázdnou. Vzduch oparu zemského

vykonává na nás, jako voda na ryby, tlak, jehož pibývá nebo ubývá dle toho, pibývá-

neb ubývá-li výšky vzduchové vrstvy nad námi. Myšlénkou, mili tento tlak výškou

rtufového sluupu v roue vzduchuprázdné, k niž on v rovnováze jesl, vynalezl Torri-

celli tlakomr ili baromeler. Vezmeme-li k nmu ješt thermometer, ukazující smr a rych-

lost vtr, tedy máme oba ty nástroje, ježto slouží ku pozorování mechanických pro-

mn vzdušného oboru, jejich promny v ohledu na tlak a pohyby jejich ve smru

vodorovném.

Vodní páry ve vzdušném oboru se nalézající jsou hlavní prostedek, jehož pou-

žívá píroda k vyvinuli rostlinného života. Aby pochopili mechanismus, jímž píroda

spsobuje, že na místech a v dobách, kde nejužitenjší jsou, vodní páry v nejvtší

hojnosti se ve vzdušném oboru shromažují, potebovali meteorologové nástroje k usta-

novení míry, v jaké se vodní páry v povtí nalézají. Dlouhý as marn byl hledán

lakový nástroj. Bylo domnní že nalezen jesl, když pi nkterých hmotách shledána

vlastnost pitahovati vlhkost a mnili lim svj objem. Vlasy, které v dešti mknou a se

23 •
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prodlužují, lána, která se stáejí a smišfují, staly se vláhoniry ili hygrotnclry. Saus-

siire vynalezl vlasový liygromeler, klerý íinil epochu ve vd, nemnolio jí prospívaje.

Jediný natažený vlas pohybuje pi tomlo náiní, prodlužujíc anebo skracujíc se dle vlh-

kosti neb suchosti vzduchu, rafikou na kvadrantu opateném stupnnn'. Absolutní su-

chost vzduchu poznamenána jest na cifráku O, nejvtší vlhkost 100. Jakkoli dmyslný

jest tento hygrometer, pece nedostaoval požadavkm mclcnrolog. Tito nepestávají na

stupních vlhkosti dle libovolného rozdlení, oni musejí vdli, kolik lol vody v sob
obsahuje krychlový stevíc vzduchu v kteroukoliv dobu denní. Pokusy pírodozpylc

o zdokonalení Saussurova hygromelru anebo vynalezení jiného, lepšího, dlouho byly

marné
;
podailo se jim to leprv, když se zevrubnji seznámili s vlasinosimi par. An-

glický fysik Danieli shledal, že sklenice vodou naplnná, kdvž se voda sclilaJí, na po-

vrchu drobnou rosou se pokryje ; ím vlhí byl vzduch, tím mén poteboval snížiti

teplotu vody ; ím sušší byl vzduch, tim více musel ji snížiti, aby se vodní páry vzduchu

na povrchu sk'enice srazily. Toto pozorování stailo k písnému ustanovení hygrome-

trického stavu vzduchu. V nejnovjším ase pozoroval Dr. Augusl v Berlín, že když

kouli teplomru pokryjeme mokrým flórem, slav teploty se tím sníží. Vysvtluje se to

takto : voda, jíž namoken jest flor, vypaí se a pi tom se ochladí ; a ponvadž vypa-

ení tím rychleji se dje, ím vzduch jest sušší, tedy jest padání teplomru na suchém

vzduchu znamenitjší nežli na vlhkém. Prostedkem hygrometr, na základ tchto po-

zorování zízených, mohou se zevrubn pozorovati pochody v povtí, vztahující se na

jeho vlhkost. Tím spsobem vyšetuje se hygrometrická vlastnost vzdušného oboru

nad moenii, nad pevninami, poblízku toen, pod rovníkem, za rozliných poasí ; ob-

jasují se místní vlivy, stanovují všeobecné výsledky a poznávají okolnosti, pi jakých

se vodní páry srážejí co rosa, jiní, déšf, sníh nebo kroupy. Tím spsobui mí se

množství vody do roka na jistou krajinu padající. Nemáf to žádné obtíže: déšf, sníh

atd. nachytá se do svrchního dílu sudu, odkudž voda stéká malou dírkou do druhé, zpodni

ásti sudu, kde odevšad uzavi-ena vypaovati se nemže, a na konec roku su odmí.

Prostedkem tchto nástroj skoinnají meleurologové povtrné úkazy, jako hvz-

dái prostedkem dalekohled zpytují pohyby tles nebeských. Za hlavní píinu všech

pochod v povtí uznáno jest teplo od slunce vycházející. Nestejné rozdleno po ze-

mkouli ruší teplo slunení neustale rovnováhu vzduchu, která by bez jeho psobení se

ustálila. Jakost vzduchu v ohledu na teplo musí býti vyzpytována, nejenom proto že

toto jest jedním ze živl životních, nýbrž i proto že jest píinou úkaz v nm se je-

vících, a proto že vda nesmi si vytknouti žádný jiný úel, nežli vyskoumání souvi-

slosti píin a úink. Nástroj sloužící k tmto skoumáním jest teplomr ; ale velice by-

chom se mýlili domnívajíce se, že užíváni tohoto nástroje nemá žádných obtíží. Žádné

pozorovadlo, má-li ho užilo býti s prospchem, nepožaduje tolik opatrnosti jako teplomr.

Paprskové slunení, procházejíce prostorem svtovým beze vší ztráty svého tepla,

zakusí na cest své skrze parokruh zemský znamenité seslabení své zahívací síly, nebof

vzduch velikou ást jejich tepla pohlcuje. An takto paprskm slunením ubývá síly,

pibývá vzduchu teploty. Že oba tyto úkazy musejí se dobe rozeznávati, vidíme nej-

lépe na vysokých horách. Paprskové slunení jsou zde v té míe palivjší, v jaké jest

vzduch ledovatjší. Pi pozorování teplomru nesmí zapomenulo býti na tento rozdíl

mezi bezprostedním úinkem sluneních paprsk a teplotou vzduchu. Má-li se mili

teplota vzduchu, musíme postavili teplomr do stínu, chceme-li miti pímé psobení
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slunce, musíme si jinak poínali. Dáme sklenici studenou \odou naplnnou na slunce, a

ze slupne zahilí vudy poznáme zahívací sílu slunce. Pan Pouillel shledal prostedkem

toho pístroje, jejž nazval pyrheliomeler, zahívací sílu slunce lak mocnou býti, že by

v béhu jediného roku dovedla rozpustiti vrstvu ledu. která by pokrývala zem na 31

metr llou^rky.

Dále jest ku pravému použití teplomru následující pozoru hodno. Zem nepo-

držuje teplo od slunce obdržené, nýbrž sálá je nazpt do prostor nebeských i s vlast-

ním svým teplem ; a loto od zem vystupující teplo seslabuje se, an pnichází povtím,

stejným spfisobcm jako teplo od slunce vycházející. Není tžko pochopiti, že za dne

zem více tepla obdrží nežli vydá ; v noci zas naopak více vydá než dostane. Že tomu

lak, vyplývá ze zkoušky, již ponejprv uinil pírodozpylec Wells. On v noci hvzdo-

jasné postavil dva docela stejné teplomry do trávy palouku na povtí, jeden pod šat

na tyrech kolech roztažený, druhý docela nepikrytý. Nepikrytý teplomr sálal teplo

své k nebi, pikrytý podržel své teplo a ukazoval teplotu vzduchu, jímž byl obklopen.

Mže a musí so tedy v meteorologii teplomru trojím spAsobem používati. Chtíce zv-

dli teplotu vzduchu musíme jej postaviti do stínu nebo pod njaký krov ; k ustanovení,

mnoho-li zem tepla ze sebe sálá, musíme jej bez pikrytí vydati na íiré povtí;

k mení pímého psobení sluneních paprsk musíme jej ponoiti do sklenice vodou

naplnné a na slunce postavené.

Krom tepla psobí v povtí také elektrinost, asto temn, vždy podivn, asem
hrozn. Nepoznána v podstat své, pi vypaování se vody, pi všech pochodech v rost-

linném život a vbec pi všech fysických pohybech zemkoule se vyvinujíc, rozšiuje

se v povtí, prozrazujíc však pítomnost svou jenom na nejoutlejších elektrometrech.

Druhdy však nahromaduje se tak siln v po\tí, že pítomnost svou jeví ve spsob
chomá svllových na temenech budov, na kordech neb bodácích voják anebo na

vrcholích lodních stž. Jest to tak nazvaný svato-Elmský ohe. V krajinách sever-

nch svítí c(i se\erní svtlo. Volta jí piítal utvoování krup. Že spsobuje boue se

všemi výjevy jejich, jest známo. Úplné známostí úkolu, vykázaného na svt elektri-

nosti, nemáme ješt. Meteorologové musejí jej tpprva vyzpytovati prostedkem elek-

trometr, jaké jim k služb jsou. Mohou k tomu konci pouštti kovové draky; mohou

vystelovati do oblak šípy, vodícím etzem se zemí spojené ; anebo pokraovati ve

zkouškách Richmannových s isolovanými hromobrany, k emuž nov nastalá poteba

pohádá, totiž chránní elektrických telegraf od záhubných úink blesku.

Náhodou prý nalezl za starodávna jeden pastý kámen, jenž pitahuje železo.

Pozdji shledalo se, že johla z této hmoty minerální má dva sob protivné úinlivé

póly, a zavšena v svém tžíku vždy stejný smr pijímá, totiž od jihu k severu. Z této

jehly stal se kompas. Když Kolumbus plavil se moem Atlantickým, znamenal, že stelka

magnetická nezstává nepromnná ve svém smru. Ve prospch plavby zízeny jsou

s velikou zevrubností magnetické pístroje, s nimiž všude na povrchu zemském inny
zkoušky. Brzo ukázalo se, že zem sama jest magnet, který má své dva póly; a ve

smru magnetické stelky pozorovány jsou denní, runí a stoletní úchylky. V as vy-

nalezení kompasu myslilo se, že magnetová stelka ukazuje pímo k severu. Brzo však

bylo uznáno, že to jest omyl. Roku 1580 uchylovala se v Paíži o 12''^" k východu,

této východní úchylky ale stále ubývalo. Roku 1663 ukazovala jehla pímo k severu,

na to pak zaala se uchylovati k západu, léto úchylky pibývalo st.le, a od r. 1805



350

obnáší asi 22". Ve 225 letech zménila magnetická stelila smr svj asi o 33". Pí-

ina a zákon toho uchylování nejsou ješt známy.

Arago zpozoroval, že magnetická stelka, když severní záe se objeví, znepoko-

jována bifvá, což se snadno vysviluje, ponvadž známe elektrický pvod severní záe.

Mžemef pijmouti, že magnetické psobení zem neobmezuje se na ony íikazy, které

doposavad byly z nho vykládány. Nedávno nalezeno jest, že magnet pitahuje ply"

kyslíkový. Podle toho lze se domýšleti, že plyn kyslíkový shromažuje se na magne-

tických pólech. Možná, že snad nkdy v magnetickém psobení zem poznán bude nový

živel meteorologických pochod v parokruhu.

Shrneme v krátce vše, co jsme dosaváde povdli.

Pevná, z ásti vodou pokrytá kra zemská obklopena jest plynovým kruhem, slo-

ženým ze vzduchu a vodních par. Na tento plynový kruh perozmanit psobí teplo,

elektrinost a raagnetinost, krom pitažlivosti nebeských tles. První úiolia meleomlogie

jest, všude na povrchu pozorovati úkazy z takového psobení povstávající, odejmouti od

toho vlivy místní a nalézti všeobecné zákony ; druhá jest , vysvtliti , kterak zmínni

psobilelé, jimiž stojí život zem, vznikají a se vyvinují
;

poslední koneCn jest, úk-.izy

života zemského, zpt uvedené na své píiny, v celku vdecky pedstavili. K tomuto

poslednímu cíli bude meteorologie jenom tenkráte blíže pivedena, když veliký poet

muž spojí se k pozorováním a badáním na to se vztahujícím.

Jednotlivý lovk mže njaký pí'írodní úkaz jenom v tom ídkém pípadu úplné

pozorovati, když astji se opakuje a píina jeho, v prostoe velmi obmezené psobíc,

zde všechen svj úinek rozvinuje. Takový piklad poskytuje úkaz rosy.

Od as Aristotelových inny byly marné pokusy o vysvtlení toho úkazu. Dle

jednch padala rosa s nebe, dle jiných vystupovala ze zem. Wells rozešil hádanku. On roz-

trousil chomáky vlny, které byl díve zvážil, ped slunce západem po zemi, a pak

ustanovil množství rosy, které pijaly, optným jich vážením. V málo dnech seznal, že

rosa tvoi se hojn za jasného nebe na místech nepikrytých ; pod rozpiatým pUtnem,

pod stechou a pod oblaky ale že se netvoi. Podstatná výminka pi tvoení se rosy jest,

aby vc, která se má rosou pokrýti, vydána byla bezprostednímu psobení hvézdnatého

nebe. Píinu toho nalezl Wells
,

postaviv do prosted vlnných chunih docela stejné

teplomry. Které byly pikryty, ukazovaly jen skrovné klesnuti teploty, nepikryté teplo-

mry byly znamenit ochlazeny. Ted dal s« úkaz vysvtliti. Ochladlá vlna , sdlujíc

vzduchu ji obklopujícímu svou nízkou teplotu, spsobuje, že se vodní páry v povtí se

nalézající srazí, jako v zim okna topeného pokoje
,

jako v let zevniiiií plocha láhve

studenou vodou naplnné. Rosa nepadá s nebe, aniž vystupuje ze zem ; vzduch to jest,

který jí chová co vodní páru a jako krpje vody na ochladlou trávu nasazuje. Tráva

totiž ochladí se v noci, ponvadž sálá teplotu do prostoru nebeského a odnikud žádné

nenabývá. Je-li pikryta, tedy jest sálání tepla perušeno, a v tom pípadu ncvystydne

tráva dostaten , aby mohla spsobiti sražení se vodních par ve vzduchu obsažených.

Úkaz rosy jest tím spsobem úpln vysvtlen.

Pohíchu nedá se pro všechny úkazy tak snadno nalézti výklad
;
pedpokládat on

na vtším díle mnoho pozorovatel, mnoholetá pozorování a rozšafné použití sebranýph

dát. Za piklad mohou sloužiti tak zvané hromové kameny. Na vrcholech hor pozorována

byla asto místa, kde se zdálo, jakoby tkala byla rozpuštna bývala. Ramoi;d , Saussiire,

Humboldl, kleí tento úkaz v rozdílných krajinách zem pozorovali, shodují se v lom, že
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jej pHOitaji úAinku blesku- S druhé slraiiy nacházeji se na rovinách slezských anebo na

písiníich epytských hluboko v zemi troubovilé kameny, povstalé slitím se ástek pády

— lak nazvané hromové kamimy, jejichž pvod piíilá obecný lid blesku. Že tento

výklad jest pravý, dokazuje následující událost. Pan Hagen v Královci vidl z okna,

kterak blesk udcHl do bízy; i dal bez odkladu kopati na lom míslé, a ejhle, nalezen

jeSlé teplý hromový kámen. Jiná sem náležející událosl jest lato: Roku i790 utekl se

v parku Aglerfordském jistý sedlák ped boukou pod strom ; udeil blesk a zabil jej,

po néjakém pak ase nalezena je^t mrtvola jfít opena na železnou hl, a na konci

hole — hromový kámen. Z tch píklad jest palrno, že musí pedejíti mnoho pozo-

rování inných od rozliných osob , nežli lze dáti uspokojující vysvtlení meteorolo-

gických úkaz. Nejpatrnji ale ukazuje se poteba, aby se mnoho pozorovatel spojilo,

kde se jedná o pedmt meteorologické statiky zemkoule, u p. o teplotu vzduchu a

jeho rozdlení na povrchu zemském.

Teplota vzduchu jeví se bhem dne ; obyejn bývá nejnižší pi slunce východu,

vystupuje až do druhé hodiny odpolední, a pak jí zase pomalu ubývá až do slunce

západu. Tenlo pravidelný pochod ale bývá rušen jakosti nebe a stídáním se smru

vtru. Teplota nkterého dne urí se tím spsobem, že se vezme prmr teplot pozo-

rovaných v jednotlivých hodinách
; pijímá se, že celkový úinek byl by týž, kdyby po

celý den nepromnn byla panovala teplota prmrná. Stední teplotu roku obdržíme,

když vezmeme prmrné íslo onch ísel, jaká udávají teploty 365 dn. Tím spsobem

shrnujeme množství jednotlivých udání teploty v jediné íslo, a poznáváme prostední

teplotu nkterého místa , skrytou elnými poruchy. Z takto nalezených stedních teplot

dají se pak odvésti zákony, dle kterých teplo po zemi jest rozdleno. Jsou-li léta po

sob následující nestejná, co do vydatnosti nebo ncúrodnosti pdy, co do množství dešt

anebo suchoty, pak jest dvojí možné, bud dají se tyto nestejnosti vysvtliti z nestejné

hojnosti tepla, již zem v jednotlivých rocích obdržela; anebo jest stední teplota ve

všech lelech lejná; a jenom spsob, jakým jest rozdlena na jednotlivá poasí, iní

v rozliných letech rozdíl. Ponvadž jediná zkušenost mže v lom rozhodnouti , co

z tohoto obého pravé jest, musela k tomu konci inna býti mnoholetá pozorování na

místech perozliných. Výsledek toho jest jednoduchý a všeobecný zákon, že stední

teplota každého místa na zemi jest nepromnitelná.

Jest pochopitelné, že teploty na povrchu zemském musí od rovníka k tonám

postupn ubývali ; i bylo ledy pirozené domnní, že stední teplota rozliných zemí

závisí jediné na stupních zempisní šíky. A vsak pozorování brzo ukázala, že rozdleni

teplot po zemi nikterak neídí se dle tak jednoduchého zákona. Shledáme, že msta

stejn vzdálená od rovníka mají velmi nestejné stední teploty. Humboldt ml šastnou

myšlénku, všecka místa stejných stedních teplot spojiti na map liniemi — isothermanii.

Tyto linie velice uchylují se od zempisních rovnobžník a jsou mnohonásobn zkiveny.

Ona isotherma, u. p., jejížto stední teplota jest 10", leží podíl západního pomoí ame-

rického v 46* severní šíky, odtud eže pevninu šikmo až k Novému Yorku, kdežto se

dotýká 42° severní šíky. Piblížilaf se zde znamenit k rovníku, z ehož vysvítá, že východní

pomoí Ameriky chladnjší jest nežli západní. V oceánu bére lato ára opt smr severní,

i dotýká se Dublína pod 53", z ehož následuje, že Anglicko má teplejší podnebí nežli

severní Ameri!va pod stejnou š kou. Táhnouc se pes Evropu kloní se lato linie opt

k jihu a dotýká se Sebastopole pod 44". Vidti z toho, že pevniny jsou chladnjší nežli ostrovy.
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Dále shledáváme, že na pevninách vflbec lata bývají velmi hnrká, zimy velmi

studené, kdežto na ostrovech a na moích rozdíly teploty v let a zim mnohem jsou

menší. Dublin a Nový York mají stejnou stední teplotu; ale zde stídá se skiileCná

teplota mezi silnými mrazy v zim a silnými parny vlete, kdežto tamto více se vyrovnává.

Vysvítá z loho poteba pro meteorology, rozliCné zem i v tomto ohledu spolu porov-

návali a táhnouti po mapách podobné linie jako jsou ísothermy, ježto by spojovaly ona

místa, která mají stejnou zimní a která stejnou lelní teplotu. Shledalo se, že rozliné

rostliny ve své rozšíenosti po zemi zaujímají pásma, která odpovídají isothermám. Zempis
rostlinní, nová to vda, zakládá se na meteorologii a vyvinuje se s ní; praktické vý-

sledky odmují zdlouhavé vyskoumávání teplot.

Dosavadní výsledky meteorologické jsou v krátkosti tylo : Východišt její jsou

osamotnlá a nezajímavá pozorování
,
jaká se íinili musejí v každé hodin denní ; dle

tchto udáni stanoví stední teploty rozliných míst, táhne isothenny, objevuje zákon

nepromnlivosti klimatu, nabývá zevrubné známosti o rozdlení tepla a rostlin na povrchu

zemském. Jak mnoho slálo dosaženi tchto výsledk, mžeme z toho soudili, že pozo-

rování, inná po deset let jenom na tisíci místech, udala více než 87 milion leplo-

mrních ustanoveni. Že meteorologie ješt lak málo pokroila, toho píina leží jedin

v tom, že jednotlivá pozorování nebyla ješt dosti etná. Jediný prostedek k dosažení

cíle jest potažení povrchu zemského sítí meteorologických pozorovatelen.

Od nkolika desetiletí zvýšila se horlivost pro meteorologii až k náruživosti.

V Anglianech uinily uené spolenosti a pozorovatelny znamenité obti, aby posla\ily

náiní ku pozorování sluužící, aby uveejnily instrukce anebo výsledky, aby pro meteoro-

logická zpytování získaly dstojníky všech námoních národ i lidi soukromé. Založeny

jsou spolky meteorografické , v jejichž vedení uvázali se slavní uenci, bohái štde je

zaopatili potebnými prostedky, množství soukromých osob propjilo se k pozorování

meteorologických nástroj každého dne, každé hodiny. Z Anglian rozšíila se tato hor-

livost po Evrop, na Belgii, na Nmecko, na Rakousko a na Rusko. V Ruších zídila vláda

všude pozorovatelny a utvoila po vojensku organisovanou armádu meleorograf.

Mezi tím peováno také š prospchem o zdokonalení pozorovadel. Zhotoveny jsou

teplomry, které samy zaznamenávají teplotu každé hodiny tužkou na cifrák. Fotogra-

fické nástroje vypodobuji každou chvíli stav tlakomr a kompas. Nieho více ne-

schází meteorologii, ona má dobré nástroje, pracovníky její služb horliv oddané,

ochránce, penžité prostedky a organisací. Jenom Francie zdá se, že zstala nedotknuta

od horlivosti pro meteorologii, její zpytatelé pírody velice zanedbali zpytování meteo-

rologická. Sama pozorovatelna Paížská jenom chladn je vykonávala. Tento nápadný

úkaz má píinu svou v tom, že ve Francouzích znamenité vdecké autority pímo proti

meteorologii vystupují, ponvadž methody v ní zachovávané pokládají za nepravé, nadje

na ni kladené za pepiaté, a praktické jí používání za klamné. *)

Oteveme-li nkterý z tch ohromných kvartových svazk, které ruská vláda

uveejuje, ledy nalezneme v nich, že v ten neb onen den, u. p. v poledne, bylo

* Viz naproti tomu letošní Živu sv. 3. str. 293.
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v Petrohrade pkné poíasf, že vál severní vllr, že stál leplomr na — iO», llakomér

že ukazoval 760 iiiillimelr a t. d. Tylo zevrubnosli, samy o sob ovšem nezajímavé,

udávají se pro každý den v roce a pro všecky pozorovatelny v Ruších. — A však po-

mysleme si, praví zaslavalelé meteorologie, že nkdy budoucnO diuyslní zpytatelé budou

ped oCima míti všecka tato zevrubná udání ; z nich budou moci poznali pomry, které

se mezi tím daly na zemi, anebo naleznou, že zstala neproménna. Snad nkdy z po-

rovnáni všech tchto nashromáždných dát vysvitne všeobecný zákon, jehož by potom-

kové naši bez tchto dál nikdy nebyli pozoiili. Neníf jiné methody ku prospíváni pí-

rodním vdám.

Na lo odpovídají odprcové dnešní meteorologie, že jest velmi málo ku pravd

podobno, aby se z pozorování, inných uprosted veškerých rušících místních píin,

daly vyvésti všeobecné zákony; že, kdežto pozorovatelny nefnají žádného uritého úelu,

upolebovaným methodám schází potebná basis ; že nadje v objevy všeobecné platnosti

nespoívá na nejmenším jistém základ; že cíl jest píliš daleký; že byf i z myriád

ísel, nahromadných v nákladných tištných dilách, snad nkdy nkterá k poteb byla,

pece vtšina jejich nikdy nebude k niemu sloužiti ; že k niemu nevede stavní náklad-

ných pozorovatelen, jejichž užitek jest tak pochybný.

Tálo sob odporná mínní projevila se ped nedávném i v Paížské akademii véd.

Aby rolnické podniky v Algerii s vtši jistotou mohlo íditi, chtlo ministerstvo války

dáli díve vyšetili klimatické vlastnosti ro*'iných krajin této kolonie, nechtíc pak od-

povdnost za to vzíti na sebe
,

požádalo akademii o instrukcí. Zízena jest kommisse,

která ku konci prosince 1855 podala svou zprávu skrze pana Pouilleta. Zpráva lato dala

píinu k velmi ostré hádce, ve kleré výtení uenci, jmenovit Bio, vyjádili se roz-

hodn proti pozorovateln Algírské, ano proti meteorologii samé.

Odprcové meteorologie podrží lak dlouho vrch, dokud je neporazí njaký zna-

menitý objev v meteorologii ; meteorologové zvítzí, až se proukáží s njakým velikým

meteorologickým skutkem co výsledkem své vytrvalosti a svých spolených prací.

A snad mohou to již nyní? Zatím co v akademii veden byl spor o užitenost meteo-

rologie, ukonila pozorovatelna Paíž.ská meteorologické zpytováni, jehož dle/.ilost nelze

upíti. Známo jest, že 14. listopadu 18.54 strašná vichice spojeným lostvm angli-

ckému a francouzskému v erném moh velikou škodu uinila. Vichice tato zuila na

Krimu a v erném moi až k Caihradu, a skoro v stejnou dobu oznamovány byly

prudké vtry i ve Francouzích a v Stedozemním moi. Bylo tedy patrno, že úkaz len

nebyl pvodu místního, když skoro stejným asem vztahoval se tém pes celou

Evropu. V ohledu na bezpenost loslva bylo žádoucno vyšetovali, kterak lakové po-

hnuli v povtí mohlo povstali a se rozšii-ili. Uloženo tedy od ministra války editeli

Paížské pozorovatelny, zavésti vyšetování tohoto strašného úkazu. Pan Leverrier po-

žádal cirkuláem všecky meteorulogy na svt, aby mu sdlili pozorovaní, inná po-

slední dni ped 14. listopadem 1854. Z více než 250 .tran obdržela pozorovatelna žádané

zprávy. Nkolik slov staí, postavili diiležitost tohoto sdleni v náležité svtlo.

Pozorovatel upoutaný na totéž místo na zemi, vida tlakomr vystupovali a pa-

dali, bude z toho souditi, že se ve vzduchové vrstv nad jeho hlavou dji zmny. Že

tylo zmny nejsou místní, nýbrž na velikou ást parokruhu se vztahují, mžeme po-

znati jenom z vtšího potu jednotlivých, slejným asem inných pozorováni tlako-

mru. Udání, jaká Leverrier nashromáždil, byla všecka z onch dn, ve kterých dalo
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se veliké pofaybovJní povtrné nad Evropou; bylyf to patrn živly, z nichž mohla hi-

storie tohoto povtrného pohybu byli sliombinována. Pan Liais, jemuž dostala se od

Leverriera úloha tato, vykonal ji velmi šfastn. Dne 12. listopadu, ve 12 hodin v po-

ledne Paížského asu, byl stav povtí v rozliných krajinách evropských velmi ne-

stejný
; tlakomr stál na mnohých místech neobyejn vysoko, i shledáno, že ára tato

místa spojující šla na map bez patrných záhyb od severu k jihu, totiž od východního

pomoí anglického pod 55" šíky pres prliv Brislolský až k výbžku Kornvvallisskémn;

odtud ped prliv la Manche skrze Bretanii, napí pes Francii, pes Narbonne, pes
moe Stedozemské a pes pomoí algírské pod 5° délky. Na celé této áe stál tla-

komr "70" millimetr vysoko; na západ i na východ od ní byl stav tlakomru všude

nižší, a to ím dále od ní tím více nízký. Na dotené linii tefly dosáhl dne 12. listo-

padu ve 12 hodin v poledne tluk vzduchu svého vrchole. K vysvtlení tohoto úkazu

mžeme pijmouti, že nad tou árou byl vzduch výše nahromadn a tvoil jakousi

vlnu, jejížto hbet táhl se pes jmenované krajiny od severu k jihu. Tato vlna pohy-

bovala se na východ jako vlna mosl<á, nebof všude na východ od udané áry vidíme

postupem asu tlakomr vystupovati. O pl noci nalézá se hbet vlny nad Hollandem,

Liliem, Paížein a Lyonem; 13. listopadu o 12. hodin v poledne nalézáme jej nad

Švédskem, Alandskými ostrovy, nad Ranou, Drážanami a podél Alp. Na obon koncích

svých postupuje vlna rychleji nežli v prostedku. Dne 14. listopadu v poledne nalé-

záme ji nad Petrohradem, Gdaskem, Vídní a Dalmácii, podél Jaderského moe a nad

zálivem Tarentským. Neslabnouc valí se pak dále pes Rusko, dunajské provincie a

evropské Turecko ; 15. vidíme ji nad Karpatami, 16. dosáhla erné moe. Dále ne-

možno ji sledovati, ponvadž scházejí pozorování. Z Londýna až k ernému moi po-

tebovala tyry dni
; pohoí pevninská zadržela ji a zmnila její podobu. Kdežto od

12. o poleduách až do 13. o plnoci pohnula se pres rovinu anglickou až k ústí Odry,

více na jihu pekroila v tom ase sotva Francii; pozdji ješt více ji zadržely a se-

slabily Alpy, hory Tyrolské, Karpaty a Balkán, naež opt se vzedmula a cestu stou

pes erné moe zrychlila.

Takováto vzdušná vlna nesmí se míchati s vichicí, která pohybuje vzduchem

od jednoho místa k druhému; ona nepohybuje vzduchem stranou, jakož i vlny moské

jsou jenom vyvýšeniny vody, které se rozšiují, an spousty vodní zstávají na

svém míst.

Zprávy došlé u Paížské pozorovatelny obsahovaly krom udáni vztahujících se

na tlak vzduchu také všecko, eho bylo potebí k utvoení sob njakého obrazu o ve-

dlejších okíilniistech, jež provázely pohyb vlny. Teploty nalezeny jsou rozdílné na

severu a na jihu, tak i smry vtr, kamkoli však pišla vlna, na pevnin i na moích,

všude pine!.la s sebou tiché povtí a j isné nebe, jaké obyejn spojeno bývá s vyso-

kým stavem tlakomru. A však uviilíme, že pece bylo pimé spojení mezi poklidnou

vzdušn >u vlnou a neblahými bouemi, které daly podnt k tomuto vyšetování.

Dne 10. a 11. listopadu byl na všech místech, která se 12. list. nalézala pod

vlnou, stav tlakomru nápadn nízký ;
povrch atmosferniho moe tvoil tedy nad árou,

nad kterou dne l2. stál co vlna, brázdu ili prohlubinu. Tato prohlubina pišla 12.

k rakoukým hranicm, 13 k ernému moi a 14. na Krim. Poznenáhlu pibývalo ji

hloubky ; nad Mnichovem vidíme ji už znamenit hlubokou, ješt hlubší nad Vídní, ná-

ramn hlubokou nad erným moem. Vyvýšenou vlnu tedy pedcházela prohlubina,
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klerii dne 14. listopadu piSla nad erné moe. Za obma pak následovala opt pro-

hlubina, kicrou dne 14. a 15. nacházíme nad Francii. Na Krimu pozorujeme lotéž stí-

dáni: dne 14. pedcházející prohlubinu, 16. vyvýšenou vlnu, a 18. nalezli bychom bez

pochyby následující prohlubinu, kdyby nescházela pozorování od téhož dne. Tylo pak

atmosférické prohlubiny jsou to, které piniiíeji déSf a vílr, kroupy a boui. Dne 14.

listopadu, kde vichice na erném moi tak zuila, slála vzdušná prohlubina nad erným

moem, a 1.5. a 16., kde ve Francouzích bylo poví-li velmi boulivé, nad Francií

(tHmto pedcházející, lulo následující prohlubina).

Užitek meteorologie ncrnílže za našich dn více býti upírán, a pokroky, jaké lato

vda uíinila v nejnovjším éase, opt v pravém svtle ukáziily lsmm spolu souvislost

všecli odvtví fysiky. Pra.\is meteorologická musela až do posledních let bojovati se

dvma z nejvtších obtíží, s jakými se véda kdy potkati mže. Jedna záležela v tom,

že se musely zíditi pozorov.ileluy a množství osamotlých pracovník ustanovili ;
druhá

zase ležela v tom, že tolik jednotlivých pozorováni muselo spracováno býti v jeden

celek. Jest palrno, že pozorováni mela by uinohein vtši cenu, kdyby týž pozorovatel

mohl stejným asem a nu všech míslcch pozorovali ji.?tý vzduchový úkaz Tomu na

mnoze vyhovuje elektrický telegraf. Snadno tedy poclmpiti, že v elektrickém telegrafu

nabyla meteorologie svého ncjdležilj.šiho nástroje. Bez spojeni telegrafického jest

každá pozorovatelna odkázána pouze na sebe, nemohouc meteorologické úkazy sdlovali

tm pozorovatelnám, ku klerým lálinuu, aniž sama takových zpráv obdriovati. Po n-
kolika letech sice uveejuji se výsledky inných pozorováni ; ale tyto výsledky neob-

sahuji žádné stopy více onch vedlej.ších okoluosli, ji;ž provázely takové pochody ; ne-

zanechaly-li neobyejný úinek, bývnji zapomenuly. Vzduchové vlny n. p. náležejí bež

odporu k nejobyejnjším pohybm atmosfernim. Jakkoliv pak nás po tolik století

zhoubn navštvovaly, byly pece až dusavad považovány jenom co události náhodné,

kterých nemožno naped oznamovali. Uozmnožovani meteorologických pozorovatelen

tém k niemu by nevedlo, kdyby nebyly spojeny telegrafem.

Dejme lomu, že v Petrohrad vypukne orkán
;

prostedkem telegrafu mají o tom

v nkolika hodinách známost všecky pozorovatelny v Ruších, že zuí od severu k vý-

chodu. Následujícího dne bude povdomo , že pokrauje na západ, i bude moci být

ohlášen pozorovatelnám v Berlín a ve Vídni ; tyto se pipraví k jeho pozorování a budou

moci oznámit jeho píchod do Francouz a do .\nglian. Bude možná uinili potebná

opalení proti zhoubným úinkm orkánu. Orkán, který v Balaklav lak velikou zkázu

spsobil, poteboval tyi dni z Londýna na Krim. Telegrafická zpráva byla by spoje-

nému lostvu možno uinila, opatili se proti nastávající vichici. Vidti z toho, že

meteorologie, pijavši telegraf do služby své, mže se stáli vdou všeobecné a každo-

denn užitenou. Ve Francouzích (jak již v minulém svazku Živy na míst svrchu

uvedeném oznámeno), stalo se již spojení telegraf s pozorovatelnou Paížskou k me-

teorologickému úi'elu. Jest se nadíti, že U(nto spojením nastane meteorologii nová doba.

O výparu na povrchu rostlin.

Sepsal Dr. Julius Sachs.

Badání o tomto pedmtu již od polovice pedešlého stolelí dosti asto inna

byla, avšak namnoze nikoliv s onou uritostí, kteráž by dležitosti a zajímavosli tohoto
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pedmtu byla priméena. Zajisté málo který iifulni-i pírodopisu poskytuje lak vše-

obecné zajímavosti, jako jest veškeré množství vodní páry, která v jisté dob asové

z jisté plochy površni se vypauje. Známost tohoto množství má pro zerapisce, meteo-

rologa, agronoma, fysika, pede vším ale pro fysiologa nejvtší zajímavost. Meteorologie,

kteráž se zabývá vysvtlováním výjev, týkajících se oboru vzduchového v jeho celist-

vosti, aneb vtších ástech jeho, asto se nachází nucena, hledl nabyli urité známosti

o množství páry, kttráž na urité ploše v uritém ase se vypauje ; nebof množ-

ství deštní vody a vlhkost vtr nkteré krajiny vždycky závisí na množství vypaivši

se vody v jiné krajin.

Posud jenom o nkterých krajích na pomoí známo jesl, jak veliké množství par

ron do oboru vzduchového vysílají; a již z nkolika málo tch známých udání

vyšh nejzajímavjší výsledkové. Kdybychom se pesvditi mohli, jak veliká jsou

množství výparv prairií amerických a velikých proslorv lesních v tomto dílu svta,

bylo by snáze možná, soudili o pomrech hygroskopických Evropy a Afriky. Podobnou

dležitost pijímání a vypaování vody v rostlioách nachází zempisec; zapotebí toliko starou

otázku si pipomenouti, zdali psobení njaké a jaké jeví vzdláváni zem a pitomnostlesv

na vlastnosti podnebí, zvlášt na pomry vlhkosti. Velmi známá jesl hádka uených,

zdali veliké lesní prostory, zvlášt na horách, mohou vlhkost vzduchu a množství tekou-

cích vod rozmnožovati.

Busi otázka tak neb onak rozešena, výklad tchto ú'íaziiv vždy bude muset býti

promnn. Panovalo totiž všeobecn domnní, že by lesy a vbec veliké prostory rostlin

Jako houby psobily ; tato domnnka velice v pochybnost uvolena bude, uvážíme-li

jeden z výsledkv skoumání olázky , zdaliž listy rostlin páry vodní , shušfujíce je,

v sebe pijímají. Pan professor Unger v novjším ase zrovna dokázal, že listové

velmi rozliných rostlin nemají vlastnost shuifovati pJry vodní, nýbrž že ve všelikých

okolnostech vodu v sob obsaženou vydávají na povrch vkolní. Pišelf jsem pak sám

k témuž výsledku, neznaje toho pozorování. Dají-li se totiž malé rostliny do malých

hrncv, pi emž jednak postaráno jesl o ustaviné zvlažování prsti, jednak ale o to,

aby toliko skrze listy rostliny voda v páe vnikali neb vynikali mohla ; ledy ve všech

pípadnostech patrný jest úbyt v tíží i tehdáž, když dešfové mnohodenní vzdušný obor

naplují parnnii. Ovšem že jest výpar rostliny ve vzduchu vlhkém, tak jako v stude-

ném, mén znamenitý. Tento výjev pekvapuje, jelikož mnohé každodenní zkušenosti opak

jeho dovozovali se zdají. Ví to každý, že uíznuté díly rostlin aneb i rostliny celé na

vzduchu vadnou, tím pak více, ím vzduch sušší a teplejší jesl, že naproti tomu v oparu

vlhkém dlouho erstvotu svoji podržují; avšak soudné o'ilcdání toho ukazuje, že tato šfáv-

nalosl listu nepochází od pijímání zevnitní vlhkosti, že naopuk listové neporušených

a vykoenných rostlin svou potebnou vodu z lodyhy a z koenv pijímají, pi usti-

hnutých listech ale vssáni páry skrze plochu ezovou se dje. O tom velmi snadno

lze se pesvdili vážením takových rostlin neb dilv rostlinných, kteréžto vždy ujmu

na líži poznali dává ; také pivodí k témuž výsledku zkouška velmi jednoduchá a do -

vodná, kteráž poskytuje dvojí výhodu, že se totiž provodí na rostlinách takových, které

ve svých pirozených pomrech se nacházejí, zadruhé , že k lomu vší lé opatrnosti

neteba, která pi velmi jemném odvažování nutná jest. Udlal jsem totiž zkoušku

luto. Ve sklenné nádob cilindrické obrátil jsem na dn jejím druhou, mnohem

menší nádobu dnem na vrch, na luto pak jsem postavil malý hrnec kvtinový s nkolika
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roslducínii tam kiipradinaini, kicrýinž uslaliiú jen ve vzduchu velmi vlhkém dohe se daí.

Ahy této vlhkosti se jim duslávalu náležil, nalil jsem na zpud cilindru malou ástku

vody, kteráž však nedosah-ivahi hrnce kvtinového, Uidiž od jeiio prsti vssata hýli ne-

mohla. Tato pak pi'ed poetím zkoušky jak se pali zvlažena jesl, naposled nuduha

cilindrická víkem sklenénýni ncprdušn zamknuta. Voda na dnu nádoby inila, že

vzduch v ní obsažený ustaviné parou nasycen byl. Avšak ukázalo se po še.sti týdnech,

že rostlinky zcela byly seschlé ; koi-ínky všecku vodu prsti do sebe vssály, kteráž pak

prostedkem listv se vypaila, pára, na .sténách sklenných srazivší so ve vodu, stékala

po kapkách na dno nádoby. Zajisté i zem v hrnci, páru do sebe pijavší, koenm
takto njakou vlhkost podávati mohla, avšak výpar skrze listy lak byl silný, že jemu

vssajicnost zem vyrovnati se nestaila. Otjvcv cilindrickou nádobu a vyav hrnec

s kapradím, shledal jsem prsf lak suchou, že na drobounký písek rozdrobiti se dala.

Všecka voda tedy dostala se na dno vtší ii.ídoby cilimlrické, rostlinky tudíž v samých

parách vrdních žízní pohynuly. Mohlo by se namítnouti, že zahynuly v lomto nepr-

dušném uzavení nemvše dostateného kyslíku ve pítomné ásti vzduchové, avšak jiná

zkouška ukázala, že poskytnula ásf lato dostatená byla k udržení životi rostlinného na

as mnohem delíí. Zárove se zkouškou první byla jiná nádoba cilindrická stejné veli-

kosti na dnu prstí pokryla, do této pak nkolik kapradin téhož druhu a též velikosti

vsazeno, když pak prsf dostaten zavlažena byla, nádoba lato rovnž neprdušn jest uza-

vena. Tuto nejen že kapradiny jako na volném vzduchu bujely, ale i nkolik semen

vykliilo a v olist né rostliny se vyvinulo. Z toho následuje, že toto množství kyslíku

v nádob uzavené netoliko dostauje k udržení rostlin na delší as, nýbrž že i nko-

lika semenm ku klíeni vystailo, tudíž ku pochodu, kterýž pomrn veliké množství

kyslíku /..•i\Á. Za této zkoušky nemohla zem vyschnouti, nebof voda z listv vydy-

chaná poade po Sienách na dno stéknla. Snad lato zkouška nejlépe dokazuje, že ani

živoucí rostliny par skrze listy nepijímají. Zárove poznáváme jiný pochod životní v rost-

linách. Když totiž roslliny ve vzduchu již úpln parou vodní nasyceném nad to

ješt páru vydávají, mže to jenom teplotou se stávali, kteráž uvnit rostliny samé

pvod má ; ncbot je-li uzavený prostor nasycen parou vodní, nemže v nm voda

jiná se vypaovali, leda by teplota zvýšena byla. Dal by se ledy v uzavených pro-

storách lývin tepla v rostlinách vodou vypaenou miti, což by snad ncjdklalnjší

spsob lakového skoumání byl. Nebo teplota, pochody životními v rostlinách zplozená

o mnoho nesnadnji mž býti seznána, nežli ve zvíatech, práv proto, že velmi nepa-

trná mnohost teploty výparem vodní páry spotebována bývá. Pi zvíatech jesl veliká t-

lesná hmotnost s pomrn malým povrchem spojena, proež také teplota v nich splo-

zená lépe zachována bývá.

Také pro hospodáství polní jest mnohost vody z rostlin vypaovaná velmi dležitá.

V zahradách, kde zeliny se pstují, pozorujeme, že podle druhv jednotlivých ze-

liny ly blížeji neb oddálenji od sebe sázeny jsou. Nebof každý druh rostliny poža-

duje dle míry svého povrchu listového uritý prostor, aby mnohost svých výparv pro-

pouštli mohl ; také s velikostí plochy listní v spojení jest velikost koenv, kteréž toliž

ze zem potebné množství vody bráti musí. Žel, že veliká jemnost vlákenek koeno-

vých nedovoluje dokonalé vymeni povrchu jejich ped se hráli ; z toho by se dala

rychlost vypoisli, s jakovou koeny vodu pijímají. Jesl patrno, že dle zkoušek svrchu

popsaných voda listy vypaovaná skrze koeny vniknouti musila. Kdybychom povrch-
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nosí všech korenv a v^cliii lupení znali, íkli bychom, že rychlost pijímáni vody a

výpar v opaném pomru s plochami k tonin patícími státi bude. Již Hales, jenž ped

120 léty zkoušky toho druhu inil, snažil se uriti rychlost vnímám vody, avšak jeho

spsob ustanovovati povrch koenv byl velmi nedokonalý, tudíž i výsledkové byli ne-

dostatení. Já se snažil vypoisli povrch koenových vláken mladistvého draince-, vý-

sledek ukazoval desetkrát vtší rychlost vnímání nežli výpar vody, avšak podotknouti

sluší, že i tento výsledek namnoze libovolný jest, ponvadž se pijalo, že celý povrch

cilindrických vláken koenových vodu vssává, kdežto pravd podobno jest, že toliko

nejmladší konce a vlášení koenové toto iní. Budiž tomu jakkoliv, vždy jisto jest, že

stojí velikost povrchu a podstaty rostlin vždycky v pomru k povrchu koenovému.

Rostliny s bylinnými, útlými listy více vypaují, než rostliny s tlustou pokožkou, proež

v pomru vtší povrch koen v pd rozvinovati musí ; rostliny s listy pergamenovými,

po celý rok zelenými vypaují nién, což Hales už byl nalezl a já svým zkoušením

potvrzené shledal. Domnnlia
,

jako by rostliny vodní více vypaovaly , nezdá se

obstáti s pravdou; bývajíf ony stále výpary vodními obklopeny a celá jich ústrojnost

již z té píiny zízena jest k menšímu výparu.

V posavadním rozkladu chtl jsem pouze mnohostrannost podobných skoumiiuí

okázati. Obrafme se nyní k fy.<íiologii tohoto pedmtu. Pi tom nejprve na zeteli

míti musíme mnohost vody, která z rozliných rostlin v stejných okolnostech se vypa-

uje, z toho nabudeme posudku o (om, jaké psobení mají vlastnosti rostlin na samé

výpary. Zadruhé zetel míti sluší na mnohost vypaené vody z též rostliny v rozli-

ných okolnostech; z toho zase poznáváme, jaké ptlisobení má teplo, svtlo, poklid

nebo pohyb vzduchu na rychlost vypaování. Potom jest potebno obádati množství v )dy

vypaené, aby se poznalo, zilali jest voda istá, aneb promíšena jinými látkami, kteréž

ze vnitku rostliny s sebou pojala. Konen af zavedou se zkoušky o píinách tohoto

pochodu, kde a jak voda v rostlin se pohybuje, v jakém vztahu jest vypaováni k vzrstu,

k vývinu tepla a veškerému životu rostlinnému. Ješt daleci jsme toho, bychom na

všecky ty otázky odpovd dáli mohli , nejvíce z té píiny, že posud nestává urité

melhody, jižto by mnohosti výpar udány býti mly. Nejdíve musí rostlina, která

zkoušce podrobena jest, býti postavena v okolnostech jejímu spsob u živobytí co nej-

více pimených, a práv tuto podmínku tém nemožno jest vyplnili. Nebof nesmíme

zapomenouti, že jest rostlina jen tehdáž úpln zdráva, když všecky poiebné látky, pro-

strannosl, svtlo a teplo v lé míe obdržuje, které pirozenému jejímu bydlu sluší, ehož

pi zkoušce nelze docílili, ponvadž mezi lim aspo jednu podmínku libovoln promniti

potebí. Vytkneme toliko, že koenm po delší as zem stejn zvlažovanou poskytnout'

musíme, chtjíce rozhodovati o psobení, jaké má teplo na množství výparu, avšak žel,

jenom málo jest bylin, jimžlo vždy stejná vláha prospívá, jako u p. vodní nebo bahenní

rostliny. Nejmnožším zdá se zmna v zavlažování býti potebou, jakož i vbec všecken

organický život s periodickým stídáním na tlesu zemském úzce souvisí. Poskytujíce

ledy rostlin neustále stejnou vláhu , musíme k lomu zetel míli, bychom na tu míra

práv uhodili, kteráž výparu ustavinému bez pítrže zadost iní, aniž by koeny pílišným

množstvím vody obmývány byly. Hales inil své zkoušky tak, že zem vždy uritou

mírou vody zaléval, a pak vážením ustanovil, mnoho-li rostlina za den do sebe vsaje

a ze sebe vypauje. Snadno pochopiti, že tu nepromnné zavlažování se nedlo, nebof

prijmeme-li, že rostlina ráno v 7 hodin zalita byla 20 gány vody, nabude lim
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ptida jistélio stupni'- vlhkostí, iieclif ledy rostlina do 12 hodin 10 gránv vypníi. zhývá polom

ješl; 10 (fránv v zemi, vlhkost léto tudíž o polovic jest nu-nii nuž liylii nu po-

átku , a v píštích hodinách jcšti> se /lení í. Kdyby rostlina mohla v následujících

5 hodinách více než lO gninv vypaiti, nedostaihi by tato vlhkost poieb rostliny,

a vážení, které by v páté hodin pedsevzato bylo. udalo by nám výpar píliš malý. T.Tkovými

zkouškami nalezlo by se nanejvýš, pi jakém denním spotebování vody rostlina žili

mže, a však nikleiak by z toho nevysvitalo, kterak vypHoviiní závisí od teploty, poiivadž

zákonitost zde panující jenom li-hdy vyskoumali lze, má-li rostlina vždy stejnou mnohost

vody k své poteb. Uvedu zde nkteré výsledky, na kleré Hales touto cestou pijel.

Slunenice (Helianthus annuus) prostední velikosti vypaila denn I. v 12 hodinách denních

IV4 lib. vody, hlávka zelní v 12 hodinách 1 lib. 6 lol; hruška zakrslá 7IV4 ''•'• tžká

vypaila v 12 hod. 15 lib. vody. Abychom ješt nkteré od Schleidena dosažené vý-

sledky udali, uvedeme co následuje. Pijnic-li se totiž pro každou slunenici prostor

pdy 4d st, tedy stoji na starohesském jilru 40,OOOD st. pdy 10,000 rostlin, ježto

v 120 dnech své vegetací 1,500,000 lib. vody spolebu|í. Pijme-li se taktéž pro

hlávku zelí prostor pdy 5D st., ledy vypaí starohesské jitro vtom ase 1 ,200,000 lib,

A poítá - li se pro hrušku jmenovaného druhu 20D st. pdy, ledy vypaí jitro

3,600,000 lib. Také i pole chmelní vypáií prý s jitra v 120 dnecli 4,250.000 lib.

jedin ze chmelu, jitro louky v též dob spotebuje 6,000,000 lib. vody. Že tyto vý-

sledky nejsou dokonalé, možná ze zkoušek inných zavírati, musily by se ale nové

zkoušky initi, aby se velikost pochybení vypiilrala. Pozdjší zpytatelé uchopili se, chtjíce

lepšího výsledku docílili, prosti'edku následujícího. Postavil se hrnec kvélinový, na

zpodu derou opali-ený, do jiné nádoby s vodou
,

jižlo prsf v hrnci vnímati mla.

A<šak tento spsob snad jest chybnjší nežli pedešlý, nebof iieobnovuje-li se voda

v nádob velmi asto do stejné výšky, nastane taktéž nestejné zuvlažení. Nad to pak

jest velmi nesnadné pravou míru pi tom nalézti. Rozumí se samo sebou, že pi

této, jak pi oné method, voda toliko z rostliny vypaili se musí, ku kterémuž úelu

rostlinu bud do sklenné nádoby postavili potebí, kterdž sklenným víkem neprdušn

lak jest uzamena, že toliko kmen rostliny derou jeho neprdušn vychází, aneb se

vezme nádoba hlinná zevnit hlazená, aneb obyejný kvtinový hrnec, jenž se voskem

a sádlem neprdušn potáhne. Povrchnost vody v podstavku, v nmžto hrnec slojí,

musí byli vrstvou oleje ped výparem chránna. Následující udání vztahují se ke dvma
ode mne inným zkouškám. Jedna Achiniena vypaila v prvních dvou hodinách od-

poledne pi 21' C. a za Jasného povtí 86 gránv páry vodní; v následujících sedmi

odpoledních hodinách pi stejné teplot, r.n slunného povtí a vtru západního 9'S gr.,

v 11 píštích hodinách noních do 8. hodiny ranní pi 16" C. v prmru za ustaviného

viru západního 9 26 gr. ; dne píštího, od 8 hod. do 2. odpol. pi 19" C. za kalného

nebe 5'89 gr. ; v 7 následujících hodinách pi 17° C. a za ustaviného dešt 6-5 gr.

;

v li hod. noních, od 9 hodiny pi stejné teplot a za prudkého dešt 78 gr. ; v pí-

štích 6 hodinách od 8. z rána 57 gr
,
pi jasném poasí 20". Tudíž v 50 hodinách

vypaila 46'5 gr. Tito výsledkové jdou z vážení velmi zhusta po sob inných.

Vezmou-li se z tchto váženi hodinní prostedkové, tedy vypaila lálo Achimena

v prOmrn za každé hodiny pcdpolední prvního dne 0-98 gr. : v každé hodin druhého

pedpoledne 0'95 gr.; v prvním pcdpoledni byla teplota v prmru 19" a poasí kalné,

v druhém pedpoiedni teplota 20" a nebe jasné, ale od pedcházejícího dešt noního
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byl vzduch velmi vlhký, proež jsou hodlaní prosledkové lchlo dvou predpolediii téiné

zúplna slejní. V prvním odpoledni vypailo se 1-40 gr., v druhém 0-92 gr.; lulo jest

rozdíl mnohem znanjší než lamlo ; první odpoledne mlo 21" a jasné povtí i vítr,

druhé v prflmru jen 17" a déšf, úbyt teploty spojený s vtší vlhkostí vzduchu byl tedy

za druhého odpoledne prostední výpar hodinný o 048 gr. zmenšil, tedy hnedle o tetinu

prvniho. V první noci byl výpar v každé hodin 0'84, v druhé 0*71 gr. ; teplota byla

v obou tém stejná, ale v první noci vál vítr západní, v druhé prudký liják spadl

s nebe ; ludíž zmenšení výparu v druhé noci o 0'13 gr. Musím podotknouti, že rosilina

zgi této zkoušky na své zdravosti patrnou ujmu netrpla, a však první odvážení uka-

zovala, že pedce pimený slav její byl perušen, nebof v dvou prvních hodinách obnášel

výpar 8'6 gr. v obou následujících jenom 2'5 gr., v dvou píštích 3-29 gr. Nastal tedy

hned na poátku zkoušky náhlý a prudký úbyt vypaování, kdežto teplota a povtí naskrze

slejny zstaly; jest podobno ku pravd, že tento úkaz toliko perušení jejich výkonv

pile býti musí, ježto zavlažováním tuze velikým povstalo. Známo jest také zahrad-

níkm, že rostlina, byvši píliš zalila, nejprve píliš mnoho, pak málo vypauje.

Ku porovnáni pidáme ješt udání o malém drainci , jehož listy tém stejné

vážily s listy Achimeny, avšak prostor povrchu jeho listv byl toliko 220D ctm. ; kdežto

prostor Achimeny 460D ctm. ml, tedy o víc než polovici vtší byl. V sedmi hodinách

prvního odpoledne pi 19" C. a prudkém vtru jižním byl výpar každé hodiny 0-31 gr.,

druhého odpoledne pi 16° C. a za kalného poasí toliko 0'22 gr., tudíž o 009 zmenšen,

což dílem od snížené teploty pochází. V prvním pedpoledni byl výpar pi 16° a povtí

vtrném 0"20 gr., v druhém pi 19" a povtí jasném 0-13 gr., tedy o 0"07 zmenšen,

kdežto pi zvýšení teploty zvtšeni výparu nastati mlo. Toto zmenšení nelze mi vy-

svtlili. Y první noci pi 15" C. a za vtru byl výpar v každé hodin v prmru 0"20

gr., v druhé noci pi 10" C. a jasném nebi 0-16, v tetí noci pi 16" a jasném nebí

0-H gr., tedy v tetí noci, navzdor zvýšené teplot jen skoro z polovice tak silný

výpar jako v první. Podobá se, že i tolo zmenšení piísli nutno ochoení rostliny, a nepatr-

nému. Také zde bylo v prvních hodinách pozorovali nejprve znamenitý pírostek, pak

znamenitý úbytek. Vbec ukazují prostední ísla na ustaviný úbytek, jako pi Achimen.

Jest ledy palmo, že melhoda zde užitá k ustanovením velmi podrobným se nehodí, akoli

podaní výsledkové k tomu pivodí, že jejich pomocí dosti pevný úsudek o odvislosli

vypaování od teploty a povtí uiniti možná. Nebude od místa zde pipomenouti, že

také svtlo njaké psobení jeví na mnohost výparu, nebof v Ieti noi i pi 16" a jasném

nebi byl prostední poet v každé hodin OH, za druhého jilra pi 14" a jasném nebi

mezi 7. a 8. hod. 013 gr., tedy pi slejném poasí ale zmenšené teplot byl výpar

za hodin denních vtší nežli za teplejších hodin noních. Nápadnji a jistji psobí podstata

lislv na \ypaování, nebof pi stejné líži listv draince i Achimeny a dvojím povrchu

této byl výpar Achimeny neloliko dvakráte nýbrž 3-3 vtší; pi emž podotýkám, že

ob rostliny i v tom jsou si podobny, že jenom na zpodní stran prduchy mají. Zna-

menitá pevaha výparu Achimeny pochází snad zásti od husté chlupalosti její, kdežto

listy draince zcela hladké jsou, zásti od rychlého vzrstu prvnjši, nebof chemickým

lim pochodem více teploty se vyprošluje, kteráž vypaování zmnožuje. Aby tená tmto

zkouškám zcela porozuml, musím ješt povdti, že rostliny použité vždy jen v pokoji

stály, jehož okna vždy otevena byla, na sever ležíce, tak že ani slunení paprsky

a déšf upímo na listy padati nemohly. Snad bylo to píinou, že drainec mj churavl.
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nebof když jsem jt-j iisi nkolik hodin vydal sluneným paprsktlm. zlralil v prmrném
éisle hodinni-m O 65 <Tr. vody, kdežto ped lim a polom jen 0'14 gr. Iralila, liidiž plalí

udání pedeílá jen pro svéllo odražené, nikoli pro pímé svllo slunení
;
poslední sluší

odslraiiili, má-li se psobeHÍ lepla na výpar vyskouinali, ponvadž pímými pajirsky

sluneními leplola vzduchu se mní v míre, která žádného thcrmometrického mení ne-

dovoluje, a i proto, žti chemické údaje jsou jiné v rostlin za sluneního svtla, než

za rozptýleného svtla denního.

K tomu úelu, abych zemi v hrnci ovlažovati mohl spsobem , lépe se srovná-

vajícím s piriizcným zavlažováním, použil jsem následujícího nástroji. Hrnec kvtinový

jsem poklopil, tak že obsah jeho, totiž zem s koeny v té formS zstaly, jakou mly
díve, naež jsem otvorem na zpodin hrnce provlékl bavlnný knot, joho konec uvnit

hrnce j-em roztisnil, naež prsf, kterouž obsahoval, "-zase do nho jsem vpravil; potom

naplnil jsem cilindrickou sklennou nádobu vodou, uzavel ji víkem provrtaným, a po-

staviv hrnec na víko tím spsobem , že otvory obou na sebe piléhaly , zapustil jsem

knot do vody ve sklenné nádob; povrchní stranu zem v hrnci ncprdušn jsem

pokryl, hrnec na zevnitní stran lojem potáhl, a zpod jeho na víko neprdušn lojem

pikytoval. Náiní to psobilo v tom spftsobu, že knot dovádl z nádoby vodu do

prst v hrnci, kteráž ji do sebe vssávala a koenm k napájeni poskýlala. Pednost

tohoto náiní v tom záleží , že je možná rychlost dovádné vody lloušfkou knot tak

upravidelniti. aby zem jen poade v píslojné míe ovlažena byla.

V té míe, v jakéž koeny vlhkost z pdy vnímají, pitéká zase voda knotem,

ehož následkem jest snížiíný povrch vody v cilindru sklenném, toto pak snížení as po

ase lze miti a dle nho velikost výparu urili. Díve aneb pozdji ustanoví se tíže

vypotebovaného sloupu v(jdy. Troje zkoušky tohoto spsobu, na malé akácii africké,

na Jiince, na velké rostlin celerové inné ukázaly, pokud až tato melhoda místo míti

mže. Nalezl jsem, že úbyt vody ve dnech po sob následujících slejné teploty a vlhkosti

a za stejného osvtlení rostliny stejný byl, na znamení, že blahobyt rostliny pi tom

rušen nebyl. Bylof pozorovali za rozliných dob denních promnlivost rychlosti, s jakouž

voda do knotu se tratila. Želeti jest , že nebylo možná dle promny výšky povrchu

posouditi, kdy stejná promna ve výparu listv se dala, nebof zajisté potebuje voda,

vstupující od povrchu až do koenv, jittý as, kterýž dle vlastností kapillární pdy
se ídí.

Náiní to dalo by se jen lehdy upotebiti, kdyby poade na vážce stálo, a tím

i mnohost vypaené vody vážena býti mohla; pak by nebylo teba, zmovati snížení

povrchu vodního, ponvadž ztráta na váze beztoho otázku innou úpln rozešujc.

Užitenost náiní záležela by napotom práv pouze v náležitém zavodiíování rostliny.

Avšak v této spsob za píinou své velké tíže není k upotebeni, nebof váhy tmito

nádobami jsouce stížený neudávaly by více ztrátu O-OI anobrž ani 01 grammu; leda by

celé náiní u velmi skrovné míe zaízeno bylo, jakouž jen malinké rostliny pipouštjí.

Z tchto píin jcsl hlavní užitek lchto nástroji obmezen na to, ukázati denní výpar

v prostedním ísle, a sice pi rostlinách velikosti jakékoliv, ovšem také nejvtší hrnce

k tomu bráti možná. Výpar jmenované akácie byl prvního dne 121 gr. pi povtí

jasném, vtrném, 17° C. prostední teploty, dne druhého 97 gr.; pi poasí jasném ne-

vlrném, pi 1.5" C. p. I.; dne tetího 74 gr. pii stejném poasí pi 16" C, dne tvrtého

vystoupil na 112 gr. pi 16" a povtí deštivém; v obou píštích dnech pokaždé asi

ŽAa 1S5C. 24
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60 gr. pi 15" a poasí zalsalenéni ; den na lo spadnul na 18 gr. pi IG** a jasném

poasí, v obou následujících dnech 33 a 46 gr. pí 15" a 17" a jasném nebi. l'rednó

bije do oí prudký úbyleit výparu, rostlina musila býlí píliš zavodnéna, pedce v.šak

vyhnala ti nejpknjší listy. Krom toho ukazuje tato tabela, že ono snížení povrchu

vodního v nádob sklenné, kteréž požadují okolností vypaování píznivé, vždy teprve

ve výsledcích píštího dne se ukázalo. Pozorování tuto podaná mohou jenom k tomu

sloužili, by udala prostední íslo z prvních ty dnv, ponvadž dne tvrtého výpar

na dvojnásobný stupe dne prvního vystoupil. Mnohem píznivjší výsledky dala pozo-

rování na Jiince a celerové rostlin. Pi obou vystupoval denní výpar po pt dní a

sice mnohem znanji pi celeru, jenžto z pole erstvý do zem zasazen byl, tudíž

v prvních dnech trochu churavél, kdežto Jiinka ve svém starém hrnci zstala. Ob
rostliny jsem tetího dne vydal pímému svtlu slunenímu na venek; výpar Jiinky

vystoupil na dvojnásobný poet; výpar celeru o polovici pedešlého se zvýš'l; z ehož

vysvítá, že Jiinky zmna osvtlení cillivji se dotýká. Vnaf celeru mla vtší povrch

listv nežli Jiinka, pedce ale byl výpar této vtší nežli výpar oné, což nepochybn roz-

liné podstat listv pikládati dlužno, ješto listy celerové více pergamenové, tužší jsou,

listy Jiinky pak zelinnjší, jemnjší. Díve již pozoroval jsem na podotené Achimen,

že výpar téže rostliny, pedn v nádob pozorovaný, pozdji, když tato s koeny do

pouhé vody vsazena byla, o polovic zmenšen byl. Chtje poznati, zdali to pi celeru

též platnost má, vsadil jsem podobnou celerovou rostlinu v stejný as a s ko-

enem co možná neporušeným do nádoby s vodou, avšak shledal jsem, že výpar za

prvního dne byl mnohem vtší na rostlin ve vod stojící, nežli pi oné v nádob, tuším

proto, že první pesazením tuze trpla. Když se byla zotavila, vystoupalo její vypao-

vání bez pestání, kdežto výparu oné den ke dni ubývalo, následkem nepirozeného

položení. Bude tená dle povdného moci souditi, že zkoušky lakové s uíznutými

vtvemi nepipouštjí neomylná poznání povšechného množství výparv; ponvadž díly ty

nejenom prost s vodou se dotýkají, nýbrž i poranny jsou. Ješto však na stromech

a jiných velikých rostlinách raethoda práv popsaná provésti se nedá, nelze se zkouškám

s uíznutými vtvemi naskrze vyhnouti, nejvíce pak, jedná-li se o to, aby ne tak mnohost

výparu, jako vliv tepla a poasí na n seznán byl. Tak u p. ukázala vtev kaštanu

planého, byvši v srpnu uíznuta a do vody postavena, pímým vážením, že v dob dvou

dn výparu neubylo. Odvislost jejího výparu od tepla a povtí vysvítá z následujícího

udání : Prvního dne vypaovala ped polednem pi 18—20" C. a zahaleném nebi i zá-

padním vtru rs gr.; odpoledne pi stejné teplot za nepohnutého vzduchu 1"1 gr.

;

a když pozdji pršelo, pi stejné teplot toliko 0-6 gr. ; tedy o polovic tém mén
;

v noci byl za nebe pokrytého pi 14" C. výpar 0-38 gr. za hodinu, za to vystoupil

píštího dne ped polednem pi 18—20" na 2'14 gr. Mén píznivé byly výsledky,

které roní vtev topolová na stejné cest poskytnula. Tuto ubylo výparu v 5 dnech

o Vs prvotní velikosti. Podobn se dlo se slunenicí. Mají-li vbec z takových zkoušek

výsledky s jakousi jistotou vyhledali, musí se to stáli porovnáváním velmi krátkých, po

sob následujících dob.

Ze všeho, co potud povdno bylo, zejmo jest, že uení o vypaiuvání teprva

T prvních poátcích se nachází, avšak z nenmoha podaných zde výsledkv lze se do-

vtípiti, jak velice naše známost o vnilní životní innosti rostlin známostí množstev jejich

výpar pokroili mže. Nejdležitjší byl by chemický rozbor vypaování vody, z nho
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by následovalo, jaké látky chemiku s vodními parami pospolu z rostliny uprchají. Však

jest znónio, jak dležitá pro lysiolopii jest nauka o výparech (Iransspiraci) zvíral.

Naskytuje se saniodk otázka, jaká to sila jest, kteráž vodu, koeny vssátou do

listv vzhíiru vodí. Bylo ped asy doninéní rozši-cno, jakoby cévy ve kmenu as takový

mly výkon, jako cévky kapillarni, jakoby tedy voda svým lnutím ku sténám cévním stej-

ným spiisobcm vystoupala
, jako jiná tekutina ke sklu lnoucí v tenké cév vystoupá,

když jedun její konec do tekutiny potopíme. Avšak tomu náhledu fysikálni zákony

odporuji; piipomefíme si jenom, že nejvtší díl strom vyšší jest nad 30 stevíc,

nad lakovou to výšku , do které kapillarni síla nemiiže nikterak sloupec vodní vyzdvih-

nouti ; nebof této sile psobí odporné líže vyzdvihování tekutiny, i v tom okamžiku,

když kapillarni síla v líži vyzdviženého sloupce zarovná se stala, pestane tekutina vy-

stoupali, obyejn tento okamžik nastává již, když tekulina v cév do výše nkolika

palcv vystoupila. Ona domnnka mohla ostatn jenom platnost míli v dnb, ve kteréž

se ješt nevdlo, že cévy v rostlin vbec žádnou šfávu nevodí, nýbrž že zvláštní

smsí plynv, z okolních bunk vyluovaných, naplnny jsou. Víme již, že pohybování

míz toliko ve tkaninách buneních, nepochybn s nejvtší mocí v soustav kambialní, se

dje. Potebujeme toliko šavnatou lodyhu pín peíznouti, a uvidíme, že tekutina

nejprve z bodv vyniká, v nichžto kambium cévních svazkv peíznuto jesl, naež teprv

okolní buky se zvlhají. Že tekutiny z bunk peíznuté ásti rostlinné vytékají, lo

svdí, že se v nich v jakémsi napnutí nacházejí; což velmi dobe s novjším náhledem

o píin pohybování šfáv rostlinných se shoduje, za kteroužto endosmosi (ili dilTusí)

považují. Tímto slovem se míní pochod následující. Oddlíme-li rozpuštninu hustjíí,

u pi-. solní neb cukru, skrze pepážku od tekutiny mén husté, u p. vody, aneb mén
hustého rozpuštni gummy neb cukru anebo solí, ludíž ob tekutiny navzdor stn se

promíší ; djuf se skrze stny dvoje proudni, totižto tekutiny hustší do rídejší a na-

opak, a to lak dlouho, až na obou stranách odluující pepážky stejné smíšeniny se na-

leznou. Jednotlivé buky rostlinné však jsou všestrann uzavené mchýky, utvoené

z látky (cellulosij vod a rozliným rozpušlninám proniknutelné, a naplnné lekutou

šávou. Pomysleme si, že tato šáva ve dvou piléhajících bukách rznou houštku má,

i nastane promna tchto šáv skrze stny bunní, le pohybování tím vzbuzené ne-

obmczí se toliko na ob ly buky, nýbrž od buky k buce celou rostlinou se rozvede

;

pedce však by nastala doba, ve kteréž by ve všech bukách stejná smíšenina šávy se

nacházela, a potom by pohybováni šáv utuhnouti musilo. To však v rostlin živoucí

nikdy státi se nemže, ponvadž vypaování v bukách povrchních šáv bunk ostatních

ustavin vodu ujímá, ímžto obsah jejich poade houstne a takto vkol položeným

bukám popud dán jest, by svj idejší obsah se šávou onch smšovaly. Predsta-

vime-lí si tedy, že svrchní ásti rostliny poade vypaují, kdežto zpodní ásti stále

vodu vnímají, porozumíme z pedeslaného, že v tom jesl píina, kteráž ustaviné pohy-

bování šávy zdola vzhru vydržuje. Takto poznáme ve vypaováni pohybující sílu

v rostlinách, aspo tch, které své koeny v zemi, své listy ve vzduchu rozkládají.

V rostlinách , zcela pod vodou rostoucích musí pohybující síla ovšem docela jinaká

byli; nutno jest pijmouti, že jesl lo sama rozliná dilTusi v rozliných ástkách rost-

linných. Jelikož pak ve vod, kterouž rostliny z vody pijímají, obsaženy jsou roz-

puštné ony ásti solí a plynv, které rostlin za potravu slouží, snadno jest uznati,

že vypaování jest spolu pvoilem vyživení. Uvažujíce též , že s párou vodní

24*
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uprchajicí laké vyloueniny zrosllín ucházejí, neinžeme domnnku mimo pustiti, že vy-

paováním všecky ty výkony v rostlin se djí, které v ústrojnosti živoišné v lioii-

trakcí vláken svalních záležejí. Považujeme-Ii tedy dilTusí za píinu pohylijvání šfáv,

namanou se nové otázky, kteréž posud nelze bylo náležité rozešiti. Nuceni jsme

pedevším rychlost, s jakou voda v rostlin se rozvádí, za záhodnou považovati. Nejsme sice

ješt sto, abychom rychlost lulo dokonale vyskoumali, nevdouce, v jakých bukách nej-

mocnji šfáva se proudí, avšak i když za to pijmeme, že onen díl prezu kmenu

rostlinného, kterýž hned po píeíznutí zvlhne, dráhou jest, jížto proud se ine, nabu-

deme vypotením rychlost vody takovou, jakou pi umlých zkouškách s dlllusí nikdy

nezpozorujeme. Tak u p. vypoetl jsem rychlost vody nejzpodnjší ásti kmenové

jmenované vtve kašfanové a nalezl, že aspo 24 mm. za hodinu obnášeti musí. Pi

oné vtvi topolové nalezl jsem dokonce rychlost 133 mm. (pes 5 palo) za hodinu;

pi slunenici svrchu jmenované byla velikost 44 mm. v nejspodnjší ásti kmenu, pi

drainci li, pi Achimen 24, pi akácii 31 mm. K vypotení rychlostí tchto jest

pedevším zapotebí znáti celé množství vyjtaené vody v jedné hodin
;
potom též znáti

prez kmenový, v nmžto pohybování mízy se dje. Tu vysvítá z prostého domyslu,

že všecka z rostliny uprchlá voda, byvši toliko skrze koeny pijala, prezem kmenu

hned nad zemí se nacházejícím protéci musí. Známá-li jest váha vypaené vody, kterouž

ku píkladu na 10 gr. za hodinu ustanovíme, znám jest zárove i prostor, jejž tato voda

v jisté teplot zaujímá, totiž lOCI ctm. pi teplot 3" R., pi vyšších teplotách o nco
vtší. Pedstavme si, že tchto lOD ctm. ve sloupu nad sebou stojí, jehožto zpodek

i D ctm. obnáší, pak musí býti výška 10 ctm.
;
potom pomysleme si tyrhranou lodyhu,

jejížto píný prez ID ctm. obnáší, a ježlo dle celé délky se stejnou rychlostí vodu

vésti dovede, a vypauji-li její listy 10 gr za hodinu, tedy bude sloup vody 10 ctm.

vysoký vjedné hodin skrze dolejší prez kmenu prošoupnut. kdyby totiž lodyha ta dutá

byla; pijnieme-li ale, že stny bunní desetinu jejího prostoru vyplují, bude sloup

ten v stejné míe delší; jest tedy patrno, že délka sloupu vodního, kterýž za hodinu

prezem kmenu projde, zárove rychlost tohoto proudu udává. Pi skuteném vypoí-

távání takovém arci zcela jiné prezy, než zde jsme pijali, do potu vzíti nutno, avšak

pokaždé závisí od plochy prezu délka sloupu vodního, známa-Ii jest vypaená voda.

Z toho jde výsledek pekvapující pro pomry morfologické v rostlinstvu, jakýž \elmi zídka

z fysikalních pozorování vyvésti dopáno jest. Nabudeme ho z následujících rozjímání.

Onen díl kmenu, jenžto vodu do vyšších ástí dovádí, má tuto vlastnost, ovšem jen v jisté,

rostlin píslušící míe. Pomyshme-li si mladý stromek u p., jehožto vrcholek každo-

ron se zvtšuje, jenž tedy rok po roce více vypauje, tuf by v každém následujícím

roce rychlosti proudní pibývalo ; kdyby vrchol lOOkrát vtší se stal, byla by též lOOkrát

vtší, kdyby totiž prez kmenu vždy tentýž byl zstal. Avšak takové, lémr neskon-

ené zmnožování rychlosti píroda dvma prostedky zamezuje, bud tak, že v stejné

míe se zvtšením vrcholu, též prez kmenu se zvtšuje, anebo tak, že po celý život

rostliny povrch vypaující nepromnlivý zstává, takže i prez kmene mniti se nemusí.

Prvnjšího prostedku užívá pii-oda v celé tíd stromv dvoudložných, jejichžto prez

vytvoováním let devních ron v stejné míe se vtší, jako i vrcholek vice povrchu

pijímá. Z toho vysvtluje se rozliná tlouška devních let, jejich úbyt a pibyt, kterýžto

pravideln na starých kmenech pozorujeme. První kolem stené ležící léta jsou obyejn

užší, ponvadž v prvních létech vrcholek nemnoho se zvtšuje : potom však nastává
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doba, že vytvoováni listv u vélái nile so déje, zárove i tloušfky let devních pibývá,

aby íimtiožcnéinu proudní štávy volnjší prfichod drin byl. Tato odvislost roních Ici

od velikosti vypaujiciho povrchu ve vrcholí jest lak oividná, že na pri-uzu starých

slromv jejich životopis ísti možná. Když so v Praze ekonomov scáli , byly špalky

4 — 5()0lelých sosen, jedlí, dubAv vystaveny, na nichžto rozdílná tloušfka let více nežli

tloušfka celých stronifiv pekvapovala. Špalky ty pocházely z pralesv Šumavských na

panstvích knížete Švarcenberka. Na nkterých bylo ncjvnitnjších 50—100 let velice

úzkých, z té duby, když strom ješt co nízké deví na vlhkém slinu pralesu živ byl

s malou korunou, ježto ve velkém vzduchu nemnoho vypaovati mohla. Více na zevnitek

náhle lloušfka let devních se objevuje, jimižto ona doba zaala, kdežto vrchol stromový

na svtlo denní se povznesl, budto že své okolí perostl, aneb že okolní staí kmenové

se si-ítili. Po nkteré ad let ubývá zase tloušfky, naposledy velmi rychle, následkem

dvou |iiin. Pedn asi nezvtšovala se koruna od roku k roku tak znamenit, ponvadž

starý strom pozbyl i životní sily, zadruhé vysvitá z rozjímáni ist mathematického, že

pi theorii práv pednesené léta devní i tehdy na šíce ztenili se musí, když koruna

stejné veliká zstává aneb o nco málo se zvtšuje. Nebof dokud kmen ješt tenší

jest, ztloustne v celém objemu dle jisté tloušfky devního léta, ztloustne-li ale kmen,

dostaí pi zvtšeném objemu jeho již užší léto, aby stejné zmožení tloušfky vyvedlo

jako díve širší léto.

Ostatní rostliny mnohoroní, mezi nimiž nejvíce palmy vynikají, a pak byliny

letní jsou zbaveny možnosti kmen svj ztloušfovali, nicmén vyvozují ustaviní nové

listy; avšak tím povrch vypaující není zvtšen, ponvadž dolejší, starší listy v též míe

upadávají. Byliny, které v listech vlastních se rozvtvují, u p. konopí, slunenice,

a listy staré neodhazují, jsou též schopny, v tomto ase kmen svj zllušfovati. Mnoho-

násobnou rozvtveností kvtenstva trav není zvtšen povrch vypaující, proto též stéblo

tak tenké jak zpoátku zstává. Pi palmách jest vc ta nejzetelnjší ; bud si kmen

deset neb sto let stár, vrcholek zstává stejné velikým, za to i kmen jest poade stejn

tlustým sloupem, nemohoucím se rozvtvovati ; jenom palma Crucifera thobaica v pozdj-

ších létech se rozvtvuje, za to pak každá koruna jednotlivá velikosti pozbývá. Jediné

pravidelné nadzemní rozvtvení palem iní jejich kvtenstva , avšak tálo vypaí málo,

a bývají po dozráni plodv odhozena. Tím spsobem nacházíme píinu památného

úkazu, že v celé velké tíd jednodéložnic nikde mezi vlastními listy vtve se neob-

jevuji, v lom, že jim všem chybí mohutnost kmen svj ztlustiti. Výjimku v tomto pravidle

iní (Iraince jenom zdánliv, nebof jsou ony jediné z jednodložných rostlin, ježto jako

dvoudložnice skutené kambium mají. Za to jest pi všech jednodložných rostlinách

podzemní rozvtveni všeobecné, avšak vtve podzemní, ježto samy své koeny ženou,

nezmnožuji rychlost proudni ve hlavním kmenu. Z názoru zde podaného bylo by lze

ješt mnohé výsledky uvésti, kteréžto však mimo pouštíme, ponvadž pedpokládají

zvláštní anatomické vdomosti.

Též o otázkách, zdali páry vodní toliko skrze prduchy ucházejí, jakou napuutost

uvnit mezer mezibunených mají, kterak napnntost páry na innost rostliny psobí, zvlášt

jaký jest pomr páry vycházející ku plynm skrze listy vnikajícím (ku kyslíku a uhli-

nalce), nebudeme dále mluvili. .lediné lo poznamenávám, že v pijiadnostech mnou po-

zorovaných výpar na jistém povrchu listovém vždy znamenit menší byl nežli výpar na

stejném povrchu vodním. Jest to úkaz, kterýž pro meteorologické závrky dležitý
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jest. Nebof když u p. ID iii. pdy neb vodního povrchu pokryl jesl lOD iii. listo-

vého povrchu, nebude proto výpar desetkráte vtší, nežli na pouhém povrchu zeni neb

vody ; dle rostliny použité bude jen 3, 4, 5krát tolik obnášel.

Drobnosti.

Rozmnožování bez konce poupat stromových prostedkem snadné operace.

(Vyuato z francouzského asopisu „Cosmos.")

Pozorujíce dlouho i asto postupování vzrstu stromového, potkáváme nezídka do-

konalých pikladv tvaru rozsošního {bifurcation); vídáme totiž dv vtve, vycházející s tak

ouplnou lorností z jednoho a téhož bodu, že nelze pochybovati o jejich spoleném roz-

vinu z jediného zárodku — poupte , který pouhou náhodou ve dva se rozdlil. Ano
nkdy spatujeme i vtši poet vtvi, vyrážejících ze spoleného stedu pvodn jediného,

jakoby se byl jeden zárodek ve více jiných rozdlil a tyto potom každý o sob samo-

statn se dále rozvinuly. Tyto dvoj- a víceronásobné rozsochy vtví, o kterých zde mlu-

víme, liší se podstatn od vtví , stídav vyrstajících na dvou protjších stranách jistých

stromv nebo rostlin ze dvou zvláštních pvodních poupat, anebo na umlecké cest št-

pováním neb okováním docílených.

Opakujeme : výhradní odznak tvaru rozsošního ili pirozeného se dlení pvodních

^árodk, ehož píroda semotam pikladv nám podává, záleží v tom, že takové vtve

toliko z jediného poupte spolen se zplodily. Jaká však bývá píina podobného —
ostatn nepíliš obyejného — dleni anebo množení zárodkv a výrstkv ? Pokud nám
známo, byl Millot-Brulé první, který si tu otázku pedložil. Ped nim nikdo se nedo-

myslil tajné píiny tchto podivných úkaz.

Kdo by se toho nadál ! ono rozsošnictví iU dlení se poupte pochází jednoduše

od kousnutí housenky anebo kteréhokoli hlodavého hmyzu. Ano, dosti na tom, když n-
jaký hmyz špiku poupte drobátko ohryzne, a zárodek se rozdvojí, roztrojí, roztvrti atd.,

slovem, on se rozdlí na více poupat, které odtud rozloueny a samostatné jsou, a každé

z nich jest schopno, aby o sob probhlo všecky promny rostlinného života.

Co tu platí o poupti na díví — ratolesti , mže rovnž platiti o poupti na

ovoce. I to se mže rozsošiti a rozmnožiti piinním zoubkv njakého hmyzu. Co se

tu ale dje s pvodn jediným zárodkem, to se mže i pi každém z nho povstalém

oddleném poupti opakovati, proež v tomto dlení a množení pokraovati lze bez konce.

Upozorujeme na to, ze jsme posud jenom pouhý skutek líili: že totiž njaké ratolestní

anebo ovocné poup kousnutím hmyzu ili njakou podobnou píinou se množiti mže.
Tento skutek byl by nepochopitelným, neku-li nemožným, kdybychom nepipouštli, že

ratolestní anebo ovocní zárodek není bezvýminen jednoduchým a jednotnim tvarem ; ž^

naopak již sám v sob podstatnou jakousi mnohost zavírá, aspo co do schopnosti : pro"

ež podle okolností buJto ve své pravidelné jednot, anebo ve své nepravidelné mnohosti

se rozvinouti mže.
Open o pozorování pípadv rozsošnictví pirozeného

, promny jediného poupte

ve dv poupata písné od sebe rozdílná, jakož i filosofickým rozjímáním v tom potvrzen,

že ratolestní neb ovocní zárodek nekonen rozmnožovati se mže, pišel Millot-Brulé

Zcela pirozen na otázku : zdali by s védom-m a schváln nemohl totéž initi, co housenka

inila z pouhého pudu a bez vdomi? zdaJi by, porouchaje konec anebo boky nkterého
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poupte špikou pcroHzka nebo sklenným papírem, nemohl je tím pinutiti k rozdvojeni,

rozlrojor.i se atJ., slovem : zdali by nebylo v joho moci, spiisobovati podle své libosti roz-

dlováni a rozmnožováni poupat? Sotva tu otázku si pedložil, a již priícoval o jejím

rozluštní, které se mu pcí- všecko nadání podailo.

Zaav roku 1849 již r. 1851 ve Štrasburku v zaliradé Bvébo švagra generála

Reibella ukázal Millot ped velikou spolenosti pátel zahradnického umni nanejvýš pe-
kvapující výsledky s\ýeh pokusv. Oudové této schzky vykli v« slavné vystaveném

osvdení : „Vnn Millot, jednaje podle soustavy velmi dmyslné, umí všechny vtve geo-

metricky v mezerách oupln pravidelných docilovali ; z jednoho stedu vypéstovává tolik

pidaných výrostkv co sám chce ; všechny kivolainy do pímého smru napravuje atd.

atd." Toto osvdení jest podepsáno od Chaslelaina , muira Strasburského ; ode dvou

Schutzenbergfiv, z nichž jeden bývalý maire a druhý professor fakulty lékaské ; od Mdl-

lera, vrchního zahradníka botanické zahrady a j.

O ti léta pozdji komissc, odeslána od ministra orby a veejných prací ke zkou-

šení prospchu jistélio od Millota navrženého spisobu léení vinných rév, héila to, co

vidla v zahradách šastného vynálezce rozdlených poupat, následujícími slovy : „Nkolik

píi broskvových poskytuje množství vtví vycházejících z jediného stedu se soumrností

a pravidelností mathematickou. Umleikým zacházemm se zárodky, obratným ezáním

anebo štípáním poupat ilává p. Millot-Brulé stromra tvánosti spolu nejmalebnjší i nej-

podivnjší. Poslušné vtve pijímají pod jeho prsty podoby nejrozmanitjší a nejelegant-

njší. On rozmnožuje plodnost a podle libosti své ídí rozvinování se poupat a ovoce

atd." Toho vysvdení podepsali : Panffin, maire, Ilubignon, Iribunsilní soudce, Rebrottc-

Labesse. doktor lékaství, Thiérion, statká.

Pipojený obrázek ukazuje zejm výsledky, ježto Millot-Brulé obdržel. Krajní vy-

obrazeni na právo pedstavuje se stanovišt zaáteního, kterak jedno poup na patnáctero

se rozdlilo, a tedy z jediného stedu na míst jedné patnácte ratolestí se rozviuu'o.

Levé krajní vyobrazení pedstavuje špalirovanou broskev. Umním a trplivosti

podailo se poup, na hoejším konci stromku na dvanácte jiných rozdliti, a z každého

takového zárodku vyrostla ratolest. Docíleno tira dvanáctero vtvi, odstávajících od sebe

v samých úhlech ticítistupových, a to všecko bez pomoci okování. Na zdi bylo ud-

láno kolo z drátu železného, suikcm (minium) pokrytého. Když ony vtve íiž k tomu

kolu vyrostly, byla jejich pední poupata dotýkáním se toho drátu rozpoltna, tak že na

konci každé vtve zase dv ratolesti protjšího smru povstaly.

Ob stední vyobrazeni, hoejší i dolejší, pedstavuji také broskvové stromky

v plném rozvinu svého života. Tu vidíme, kterak délcnim ili množením zárodkv, spi-
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iiicnym ohledem ua místo i as, vyvádti se mohou nákresy velmi složené, butlto v ást-

kách hranatých anebo zaokrouhlých. Výrostky vycházejí odkudkoli lovk chce, a v ta-

kovém množství jak se jenom líbí. Také oddlené vtve se sjednocují a rovnž snadn

v jedno se spojuji, jak se díve dliti dávaly atd.

Pi hoejším dvou stedních vyobrazení seznamujeme se s dležitými tajemstvími

roztomilého umni štparského. Po vodorovných vtvích není totiž rádno, aby se plodily

ratolesti pímo naproti sob stojící. Kdyby se to stalo, pohlcovaly by výrostky do

výšky vystupující všechnu mízu na ujmu výrostkíi sestupujících, kteréž by se až do posled-

ního práv proto špatn daily. Z té píiny jest zapotebí, aby z vodorovných vtvi menši

ratolesti ve stídavém poádku hoejších a dolejších vycházely.

Krom toho zdržuje se pílišná bujnost výrostkv hoejších a podporují se dolejší

ješt jiným prostedkem. Vystupující ratolesti shýbají a zatáejí se, tak že uzlíky ili

kroužky tvoí. Pi tom se nesmí zapomínati, aby pokaždé konec ratolesti vzhru obrácen

byl. Kdyby totiž nejapný zahradník takový výrstek špikou k zemi ídil, vyrazila by

brzo z nejvyššího místa ohybu neb uzlíku nová ratolest, která by tak rázn se rozvinula,

že by tím dolejší výrstky píliš zchudly. Naopak u vtších kolmých nic nepekáží, aby

každé pvodní poup se roztrojilo pi dosaženi drátu železného, který proto podél zdi

vodorovn se táhne, aby spsobil tvoeni se dvou proti sob stojících ratolestí ovocních

*nebo devních, jak mile vtev až k ustanovené árce doroste.

Ted ale nastane otázka : kterak si poínati pi takovémto dalším dleni ili roz-

množování poupte ovocního anebo devního? Z poátku užíval p. Millot-Brulé pouze

peroízku. Na jae, pi prvním kolování mízy, odezal jistým poupatm špiku, a sice

tak hluboce, že uata byla i špika vnitního jadérka zárodku, z néhožto dv naproti sob
stojící ratolesti obdržeti chtl.

Skuten o nkoUk dní pozdji .spatil na zpodku proatého poupte dva nové zá-

rodky, z nichžto se brzo dokonalá poupata rozvinula. Tu již nebylo nieho jiného za-

potebí, nežli obezelým štípáním ob ta poupata v náležité rovnováze síly a vzrstu udr-

žovati. Po docílené rovnováze, chtl-li na míst dvou ratolestí tyry obdržeti, proal pe-

dešlým spsobem a v rovné hloubce ob již získaná poupata. Tu zase z každého osta-

lého zpodku dva nové zárodky vyrážely a potom dv poupata z nich se rozvinovaly, která

se opt v rovnováze udržovala. Dalším dlením podle téhož spsobu obdržováno ze ty
poupat osm a z osmi šestnáct. Na jarobujných stromích dávalo se to pokraování v dlení

dosti daleko provádti, až se z pvodního poupte na špice njaké vtve takra celý

hustý chochol rozvinul.

Takové bývá prvotní jednání. Ted ale vizme, jak v dalším vykonávání z jednoho

ustanoveného stedu vtší poet ratolesti v rozliném smru se vyhánti mže. Cekej, až

poup na konci vtve špikou svou drobátko pes urité místo sáhne; potom štípni tuto

špiku nad jedním z jeho listv, stojícím pínio nad kmenem, naped anebo vzadu mezd

divákem a zdí, jedná-li se o to, aby se na njakém špalíru vtve stejného smru co zed

obdržely. Chceš-li naopak, aby nov zplozené dv vtviky kolmo na zed mily, tedy

uštípni nad lístkem v právo anebo na levo stojícím. Jest totiž všeobecné pravidlo, že

ob rozmnožená poupata rostou po sti-anách, v právo i v levo rány do pvodního pou-

pte uinné.

Uštípnutí nového podpoupte plodí na jeho zpodku dva zárodky proti sob stojící

ve smru se zdi rovném, které se brzo prodlužují a dv nová poupata tvoí. Kdybys

k nim ješt tetí podpoup do stedu poteboval, tedy ui ješt jedno uštipímti nad zá-

rodkem tetím, skoro ješt neviditelným, jež ale zkušené oko pedce rozeznává mezi zá-

hyby zpodku. Pomalouku se ídí ob ratolesti té rozsošky buJto vázáním anebo galva-

nisovanými špendlíky, které se pimené tak rozestavuji, aby ze vnitku poupata ven
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vypiizovrtly, pokud lato ješt outlá ili ponkud zelin podobná j-foi. Tím spúsobein dává

so novým vjrslkúm smr v úhlu pnivém anebo též ostrém proti poupti na konci vtve,

totiž liocjšiinu. Tuk so tvoi dokonalý kíž o ranTcnecli builto pímo aucbo šikmo vy-

bíliajicich.

Stojnými prostedky, od stupn do stupn, pomoci vodorovn bžících železných

drát, již díve po tAi, anebo tebas po njakém svobodn stojícím lešení roztažených,

vychovávají se i bez okování stromeky tvaru palmovitlio s vtvemi pravideln proti

sob stojícími a podle libosti zahradníka v ka/dém naped ustanoveném smru se roz-

vinujícími.

Více podrobností neiivedeme : pro lidi od emesla byly by zbytenými a pro oby-

ejné tenástvo má'o zajímavými. Pistoupíme nyní k podstatnému zdokonaleni ope-

raního pochodu, totiž pipojeni sklenného papíru anebo njaké tecí látky k ostí želízka.

Ka'dé poup skládá se z oíy umístné uprosted kužele a obklíené šupinkami, které

v závitkovitém poádku, v/.dycky jedna pres druhou, okolo ni se toí. Na oko zdá se to

býti jednoduchou bytosti, skuten ale je.st to bytost složená. Jak mile do nkteré z

tchto šupinek dosti hluboce zaízneš, aby.? poup rozdlil, uvidíš brzo po obou bocích

proaté šupinky dva proti sob stojící zárodky se klíiti.

Když tyto zárodky se ukazují, bere Millot-Brulé na prst kousek sklenného papíru

nejdrobnjšího zrna. Tímto iní na každý vynívající zárodek tení ili zadrhnutí asto

opakovaná, však nad mini slabá. Teni tato nahrazují od té doby liinky pcrorizku.

Ona staí k dlení pupence anebo poupte ve dv, lyry a více, které pak skupeni tvo-

íce okolo pvodního stedu spolen rostou.

Tímto spsobem obdržuje se mnohem znamenitjší poet rozdlených zárodk nežli

pouhým ezáním peroizkcm. Také stopy umleckého psobení ostávají mén patrnými,

a bez nesnází dají se tím prostedkem i sebe podivnjší, neobyejnjší likazy rostlinných

tvar uskuteniti, na píklad spluštné vtve, uzly a suky všeho druhu, jednoduché anebo

složené atd.

Kdo si peje, aby ratolesti pravidelným a paprskovitým smrem rostly, ten ma-

lýma nužkama ustíhej lísteky , chtjící ii zpodku vyrážeti, rovnž jako pupence píliš

slabé anebo nehodn umístné. Tím spsobi, že bude povtí a svtlo okolo skupených

ratolestí svobodn kolovati, naež tyto rychle se dívím stanou, a když se jich vzrst v

rovnováze dižeti bude, mohou se pozdji k rovnž pravidelné ourod pivádti jako

vyrostly.

Místnjších a zevrubnjších zpráv o své mcthod slibuje pan Millot-Brulé podati

ve zvláštním spise, který již dohotovuje. Vynález tento jest nový, neb v žádném z dosavad-

ních zahradnických spis ani zmínky se nenachází o skuteném rozmnožení njakého jednotlivého

pupence na díví anebo poupte ovocního, ani o možnosti vyhnaní podle libosti z jednoho a téhož

>tedu buto dvou naproti sob stojících ratolestí, anebo kteréhokoli potu vtví, které by mezi

M'bou jisté úhly tvoily. Nový jest, nebo ped rokem 1849, kdežto Millot - Brulé své první

pokusy inil, nikde, ani v zaliradách nanejvýš umlecky vzdlávaných, nevychovávalo se žád-

ných stroniekv tvaru palmovitého s vtvikami písn naproti sob stojícími a z jediného pu-

pence vycházejícími. Vždy i podnes všickni nejpednjší mistrové umní zahradnického, jakožto

Alexis Lepére, Ilardy Dubreuil a jiní jednohlasn se snášejí na výroku : že k docilováni

|iilmovitých stromeku o vtvích písn naproti sob stojících jest nevyhnuteln zapotebí,

il>y pi každém stupni trojnásobné okováni se inilo, a sice po obou bocích, aby se plo-

lily ratolesti naproti sob .stojící, a tetí pak nahoe, aby kmen do výšky rotl. Nový

i
-t. neb nebylo by možná nalézti výkrosv, které by se jenom ponkud pibhžovaly tm,

r/to jsme tuto vysvtlili. Vynález ten jest spolu pvodní i šastný; pvodní: jelikož

nkdo oni tušení o nm neml, neb se nikdo ani netázal na pravý pvod úkazT rozsoš-
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mho tvaru, vyskytujících se semotam v pírod; neb nikomu ani na mysl netunulo, že by
takové úkazy byly skutkem hryznuti njaké housenky anebo hmyza. Sfastný ten vynález

jest, ponvadž uvádí štéparstvi do doby z brusu nové a jeho psobnost stonásobn roz-

uinožujc.

Vynasnažíme se též ukázati na nesmírnou užitenost tolio vynálezu, lííce strun
výsledky, ku kterým vésti míiie :

1) Stromy anebo stromeky, které podnes ze šfépniek se prodávají, mívají toliko

nepatrnou cenu do sebe, protože se dávají jak je píroda zplodila, jenom štpované anebo

ekované, skoro bez vychování. Budoucn bude tomu jinak. Majitelé stparských školek,

zasvceni do tajemství Millota-Brulého , budou svým mladým chovancm stromovým již

od nejoutlejšího vku pravidelnou a umleckou podobu dávati ('). Budou jim pevné ur-

ení udlovati a k ouelm docela obzvláštním je pipravovati (?). Od prvního vyhánní

budou již docilovány palmovité stromeky ouhledných rysv anebo chomáe pravidelné sto-

jících vtví ; to co stálo díve jeden frank, bude státi tyry atd. Práv tak bude s kv-
tinami, které samy sob ponechány žádného pravidelného sméru nepijímají.

2) Pirozené vidle, spsobilé k hospodáským potebám, bývají hrou náhody dosti

ídkou, a proto se platí velmi draze, asi patnácte- neb dvacetkráte tolik, co jejich vnitrní

cena obnáší. Spsobem ale, jejž Mi"ot-Brulé vynalezl, kdežto dmysl a obratnost prst

na místo vrtochv a nepovdomého pudu njaké housenky vstupuje, možná podle libosti

vidle každé podoby vypstovávati. Místo svazku paliva, který se prodává za 1.5 anebo

20 centim, bude získáno .00 a/. 40 sliných náadí, z nichžto nejmenší bude 50 cen-

tim státi.

3) To, co jsme práv povdli o vidlích, platí rovnž pirozen o díví podoby

obloukovité anebo úhelní, které nesíslným emeslm a promyslm potebné bývá, jako na

piklad diví k pluhm, koláským, truhláským i tesaským výrobkm, ke stavní lodí atd.

K obdrženi kterýchkoli úhl anebo kivolakých árek staí patrn, aby se vyhánla

podle libosti z njakého ustanoveného bodu vtev, anebo i více, a další rozvinutí jejich

pimen ídilo. Všecko to jest pro Millota-Brulého tak snadné jako dtská hra. Proto

se mže podobné díví rovnž obyejným státi, jako nyní vzácným bývá. Nebude tedy více

zapotebí, aby v podobných pípadech promyslníci své outoišt hledaly v bídném nápo-

dobováni prostedkem pily, které žádné pevnosti neposkytuje, ani v psobeni nákladných

strojuv, vtšin obecenstva, zvlášt menším emeslníkm, nepístupných.

4) Konen tatáž možnost libovolného plození pupenc na píhodných místech

stromv bezpochyby zjednoduší a urychli, v míe skoro všechno zdání pesahující , onu

práci, kteroužto nyní se vychovávají ovocné stromy tak ouhledné, špalirované anebo pal-

movité, na nichžto se zakládá vítzosláva zahradnická. asto se budou pi tom ušetovati

dv neb více let, a spolu se budou docilovati tvary, o kterých nyní nemáme ani zdáni.

Tím též spsobem mohou se stromy veejných procházek, bašt, nábeží povznášeti v po-

dob stropv , zaokrouhliti do sklepeni všelijakých druhv a spojovati k chodbám po-

hledu zcela nového a nepedvídaného.

Zlepšovaní vina.

Vinice bidnice zni starodávní písloví eské , a opravdivost jeho zívrzuje se tím, že

každým rokem se u nás vinice ruší a v pole obracují, nebo i to sázení zemat hojnjšího

výnosu pináší nežli pstováni šlechetné révy. Kam se dély vinice okolo Prahy, založené

za as slavného otce vlasti Karla, o nichž krom jména žádné více památky nestává?
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Než pro lázati se na to, co ped vi>ky již znšlo ? OLlódnúinc se po návrších Mlnických,

ježto poskytuji vyhlášený onen nápoj, kterým jméno Mlník proslaveno jest po všech kon-

inách svéta. Zajisté nemineme se daleko s pravdou, ckneine-Ii, že od padesáti let polo-

vice vinic Mlnickýeh v orná pole jest obrácena. Tak-li vc bude pokraovati, pak neda-

leký jest as, kde vychválené vino Mélnické žiti bude jenom v povsti a naše krásná vlast

oloupena bude o jednu svých nejpyšnjších chloub.

Tážete se po píin toho? Podnebí naše není takové, aby s jistotou odmovalo

pevelikou práci vinae , který lopotnou péi celého lela asto zmaenu vidi v nkolika

dnech chladného a mokrého poasí. Jak vzácné jsou u nás dobré vinné roky ! ba i pro-

stedni roky zstávají pod prmrem, tak že nadje na dobrý \-ýnos vinice zstává vždycky

velmi problematickou. Aby bylo dobrého vina hojnost, toho štstí dostává se našim vinam
jen velmi porídku, obyejn bývá-li víno lepší, scházi ho co do množství, a naopak zase,

je-li hojnost hrozn, bývá víno špatné. Takovým spsobem arci nemže se vinai odm-

ovati jeho práce, a povstání svrchu uvedeného písloví jest docela ospravedlnno.

A však jakého spsobu jest práce vinaova , k emu pede vším smuje i Na tuto

poslední otázku odpovídáme, že pede vším k docíleni hrozn. To ale není všecko, jsou-li

hrozny, není ješt víno. Pipouštíme, že naši zkušeni vinai zachovávají jistá i)ravidla pi

lisování hrozn a kysání meštu , a že se výborn znají v chování a udržováni vína ve

sklep. Tato však jejich praxis hlavn elí k tomu, aby se nic nezkazilo, a zakládá se

pouze na obyeji po pedcích zddném ; vina intelligentních, kteí by sob véd'' odpo-

vdti na otázku: pro mest neb vino žádá takového a ne jiného s ním zacházení? anebo

kteí by ve snaze své dále šli a hledli také na zlepšení, takových bohužel u nás málo

se nalézá. Jenom ve sklepích velikých vitiárnik provozuje se toto poslední umní a pro-

muje se víno kyselé a nezdravé v chutný a zdravý n.ápoj, ale to jenom iia zapenou

jako nedovolené falšování. To špatné, ústa svirajici vino, které vina nucen byl pepustit

obchodníku za chatrný peníz, prodává tento s desaterým výdlkem co výsledek lepších

roníkil, zlepšiv je spsobem lakovým, který by se stejn vyplatil i vinai, kdyby jej znal

a provozoval.

Zlepšování vína písadami není žádné podvodní falšováni, pokud písady nejsou

škodlivé a nahrazuji jenom to, co vinu ku pirozené jeho dobrot scházL Hlavni chemické

ástky, jež nápoj, kterýž jmenujeme vínem, v sob obsahuje, jsou : voda, kyseliny a cukr.

Tyto ástky nacházejí se v pravém pomru k sob jenom ve šáv docela uzrálých hroznii,

nezralým hroznm nedostává se potebného množství cukru a asto i vody. Krom toho

mívají nedozrálé hrozny více kyseliny jablené nežli vinné, kterážto poslední udluje vinu

z rév onu zvláštní vni a chu, kterými se rozeznává od jiných vin ovocních. To vše

již dávno bylo uznáno, a pokusy o zlepšeni vína z nezralých hrozn pidáváním vody a

cukru jsou prastaré, a však zstávaly vždy nedokonalé a empirické, pokud pi tom nebyl

ohled brán na rozlinost meštu rozliných krajin a rok.

Teprva v nejnovjší dob vnoval Dr. L. Gall v Treviru pedmtu tomu vtši

pozornost a uvedl zlepšování vína na záklsid vdecký. Dr. Gall uveejnil methodu svou

v rozliných spisech, jejížto hlavní zásady tuto ve prospch našich vina sdlujeme.

Pidá-li se k meštu z nezralých hrozn práv tolik cukru a vody, co mu u srovnání

s meitem úplné' zrahjch hrozn téhož druhu a též vinice scházi, tedy stane se z meštu takto

zlepšeného — až na zvláštní vni neb kvt, tak zvaný bouquet — tak dokonalé vino JaJco

z hrozn zralých téhož druhu, roku a vinice, ponvadž chemickým pochodem za delšího

leieni kyselina jablená poznenáhlu ve vinnou se promní. Tak jako hrozen potebuje

k svému uzrání jistého množství tepla, musí i meštu, má-li z nho dokonalé vino býti, též

tolik tepla se dostati. Neobdrži-Ii ho Imed pi prvním kvašení, ukoní se toto neúpln,

a vino pone se vždy poznovu kvasili, kdykoli pijde do vyšší teploty nežli byla ta, pi
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které první jeho kvašeni se ukonilo. Velmi šlechetná , kvtnatá vína obdrží se jenom
z úpln zralých hrozn; ím bedlivji se ped lisováním odstraní všecky neúpln dozrálé,

nahnilé a rozpukané hrozny a zrna, tira hojnji a vonnji vyvine se kvt budoucího vína.

I v nejmén píznivých rocích dosáhne ástka hrozn a zrn onoho stupn zralosti, jakého
poiebi k docílení vína kvtnatého, a práv v takových rocích mají takové úpln zralé

hrozny nejvtší cenu. Ovšem psobí vybírání zralých hrozn a zrn vinai vtší outratu,

na kterou on neád se odváží, a však taková se mu nahradí mnohonásobn. Jiná pekážka,

jaká se náležitému pebírám vína v cestu staví, jest nechvalný obyej jedení hrozn pi
sbírce a vbec ped lisováním, ímž práv nejpknjší a nejzralejší na zmar pijdou.

Toto jsou v krátkosti hlavní zásady Gallovy, z nichž vyvádí následující pravidla:

1) Aby se zrušením obyeje jedení hrozn za pimené vyvýšení mzdy dlník
zachovaly všecky pknjší a zralejší hrozny a bedlivým pebíráním od nedozrálých, nahnilých

a napiikaných oddlily, ímž i v špatnjších rocích možná docíliti vzácných a kvtnatých vín.

2) Aby se zevrubn vyšetilo, mnoho-Ii v meštu z nezralých hrozn obsaženo

cukru, vody a volných kyselin, a tolik pidalo, oo schází u srovnáni s dobrým vínem téhož

druhu , roku a vinice. Tím spsobem obdržíme dobrá, zdravá a trvanlivá vína, která se

dají zpenžiti s užitkem 100 až 300 procent.

3) I starší, již odkvašená vína dají se tím spsobem zlepšiti, když je pivedeme

zpt do stavu kvasícího se meštu a pidáme jim co schází. Po optném kvašení stanou se

z nich trvanlivá prostední vina, jakoby bezprostedn byla povstala ze zlepšeného meštu.

•1) Kvašeni má se díti v místech poznenáhlu až na 20* R. zahátých, pi emž
ve tech msících jak ze zlepšeného meštu nezralých hrozn tak ze zlepšeného špatnjšího

vína obdržíme hotové, jasné vino, které se dá beze škody rozesílati a žádnému pozdjáirau

dokvašováni nepodléhá.

Tato methoda Gallova nalezla v Nmcích, jmenovit v krajinách porýnských vše-

obecného uznání, i pokrauje se dle ní s velikým prospchem, proež mli jsme za svou

povinnost, upozorniti na ni naše vinae, majíce za tO; že by takovýmto rozumným zachá-

zením s hrozny a s mstem vinní náš prmysl nemálo mohl býti zvýšen.

Ostatn mže se pí vínech takto zlepšených dosáhnouti i kvtu pidáním výbor-

njšího vína z lepších roník.

O babím let.

V loském roníku Živy na st. -320 jakož i v letošním na st. 346 podána krátká

zpráva o tak zvaném babském let, i pipovdino pozdji ješt obšírnji se o tom zmíniti.

iníme to nyní, kde vítr až do prosted našich ulic chumáe takových pavuin roznáší.

Bylo to roku 1825 na podzim, když jsem v Okenov pírodopisu a pak i v nkterých a-

sopisech zprávy a rozliné výklady o babím lét etl. Nazývají se tak, jak známo, vlákna,

která pi jasném poasí, pi vjícím západním vru na konci záí, nkdy až pes polovici

íjna jednotliv nebo v chumáích v povtí lítají. Nepedpojatá mysl pokládá je za pavu-

iny, tím více, an v ten as všude na venku sthujícími se pavouky pole i luka pokryta

jsou. Také pírodozpytci vtším dílem totéž tvrdili, ano i nkolik druh pavouk z rodu

Tlieridion, odrodu Thomisus (Krabbenspinne), oznaili, jimž prý tento výjev se pipiso-

vati má. Že ale mezi uenými vidy nkteí se nacházejí, kteí s pirozeným, daleko nehle-

daným výkladem spokojeni býti nemohou, vyskytla se i tehdáž z brusu nová myšlénka, totiž,

že tato vlákna j.sou jakési sraženiny ve vzduchu, jako povtrné kameny, semínka, žáby

a j. Takovými výklady, z pouhé obrazotvornosti vzatými, byl by pojednou konec uinn

všelikému badání pírodovdeckému. Mne pak to práv pobídlo v té vci dále pátrati.

Vybhl jsem .si tehdáž za jasného dne, když hojn babského léta lítalo, na jednu baštu
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(Tasclienbastion) ii Vraisliivi, i hledal takovélio mne znáinrlifi pavoiika (Tlioinií-iis iienio-

ralis, jehož výkres vedle vidíme), i zanedlouho jsom jednoho chytil. Dal jsem

jej na dlaíi, kdež ochotn bhal, aby vyvýšené místo nalezl. I vztýil jsem

niku prsty nahoru, kdežto on hned nahoru spchal, až se konc prsl dopídil.

Tu pak jsem ml utšené podíváni. Pavouek zpímil svou hlavohruJ a nko-
likrát .se kolem otoil, uby vyzvdl, odkud vítr vje. Vál práv od západu.

Tu pavouk stanul, hlavou proti vtru, vyzdvihl zadní bišní tlo, i vy.stikl

látku pavuinnou daleko od sebe do vzduchu, naež ihned vítr se do jejich

vláken vložil a je na spúsob obdlouhl plachetky rozpro.stel, pH emž pední konec sle-

peninou Ifávy ješt spojen zstal, zadní pak ml své spojeni u iti, odkudž vlákna vychá-

zela. Vítr pak nepestával je poád dále a dále z tla soukali. To trvalo dost hodnou

chvíli, pii emž pavouk nepohnut setrvával. Zatím vlákna se vždy více do délky a šíky

rozprostírala a rozkládala, a zvtšením plochy vítr vždy vtší síly nabýval, která pomalu

dosáhla rovnováhu s tíží tla pavoukova, pi emž se tento trochu vyzdvihoval, až naje-

dnou na prstu proti vláknim i po vtru se obrátiv pustil se voln do vzduchu i poal

s nejvtší rychlosti pavuinu ped sebou plovající svými pedními dlouhými nohami k sob
potahovati a v chumá pod své rozplesklé bicho zavijeti. Mezi tím, co se to dlo, skra-

covala se poade plachelka pavuinná, ímž relativní tiže pibývalo a pavouk pomalu šik-

mým smrem k zemi se blížil, až tam nkde mezi kovím zmizel.

Podobným spsobem pouštjí se tito pavoukové ve stromoadích a ovocních sadech

zvlášt po stráních od jednoho stromu k druhému, a tu za jasného poasí n;i [jodzim pii

vání vtru západního všecko se jen hemží takovou veselou vlroplavbou. Mlíidi pak ješt

pavoukové provozují podobné dílo po strništích , kdežto od jednoho stebélka k druhému
poletují. Když jsme se s tímto výjevem jednou seznámili, nebude nám nesnadno na tako-

vých létajících chomáích i pavouka, jako na nm jezdícího, pozorovali ; a však vtšina

tchto chomá bývá tichá a zpustlá, an je pavouk již byl opustil. Domysliti se mžeme
že taková vtroplavba ne pouze za zábavu slouží pavouku, nýbrž že pi tom co se mu
komárk nebo mušek naniane, piln lapá a vyssává , jichžto pik mrtvá tla nalézáme

v chomáku.

Tito pavouci náležejí k tíd loveckých (Theridion) , aniž stále pavuiny nepedou'
Pro jejich emeslo jest celé jejich tlo uspsobeno. Oi jsou dosti veliké a ven vyvstá-

vající, hlavohru velmi pohyblivá, pední dva páry n.di neobyejné dlouhé, zadní však

pcmalé, všechny po ploše položené (ne jako u jiných pozdvižené), více pod bicho sm-
ující, aby tam vlákna skládati mohli, bicho pak nco splesklé, široké.

Nalézáme ješt množství jiných vláken po strnišlích a luinách, na nichž se rosa

chytá a slunce leskle se odráží. Vtšina tchto náleží však jiným druhm a má docela

jiný význam. Každý píivouk totiž, budsi malý nebo velký, souká bže poade vlákénka
ze sebe, jichžto sledy za sebou ponechává, aby snad, jak íkají, vady zpátení cestu nalezl,

od ehož však naše pavuiny docela rozliné jsou. Ur. Jan Purkyné.

Jeltonské jezero.

Oil Arnošta Vvsokho.

Jeltonské jezero leží v Závolžské stepi v Cárevském Újezd Astrachansk o-ubernie.

.Test ti rakouské mile dlouhé a 2'/^ míle široké, majíc skoro sedm mil v obvodu. Jel-

tonské jezero jest ode dávna známo pod jménem Altan-Nor, f. j. Zlaté jezero. .Slovo

Altan promnili Rusové v Jelton. Jmono to bylo mu dle mínni nkterých udleno od
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Kalmyk pro jebo nevyražitelné bohatství soli. Dle jinýcb však nezavdala pehojnost

soli píinu k jménu jeho
;
protože jezero to nebylo jediným pramenem, odkudi sob pe-

deš'i držitelé Astrachanských stepi sl zaopatiovávali. V sousedství s ním v 13 mílech

na jih rozprostírá se druhé skoro stejn velké jezero, zvané Baskunatské
;
ješt dále

k jihu, ve 14 mílech od posledního, nachází se hora Cipnci s ložistra soli kamenné,

kteréž tamjší obyvatelé ode dávna dobývají. Krom toho poítá se v rozliných místech

Astrachanské gubernie asi 700 solných jezer. Jest tedy k pravd podobno, že jméno Al-

lan pochází od toho, že rapa na povrchu jezera a novousazená sl má barvu malinovou

pro pimíšení k nim jistých rostlin, majících koen malinové barvy a zanesených vtrem

a vodou do jezera. Zaervenalý povrch jezera nabývá asto lomením sluneních pa-

prsk zlaté barvy. Slaná voda jezerní, zvaná rapa, vypauje se p.sobením sluneního

vedra, nabývajíc tím vtší hustoty. Shuštná rapa pouští od sebe ustavin více mén
pravidelné krychlové krystaly soli, kteréž se v malé chumáe spojují, na povrchu rapy

l'/j— 5 palc silnou bílou kru tvoí a konen ke dnu jezera padají. Sl na dn no-

vousazená jest naechraná, nepevná, rozpouští se na povtí a nehodí se pro svou ho-

kost k vaení potrav. Poznenáhlu nabývá však vtší hutnosti a ukládá se co pevná hmota

na starší solní vrstvy. Z jara promoí deštová, snhová a iná voda novousazenou sl,

a rozpustí v ní uzavený chlorid horenatý, ímž sl hokost svou ztratí. Oištná sl

nabude nyní ješté vtší pevnosti a jmenuje se stará sl. Na staré soli usadí se erné

bláto, kteréž ji od nov tvoící se soli dlí. Nová sl povstává dílem ze soli, zanesené

íkami do jezera, dílem ze soli již na dn usazené, již solí ješt nenasycená voda vždy

z jara njakou ást rozpouští. Rapa bývá na zaátku jara zhloubi SVj stopy, v let,

vypaujíc se psobením paprsk sluneních, jen 1 stopy, nkdy ješt mlí, tak že možná

po celém jezee docela bez nebezpeenství choditi, tím více ponvadž vrstva novousazené

soli spoívá na ohromném potu starších solních vrstev. K vyzvdní, do jaké hloubky

se sl v jezee táhne, byla v nm udlána šachtice zhloubi 12 stop a vzdálí pl hodiny

od behu. První solní vrstvy, na které se pi hloubení pišlo, mli tloušku 1—4 palc,

po sntí 42 vrstev zjevily se i) palc mocné vrstvy, jejichž sl pevnjší a lepší byla

nežH v hoejších vrstvách. Po prosednuti 100 vrstev byla odkryta tak pevná sl, že

upotebené železné nádobí se polámalo. Hloubji než 12 stop nemohlo se jiti pro pítok

rapy do šachtice ; též byl vzduch tak špatný a smradlavý, že dlníci déle než 10 minut

v ní vydržeti nemohli. Usazováni se soli z rapy dje se obyejn každý rok
; jen jednou

v bhu 104 let (od 1747 až 1851) a sice 1776 nesadila rapa žádné soli, bezpochyby proto,

ponvadž tenkráte deštivé a chladné léto bylo, proež rapa nemohla se shustiti a soli osaditi.

Rozloživše Erdmann, Gubel a J. Rose rapu Jeltonského jezera, nalezli v ní :

Erdmann GObel J. Rose

soli kuchyské ih chloridu sodnatého 7'135 13-124 3-83

chloridu draselnatého — 0-222 0-23

síranu horenatého . soli hoké . 1 858 1-665 5-32

„ sodnatého 0'3&4 — —
„ vápenatého . sádry . . 0-036 — —

chloridu horenatého 16-539 10-542 19-75

bromidu horenatého — 0-007 —
uhliitanu horenatého .... 0-038 — —
vylaženiny 0'505 — —
vody 73-505 74-440 70-87

100 100 100

Pomrná váha . . . 1-208 1-21870 1-27288

— (pi 14" Reaum.) (pi 9-5' R.)
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Neslioíla v iimoži^tví kiicliyíiské poH v rozlohem- níp <l se vysvtlit! tim, že rapa

k rozkladu v rozlii'né dobí z jezera vzata hyla.

Z jezi-ra dobytá siil byla od Gdbla a v oisaíské luobn departementu liuiiiilio

a solnilin díla rozložena ; nalezeno v ni :

dle Giililu v luicbnú

ioli kucliyské .... Ud'.')^ y')"64

cliloiidu draselnatélio . . 0'04 —
„ liocn.atélio . . 0-1.3 O- 10

síranu víipenatélio . . . 1"01 IG7

nerozpuštnélio zbytku . 0*;j7 I'].')

.síranu .íodnatélio ... — O-lš

vody 1-87 1-30

' loÓ^oi 100-40

Sl se dobývá jen v let. Nádobí zále -.í v soc-Iiorecli a lopatách. Dobýváni dje
se pi píhodných okolnostech, t. j. pi bezvtí, nehluboko rap a v suchém poasí velmi

rychle a bez namáhání se solilomc. Dobytí 1.7;").').000 rakou.ských cent po/.aduje

okrouhlým íslem 750 dlník a .50 pracovních dn. Práce solilomc jest velini obtížná,

ponvadž se ped horkem, kteréž v Jeltonské stepi nkdy 45" Reaumuru dosáhne , niím
uvarovali nemohou , stojíce až pod pás v rap, zažírající .«e v tlo. Každý dlník

mžo si za léto okolo 200 zlatých st. vydlati.

Roku 17.50 dobylo se stdi 547.937 rak. cent.

„ 17G0 „ „ 1.544.207 „

v 1770 „ „ 887.90.3 , „

„ 1780 „ „ 1.525.000 „ „

„ 1790 „ „ 1.420. l;52 „ „

« 1800 „ , 1.731.533 , „

„1810 y, r,
2.940.024 „ „

T 1S20 ., „ 292.500 „ „

„1830 „ „ 292.500 „ „

r 1840 „ „ 1.3G1.7CG „

„ 1850 .. „ 1.758.000

O zrnekách v mozku škrobovým podobných.

Ve zpráv Dra. Saxa o onehdejším shromáždni nmeckých pírodozpytcú a léka
ve Vídni , sdlené ve schzce pírodovdecké sekcí musejní a na konci tohoto svazku

zmínné, zmínka též uinna jest o složení zrneek škrobových, což dalo píležitost pode-

psanému promluviti o podobných zrnkách (^corpuscula amyloidea), od mho od roku 1837

v lovím mozku odkrytých, o nichž tenkrát ve zpráv shromáždní Pražského známost

podána byla. Zrneka ta mají velikou podobnost ke .škrobovým, jsou stejné prmrné
velikosti, piokrouhlá, nco sploštlá na spsob oky, prhledná, a uvnit z nkolika,

3 až O se objímajících vrstviek složena, stlaena pak se po sti-anách rozpukávaji, což

i pi škrobových nalézáme ; jejich reakce na jod tchdáž ješt zpytovateli známa nebyla.

Toto pozorováni zstalo v neznámosti a skrytosti až do roku 1853, kdežto Virchov znova

se ho ujal a psobením jodu a kyseliny sirkové, jimiž zrneka ta podobn ke škrobovým

mode a fialov zbarvena hyla, dokázati se snažil, že z pravé .škrobi>viny .složena jsou,

která stejného jsouc pvodu s bukovinou rostlinní (rcllulosa), jenž t.iké jinde u nižších
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zvíat (salpa, ascidia, phalhisia a j.) nalezena byla, na to by poukazovala, že i v lidfkém

mozku jakési zdevnatní státi se mže. Ano v Anglianech dokazoval Busk, že tím

spsobem mozek v lepidlo knihaské (Kieister) se promuje, naež Louská posmívaje se

tomu prohodil, že to asi nic jiného není než bramborová kaše do hlav za našich nuzných

as vniklá. — Zatím další skoumání ukázalo, že, akoliv jakási podobnost zapíti se

nemže, mnoho zase znak se nachází, jimiž ob látky velice se rzní, o emž nedávno

také nkdy u nás osobn známý Dr. Meokel von Henisbach obšírnji pojednal *;. Za

hlavní známku udal, že zrnka mozková jodem a kyselinou sirkovou barvu sice na mo-

dravo zmují, ta však že stálá není jako to jest u škrobu, nýbrž že do snidé pechází,

až konen zbledne. Z jiných pak ješt zkoušek vychází, že látka jejich není jednoduchá

jako škrobovina jest, nýbrž z více látek složena, z nichž hlavní jsou látka rosolovitá na

spsob té, co se v žláze ohryzkové (Schilddrse) nachází, jiná pak zase tuná, podobna

míze nervových vlákének. Na všechen spsob nenáležejí tato zrneka k ástkám písn
organickým živým, v životní innosti podíl majícím, jako jsou na p. zrneka gangliová,

vlákna nervní, svalová, buky žlázové a j., nýbrž zdají se býti pouhou vyloueninou z lu-

ebního pochodu v mozku vznikající, jako to platí o jiných vyloueninách, k nimž kamínky

a písek mozkový piítáme ; ob pak nezdají se býti chorobné, nebo v každém stáí a bez-

mála u všech se nalézají, aniž by bylo eho znáti v as živobytí. Dr. Jan Purhyné.

Schzka prírodnického sboru Musea království eského dne 16, íjna b. r.

Pan prof. Purkyné otevel sezeni po uplynutých prázdninách pro nový bh ped-

nášek, kteréž se jako díve každý di-uhý tvrtek v msíci odbývati budou. Na to dal pan

Dr. Julius Saj:, kterýž se byl k schzce nmeckých prirodozpytc v záí do Vídn odebral

a tam hlavn na odboru botanickém podílu ml, zprávu o nkterých zajímavých pednáškách

v tomto odboru. Zvlášt zajímavé byly zprávy o cizopasných rasách, vyskytujících se na

jiných obyejných rasách ili žabincích, pak o rozmnožování rostlin semenem bez zúrod-

nní, což se jmenovit na jedné pryšcovité rostlin (Celebogyne) a též na jedné cháe

(chara crinita) pozoruje, jakož také o zrstu škrobu a o jeho vrstevnatém složení, po-

zorovaném od Niigeliho. Nejvtšího uznáni došly však ve Vídeské schzce krásné samo-

tisky rostlin, totiž umlé otisky jejich pomocí galvanoplastiky s nejvtší zevrubností zho-

tovené. Professorové Dr. Ettinghausen a Dr. Pokorný vydávají tak podporou vlády celou

skvostnou Floru mocnáství Rakouského, dílo to jediné ve svém spsobu, ponvadž každá

rcstlina dle pvodního exempláre otištna všechny zvláštnosti žilek na listech, na kvtu,

všechny chloupky a vlásky až do nejmenšího ukazuje, tak že útlejší ásti i drobnohledem

na takových otiscích vyhledávati se musí.

Opravy.

Ve svazku 2. t. ron. ti na str. 109 . 38 : shry na mlsté : Tamanndie — Tamarindy.
— 112 — 6 — — — dimor — di mar
— 114 — 11 — — — Lucifera — Cucifera

— _ — 12 — — — eichy — eíky
— — — — — — lanie — cassie

_ 16 zdola — — 17»'„ — 1%
11 — — — nejsamotnjších — nejsamodíní'jších

Ve sv. 4. na str. 358, .359 a 360 sluší fšude ua míst : grán ísti gramm.

») Mikrogeologie. Ueber die Concrcmente im thierischon Organismus. Von Dr. Heinrich Meckel v. Hems-

bach, Prof. d. Medicin etc. Nach dcs Verfassers Tode herausgegeben vou Dr. Theodor Billroth.

Berlin Keimer 1856.
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1. Úvod.

V sezeni dne 14. listopadu lonskéhu roku uinil p. prof. KrejH ve sboru pl-

rodnickém našeho Musea návrh, aby sbor ten zmeni výšek okolí Praííského spro-

stedkoval, což by snad sloužiti mohlo co základ map tak nazvané vrslevnl, asi v tnm

spsobu , jakou jsem v roníku ís. o'eul ústavu co výsledek mení okolí Brnn-
ského uveejnil. Návrh ten byl od sboru pijat a brzo polom obdržel jsem od nho
estné vyzvání, abych tuto práci pevzal. Pozvání to pijal jsem s potšením, neb ml
jsem již dávno sám v úmyslu, mení takové provésti, a jen nedostatek asu a náleži-

tých prostedk, jakož i pevzaté miické práce pro c. k. geolog, ústav ve Vídni

a Werner-Verein v Brn byly píinou, že jsem v školních prázdninách úmysl ten usku-

teniti nemohl. Když však prír. sborem musejním pcntižilé prostedky zjednány byly,

musil se i as zjednati, a umínil jsem si ledy, dva diú v týdnu, školním úadem ne-

zaujaté, k tomu úelu vnovali. Mení poalo dne 5. dubna a pokraovalo vyjmouc

jediný týden až do konce ervna, kdežto se celá práce šfastn dokonila. Nicménd

nebyl bych výsledky té práce tak záhy mohl uveejniti, kdyby mne páni assislenti zdej-

šího polytechnickélio ústavu, a sice pan Mat. Sluka podrobnou nivellaoi vnitní Prahy

a pan Vád. Jiriák kontrolujícím vypoítáváním mého meni nebyli podporovali. Poty

naše nejsou sice ku konci dovedeny a musí so dle nynjšího postaveni vdy ješt vy-

rovnání malých pozorovacích chyb provésti, a však výpoty ty jsou jednak tak dlouhé

a jen pro vlastního potáe zajímavé, jinak docílí se jimi zmny tak málo podstatné,

že jsem si umínil, krátký pehled té práce a obdržených výsledk nyní hned uveej-

niti, aby ti, kteí priroclníckým neb prmyslnickým zamstnáním se baví, neprodlen co

jim dležitého jest z ní erpati mohli. V pozdjším vtším spisu hodlám celý mate-

riál, základy svých pot a vbec celou vdeckou úpravu pro znalce vyložiti, abych

tím spsobem možnost podal, výsledky mé qpvým vjpuítáníni opravili, kdyby pozdji

výrazy nkterých základ n. p. vzdáleností lepšími mapami, nebo úhl výšek dokona-

lejšími nástroji zmniti se mly.

Budiž mi zde ješt dovoleno, nkterá skrovná poznamenáni o užitku meni
výšek pipojiti ; neb jakkoliv pozvání mé již o tom samo sebou svdí, že užitek len

mezi prírodoznalci vbec uznán jest, nebude pedco od tnísta ped véiším obecenstvem

dvody toho vyložiti a tak zárove stanovišt naznaiti, z kterého jsem pi meni
vycházel.

Vezmeme-li situaní plán nebo topografickou mapu do ruky, abychom se v kra-

jin jisté obeznali, pochybovali bychom velice o její cen, kdyby ve vo')orovné vzdále-

nosti nrbo v umístní míst nhy')no bylo. Cena map posuzuje se obyejné dle tohoto

mítka, a v skutku ohstoji novfjši a lepši mapy ped touto kritikou. Mapa má ale laké

úel, dli povrchu zemského graficky pedstavili a tedy na každém tlese nejenom délku

a šíku, nýbrž I výšku a hloubku naznaiti , což poslední ale velmi poídkn se na-

lézá. Meb pi shotoveoi mnohých map bývá považováno za zbytené, úklony pdy



a význané povrchní tvary její naznaovali, na jinýcli lepšicli stává se to sice ale velmi

nedokonale a jen dle oka. Pipomínám v turn ohledu, že do té doby nemáme ani

jediné dobré speciální mapy celých Cech, akoliv v novéjši dob k tomu úelu ledaco

se podniklo. Jenom jednotlivé, velmi malé ástky povrchu zemského jsou tak zmeny
a zobrazeny, že dávají pi pohledu na n dokonale pravý obraz pomr pdních, jako

n. p. ást Saska, ást Badenska, malý díl Francie a Švýcar. Na vtším díle map, jinak

co výborných uznaných, musíme se títn spokojiti, poznáme-li, který z dvou od sebe

vzdálenjších bod , neležících u toholéž potoka, vyšší jest. Pohíchu bylo dosavad

rozšíieno mínní, že podoba pdy, jmenovit rozliné její úklony jen vojenskému

stavu dležité jsou, proež pi mení zdlané pdy na to ani ohled bráti se nemusí,

an prý výnosnosti její v ^obráceném pomru k úklonu jejímu ubývá a na mapách,

kde se pda jen ve vodorovné projekci pedstavuje a každá plocha v pomru k svému

úiilonu jen skrácena se objevuje, naznaování sklonitosti a výšky zbyteným jesl.

Avšak který osvícený hospodá nebo lesník pi-iznává se k této domnnce ? Ostatn

zstává, kdyby i tato domnnka pravá byla, zevrubná známost výšek nejenom malých

ploch, nýbrž i celých krajin pro spsoby vzdlání (orání, porážení a sázení les, ovla-

žování a vysušování luk) nanejvýše dležila. Dležitost tuto pro vlastního tech-

nika
,
pro stavby silnic, železnic, pro správu eisf odvodovati, zdá se mi býti zby-

tené. Také ve vdeckém ohledu stává se známost nejenom všeobecných tvar horstva

a úval, nýbiž i zevrubné sludium pomrných výšek jednotlivých bod vždy zajíma-

vjší, a sice jak pro meteorologa, kterýž v tch pomrech píinu zdánlivých nepravi-

delností v pochodu úkaz povtrných poznává
;
pro hydrografa, kterýž zponenáhlý zrst

vodních žil v silnjší toky sleduje a píiny zhoubných povodni vyhledává ; a konen
pro geologa, jenž asto zvlášt ve vrstevnatých útvarech p rovnáním výšek starší od

novjších usazenin dlí a z úklonu povrchu na psobení sil, na pedešlou podobu

a pišlí zmnu uzavírá. Zetel pi provedení mé práce byl tedy obrácen k vyvolení

bod, kteréž se zmili mly, tak, aby z nich ve vytknutých ohledech njaký užitek

vyplynul, a hospodá, lesník a technik vbec, jakož i fysik, botanik a geolog s ísly

se selkl, kterých dosavad pohešoval.

Podniknutí musilo se však na jistou ást obmezili a bylo ledy v tom ohledu

uzaveno, spraoovati krajinu, kterou mapa okolí Pražského, od Matice eské r. 1851

vydaná, pedstavuje, kterážto mapa, akoliv ne bez chyb, pedce k nejlepším pehledním

mapám toko okolí náleží a prostoru 31'18 tverených rak. mil obsahuje. Na mapu

tuto upozoruji zárove ty, kteí výsledky mého mení zevrubn porovnati chléjí.

2. Dosavadní meni výšek a inapy okolí Praiského.

Ped poatým mením bylo zapotebí vyskoumati, které práce o pomrech výšek

okolí toho vykonány jsou, aby dobré snad výsledky použiti nebo aspo s mými srov-

nati se mohly. Bylo také pro mj spsob mení dležité, zjednati sob nejlepších

topognifických map toho okolí, ponvadž jeden z element mých pot, toliž vodorovná

vzdálenost, z nich erpati se mla.

S ohledem na vykonané mení výšek nalezl sem :

1. Udání onch bod, které pi triangulací ech ped mnohými lety od c. k.

generálního Quartiermeisterstabu co hlavní signální body (velikými jehlanci naznaené)

a co trojúhelné body první ady upotebeny byly, k nimž pozdji katastrální meni se

pipojilo. Rozdíly ve výškách tchto bod, (jejichž poet ale velmi nepatrný jest), s ohle-

dem na osu rafijí hodin na vži Svatoštpánské ve Vídni jsou mnohým velmi ostrým m-
ením a obapolným spojením velmi zevrubn ustanoveny, a ponvadž pozdji také nad-

moská výška oné rafijové osy nad hladinou Adriatského moe temi rozlinými arami,



(I Vidn6 pes Dolní Rakousy, Korutany, Gorioi až kVokleji — pak zVidnC pes Štýrsko,

Krajinu ai k Terstu — a konen z Vidn pes Uhry a Chorvatsko až k ece) ustano-

veny byly, dala se i nadmoská výška všech onch, po celém Rakouském mocnáství

na spsol) velké sít roztroušených bod vypoCísti. Pohíchu byly tyto nadmoské výšky

posud jen pro Dolní a Horní Rakousy, pro Štýrsko a království lllirské uveejnny. Po-

nvadž pak pro mne známost onch bod, jenž okolí Pražskému pináležejí, velmi dležitá

byla, an jen podle nicli nadmoskou vjšku poítati jsem mohl, obrátil jsem se v tom

ohledu na generálního direktora c. k. katastru ve Vídni
,

pana plukovníka Ilavlitka,

který s obyejnou mu úslužností dovolil, abych si potebné body z mických protokol

sám vytáhl. Tím spsobum obdržel jsem nadmoskou výšku desíti bod, kteréž zde proto

uvádím, že na správnosti jejich nadmoské výšky z vtšího dílu má redukce spoívá.

Body tyto jsou:

Prašná vž v Star. mst Pražském, dlažba v brán 10082 Vid. sáh nad Adriat. mo.
Karlov, dlažba v kostele .... 12266 , „ ,

Svatovítská vž na Hradanech, dlažba . . 13562 „ „ „

Kostel sv. Vavince na Petín . . . 170'02 „ „ ,

Staré batterie nad Bluhorskýnii lomy, basis . 185'60 „ „ „

Kostel sv. Matje v Šárce, makovice vže . 162-68 „ „ ,

Kostel na Bílé Hoe, dlažba .... 199-73 „ „ „

Kozí Hbety, kamenný kopec u Horomic . 169-68 , „ „

Kíže, lomy nad Olšany, znamení triangulaní 144*18 „ „ „

Prosek, dlažba kostelní 155-12 „ „ s

Podle všelijakého kontrolního mení a výpotu lze pravost udaných výšek až na

1 sáh ili 6 stevícv ujistiti. Nadmoské tyto výšky mohou se také s hladinou Balti-

ckého a erného moe porovnati, ponvadž r. 1849 rakouská triangulace s ruskou

spojena byla.

2. Baromelrické mení výšek. Toto bylo posud jediným pramenem pro známost

nadmoských výšek Prahy a jejího okolí. Jakkoliv barometrické meni prospšné jest

v takových okolnostech, kde se trigonoiiietrickéhn spsobu jen s obtíží užívati dá, nebo kde

ani možné není, kde pak odpovídající tlakomr píliš vzdálen není (ne více nežli 4—5
mil) a kde s pibližným výsledkem spokojili se lze ; tak nedostatené jest ale, kde

vzdálenost odpovídajícch sob tlakomr 15— 20 mil pesahuje, jako se stalo pi usta-

novení nadmoské výšky meteorologického observatoria v Praze, pi emž odpovídající

sob pozorování na hvzdárnách ve Vídni a Berlín k ustanovení výšek co základ slou-

žilo. Není zde místa , vyložiti poslední píiny chyb z toho vycházejících, také bych

musíl opakovali, co jsem již díve ve vtším pojednání o tomto pedmtu vyslovil (Uber

hypsometrische Messungen, iiisbesondcre zu geologisch-orographischen Zwecken. Jahr-

buch d. k. k. geolog. Reíchsanstalt. III. Jahrg. 1851. II. Vierlelj.), a což od té doby

od jiných pozorovatel v jiných zemích stvrzeno bylo ; nemohu však mlením opomi-

nouti , že všechna udání nadmoské výšky Prahy, kteráž jsem skoro úpln sebral, od

udání k pravd nejpodobnjšího, jak nyní ustanoveno jest, velmi znan se uchylují. Udání

tato jsou z vtšího dílu píliš nízká, což jmenovit platí o nejdležitjším bodu, totii

o meteorologickém observatoriu v Praze, kde zpodní hladina rtuti v normálním tlako-

mi>ru zpoátku na 90, pozdji na 94, pak na 96 a 99 sáh nad moem pijala byla,

kdežto bezpochyby 104 sáhy ili 624 stevícv obnáší. Ponvadž všechna ostatní m-
ení k podotknutému bodu na observatoriu se vztahovala, pipojil se ke každé chyb
jinak povstalé ješt rozdíl o 5— 14 sáh podle asu, v kterém mení se stalo. Cstuln

jest v bližším okolí Pražském sotva 20 bod díve lak ustanovených; správnjší udání

pocházejí od pp. Kreila, Frilsche, Hosera a Kiemanna,



3. Nivellaoe, náležející té krajiné, jsou uveejnny, dílem od Strelfletira v nivellaci

stálili dráhy, iúem s Mynaíkové map železnice v údolí Vltavském. Dobrotou p. direktora

Kressa obdržel jsem nivellaci nové Kralupské a staré Fiirslcnberské železnice, konen
uá c. k. stavitelské direkci krátký výtah nivellace Vltavy od Vraného až ke Kralupm.
Nivellaoe tyto mají velkou cenu, používá-li se rozdílu výšek jednotlivých bodi; nad-

moské výšky v nich udané musí ale býti nesprávné, jelikož nadmoská výška Prahy co

základní bod v Praze chybn ustanovena byla. Ostatn nesmi dvra k lakovým ni-

vellacem býti ncobmezena
, jmenovit vztahuji-li se na velké délky, ponvadž se pH

etných stanovištích malé a zdánliv nepatrné chyby shromadi, a neoekávané po 15—20
mílích pi kontnilováni co strašidlo 3—4 sáh dlouhé objeví, jak toho píklad dává

nivellace Ferdinandovy severní dráhy na áe z Vídn do Brna , kde se laková chyba

6 sáh objevila (Viz mé pojednáni : Bericht uber Hóhenmessungen a t. d. Jahrb. d.

geol. R. IV. Jahrg. 1852. I. Viertelj.).

4. Mapy okoli Pražského k erpání z nich vodorovných vzdáleností ml jsem

troje, a sice:

o} Mapu pod titulem : Karten der Umgebungen der Hauplstadl Prag, aufgenommen
und gezeichnet auf Befehl des k. k. Feldzeugmeisters und kommandirondeu Generals

in Bohmen Frslen zu Liechtenstein von einer Anzahl Militairs. Mapa ta obsahuje 16 list,

méilko jest 1 pulec = 200 sáh. Terrain jest z vtšího dílu dobe pojat, vzdálenosti

dle vyvedeného meni a porovnání jsou správné.

6^ Mapu pod titulem: Karten der Umgebungen der Hauplstadl Prag a t. d. jako

pedešlá. Tato mapa obsahuje 9 list, které ale ješt jednou tak velkou prostoru ped-
stavují nežli pedešlá ; neb mítko jest 1 palec = 400 sáh. Terrain jest mén dobe
pojat a ponkud tvrd vyveden; jednotlivé listy, od rozliných kreslitel na kamen
ryté, mají rozlinou cenu; tisk, aspo na exemplái mém, jest neistý.

c) Okoli Pražské péí a nákladem Matice eské a t. d. 1851. Mapa ta jest dobrá

pehlední mapa, patrn na základ ohou pedešlých pracována, obsahuje ale mnohe:ii

vlší prostoru nežli mapa b). Mítko jest 1 palec = 1200 sáh. Muiiím však pipome-

nouti, že mítko na dolejším kraji mapy pidané jest chybné a neupoiebilelné, pon-
vadž palec tam vyrýsovaný v skutku jen 0962 palce obnáší , tak že pi užívání toho

mítka na 1000 sáh chyba 47 sáh pipadá , a tedy pi dvoj-trojnásobné vzdále-

nosti chyba se z dvoj-lrojnásobní. Mapa jest s velkou pilnosti a svdomitostí pra-

cována, jen že terrain v nejbližším okolí Pražském jde píliš do podrobnosti, což pi

tom mritku pehledu základní podoby jest na ujmu, kdežto zase ve vtší vzdálenosti,

kde kreslitel bezpochyby tak dobrých pramen neml, pravá podoba pdy s irapou ni-

kterak nesouhlasí, jako n. p. v jihovýchodním kout okolo Mnichovic, a taktéž v seve-

rozápadním kout. Nicmén zstane tálo mapa až k uveejnní map generálního štábu

nejlepší pehledni mapou našeho okoli. Vzdálenosti jsou , užívá-li se jiného, nežli na

map samé udaného mítka, dosti správné, a pi vtší pozornosti nebude chyba 15—20

sáh pesahovati.

To jest materiál, jehož jsem užil. Z uvedených mených výšek upotebil jsem

však jen onch 10 bod z 1) a nkolika bod z 3), v celku asi 30 bod.

3. O spsobu a postupu mého meni.

Každé meni výšek má ten bezprostední úel, nejkratší vzdálenost njakého bodu,

ili kolmou vzdálenost od plochy ustanovili, kterou si položíme skrze jiný vyšší nebo

nižší bud zárovn s mathemaiiikým povrchem zem. Prostedky, jakými se rozdíl výšky

obou tchto míst obdrží, jsou jak známo rozliné. Ponvadž totiž mení toho rozdílu

výšek nikdy bezprostedn vyvésti se nedá, leda na vžich, musí se cil ten prostedni



cestou dosáhnouti použitim zákon a pomr hledtoé veliiny k arám nebo veliinám,

které 61! bezprostedná nifiti dají. Pravá a zevrubná známost tchto pornCT a výraz

jejích iii«ihi,-mHlici(uu formuli jest úlohou upotl^ebené mathuinuliky, piemž ale pravdivost

této furniule lukdy cu absolutní, nýbrž Jen cu k pra\dú dle možnosti pi-iblížeiia považo-

vali se Miu^i, ponvadž nu plulnosli uinného phedpoltlúdáni závisí; - skutené meni
podotknutých sprostedkovacich veli(Mn, jejichž hodnota k vypotení formule známa býti

musí, jest úlohou pracujícího miiie a zevrubnosl její závisí na opalrnosli a obratnosti

jeho, p.tk na dokonalosti uputebovaného núslroju. Poznáváme z tohoto jednoduchého

výkladu, že zevrubnost inéeni na mnohých okolnostech závisí, jakož i, že íslo takovým

niéením ustanovené nikdy absolutní- pravé není, nýbrž jen více nebo mén ku pravd se

pibližuje, pi emž velikost úchylky ili chyba mení na spsobu upotebeném , na ná-

stroji užívaném a na vdomosti mie závisí. U nkterých z tchto spfisobQ jest i mo-
žno, udali hranici této chyby, jakáž se nikdy pekroiti nemiJže, u jiných není to ale

možné. Pi svém mení upotebil jsem trojího spsobu, pokud mi totiž dle daných

místností jeden nebo druhý pimenjším býti se zdál.

Nejastji upotebil jsem spsobu tak nazvaného trigonometrického. Tento záleží,

jak zniimo, v lom, že se nejdíve úhel kolmý ili úhel výšky zevrubn ustanoví, totiž

onen, jejž tvoí visura od stanovišlé ku pedmtu menému s vodorovnou visurou v též

kolmé ploše. To se vyvádlo malým tlieoilotitem, opateným velmi jemným šroubem,

jíaiž se ješt 4—5 sekund oste mili da, a dle mého udáni v díln c. k. pniytechnickóho

ústavu ve Vídni zhotoveným. Vodorovné vzdálcnosli bod byly ustanoveny u hlavních

bod výpotem, u vlšilio dílu ale byly vzaly z jmenovaných Ii map ;
porovnáním pe-

svdil jsem se, že také v okolnostech nejmén píznivých chyba v distanci 30—40 sáh
nepesahovala. Ponvadž dle raickýcli zásad chyba v meni výšky, kleta z chyby

v distanci vyplývá, zlomkem - se vyslovuje, pi emž h rozdíl výšky obou bod, D

distanci a d chybu v distanci znaí, jest palmo, že pi tomto spsobu meuí prospšné

jest, veliké vzdálenosti za základ bráti. Neb méHme-li n. p. ze vzdálenosti 4000 sáh
vrch 40 sáh nad našim stanovištm vysoký, a kdybychom vzdálenost o 20 sáh delší

40X20
pijali, vypotli bychom výšku hory o ,^^ = 02 sáh ili o 1 stevíc a 2 palce

4000

vyšší, nežli jest. Také vysvitá z toho, že se tím spsobem mnoho asu získá, ponvadž

z jediného pimen vyvoleného stanovišt všechny body zmili se dají, které spatu-

jeme a jejichž vodorovná vzdálenost známa jest.

Nechci zde vyvedením mathematických formulí k vypotení upotebených nikoho

unaviti, jen co poslední výsledek musím uvésti, že k tomu úelu ob formule

., H = ' -'"
(;

;;; ^-f'
-

; a ^) H = D tang » . 04347^
cos (o) + 0-935 c) 6 - j

voleny byly, v nichž U rozdíl výšky obou bod, D vodorovnou vzdálenost jejich, ca

mený úhel výšky, c úhel distance D u stcdobodu zemského a r polomr zem vyzna-

uje. Tento spsob meni zasluhoval by zajisté pednost pede všemi jinými spso-

by, kdyby lámání svtla v nestejn ohátých vrstvách vzduchu v úhlu m nemlo za ná-

sledek chybu, jejíž povaha dosavad píliš málo proskoumána jest, aby se do potu

vtáhnouti mohla.

Ped zapoatým mením vybral jsem pomoci map nejpimenjší stanovišt a

spojil jsem je pi svých vycházkách s uvedenými nahoe 10 body generálního štábu,

jnkož i mezí sebou kontrolními visurami, tak že celé okolí bylo pokryto sílí, jejíž uzly

JSOU uvedená slanovi.št. Stanovišt tato a nadmoská jejich výška jsou v chronologi-

ckém poádku ustanoveni svého následující

:



VJd. lihi

i. Žižkov, nejvyšší jeho bod . 141 31

2. Kíže, lomy u Olšan . . . i44 18

3. Bohdalec, vrch, nejvyšší Lod . 143-25

4. Bohdalec, vrch, o nco níže . 142'66

5. Vysoina severn nad Dvorci,

jižn od lom 140-54

6. Díví Hrady, vysoina nad Zlí-

„i chovem 155-60

,7- Vysoina východn od kostela

svatého Prokopa 161-10

8. Staré batlerie Blohorské (Sand-

berg) 185-46

9. Staré balterie Blohorské, o

nco níže 18499

10. ervený vrch nad Jenerálkou

v Šárce 1T020

11. Hajnice, vrch u Kamýka . . 177-28

12. Hajnice, vrch o nco níže . 176-96

13. Výšina severn od Turska . 16372
14. Výšina jihozáp. od Kozince . 174-73

15. Kozí Hibely, kopec u Horomric 170'07

16. Kozí Hbety, skály nad Oun-
licemi 159-42

17. Ladví, vrch u Dablic . . . 18798
18. Lomy, severozáp. od Myškovic 138-34

19. Socha svatého Jana na cest

z Vinoe do Radonic . . . 13510
20. Vysoina severn od Chval . 15089

Vid. sáhá

21. Skály naproti Chvalm . . . 149 66

22. Vysoina východn od Nehvizd 13290
23. Lomy severn od Úval . . . 15811
24. Hradešín, kostel nadŠkvorcem 206-63

25. Vysoina východní od Bud . 228 78

26. Hra, vrch u ftian .... 25120
27. Hra, jižní temeno .... 252-73

28. Výšina ziíp. od Hor. Mcholup 163-96

29. Vysoina, západn od Kunratic 158'62

30. Výšina, východn od Jesenic . 190 15

31. Psárský vrch u Psár . . . 194-92

32. Hradišt, vrch u Zbraslavi . 19973

33. Hradišt, vrch, temeno seve-

rozápadní 199-38

34. Dolejší gloriet na Hradišti . 17289

35. U Zbraslavi pi hladin Vltavy 100 10

36. Lesnatý hbet, jihov. od Hoblina 21328
37. Velká Hora, jižn od Karlšleina 191-77

38. Vysoina, jižn od Chrašfan . 210-75

39. Vysoinaseverozáp.od Chrašfan 210-43

40. Temeno lesnaté „V pánvích*

nad Berounkou jižn od Plešivce 238-20

41. Kamenina, vrch u Železné . 241*82

42. Nejvyšší temeno v lomech jižn

od Pítona blíž Unhošt . . 213-41

43. Vinaická hora u Kladna . . 20759

44. Bude, kostel nad Zakolanským

údolím 15260
Z tchto 44 stanovišf vyvedl jsem 544 mení, jejichž pravost v nejlepších pí-

padech až na 1—2 sevíce, v nejnepíznivjších ješt na 6 — 10 si. zaruiti mohu. Je-

dnotlivé zmené body vyvolil jsem tak, aby všem nahoe vytknutým požadavkm co

možná se vyhovlo. Pi této píležitosti musím podotknouti, že pan Jan Krejí, prof.

na c. k. vyšší reální škole , z horlivého úastenství v tomto podniknuti, skoro na všech

vycházkách mne vyprovázel a co zevrubný znatel pírodopisních pomr Pražského okolí

na mnohé geologicky dležité a do mého mení vtažené body upozornil, jejichž vyhle-

dání by se jen s velkou ztrátou asu jinak dalo provésti, zaež mu zde zvláštní diky vy-

slovuji. Taktéž jsem k mnohým díkm zavázán p. Vád. Jirsáhovi, assisteniovi malh.

nauk na polyl. ústavu v Praze, kterýž kontrolní poty rozdíl výšek pro všechna mení
pevzal a vyvedl.

Druhý spsob, lak nazvaný nivellaní, záleží jak známo v tom, že pomoci dobré

libelly vodorovná visura se položí a midlem (nivellaní latí) se skoumá, o nejbližší

místo vyšší nebo nižší jest nežli stanovišt. Spsobu toho užívá se obyejn tam , kde

se výstup a úpad njaké áry v krátkých pestávkách s velkou zevrubností ustanoviti

má, n. p. pi regulací ek, pi zakládání silníc a železnic. Položíme-li takové áry

v njaké krajin dle všech možných smr, obdržíme nejzevrubnjší obraz pomr vý-

šek jejich. Ponvadž ale takové meni mnoho asu požaduje, skoumají se tak jen menší,

zvlášt dležité ásti zemského povrchu. Mn zdálo se býti žádoucí, proskoumati tím

sp sobem pomry nerovnosti pdy v Praze, jakožto nejdležitjší místnosti v naší kra-
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jín, cuž by nejenom pro vilcckd, nýbrž také zvlášt pro technické úfuly, jako n. p.

pro vodovody, stavbu kanálA atd. prospšných výsledk míti musilo. Již díve sice ped
nékolika lety, zvliišlé za jednoho z mých pedchdeil, prof. Dopptcra, byly lakové ni-

vellace od žák polyl, ústavu vyvedeny a sestaveny, zevrulinéjší skoumáni ukázalo ale,

že se sem tam hrubé chyby vloudily, tak že jsem onfch prací použiti nemohl. Vy-

zval jsem tedy v letošním jaru p. Mat. Sluku, assistcnta pro prakt. p^eometrii na zdejší

technice, aby nivellací Prahy ješté jednou provedl, k emuž se ihned odhodlal, a smlu-

viv se se mnou o pochodu celé práce bez prodleni ji zapoíal. Nircllace tato byla od

p. Sluky a nkolika výborných žák polyt. ústavu s nejvtší bedlivosti a vytrvalostí podrotiné

a souvisle po Starém a Novém mršt, po Malé Slrané a na Hradanech provedena a na

nkolika místech s mými trijronomelrickýnii hlavními body spojena, a tak na nadmoskou

výšku uvedena. Jakožto základní porovnávací horizont byl pvodn pijat první stupe

sochy sv. Václava na Koském trhu. Pod lánkem „Praha" v následujícím pehledu

uvedl jsem jen nkteré t dležitjších bod této nivellace. Rozdíly výšek jejich mezi

sebou jsou velmi zevrubné, ponvadž každá nivellace denn navrácením se k prvnímu

stanovišti jinou cestou uzavena a tím kontrolována byla.

Tetí spsob meni výšek jest spsob baromeirický , který jak známo se za-

kládá na rozliné hutnosti vzduchu v rozliných výškách a na ustanovení této hutnosti

pomoci výšky rtufového sloupce v tlakomru. Spsob tento, proti nmuž se v nejno-

vjší dob mnoho namítá, není tak špatný, užívá-li se náležité opatrnosti a nevyhledá-

vá-li se ostrá zcvrubnost. Zpsob len hodí se zvlášt pro ty pípady, kde jednotlivé

nesnadné viditelné body ustanoviti se mají, jež by jiným mením jen s velkou ztrátou

asu spojiti se daly. Mil jsem tak nkteré body v okolí Karlšleina , sv. Ivana a Lo-

dnic. K lomu úelu porovnal jsem díve svj cestovní tlakomr (velmi dobrý, mnoho-

násobn vyzkoušený nástroj od Kappeílora ve Vídni) nkolikráte s normálním tlakom-

rem na hvzdárn Pražské, abych rozdíl obou obdržel (kterýž mimochodem eeno velmi

neobyejný jest, an 0'95 pa. árek obnáší) ; vzal jsem nadmoskou výšku tlakomru v

meteorologickém observatoriu v Praze dle svého mení (viz doleji) na 10465 Vid. sáh

a vypoítal jsem pak svá mení pomocí adjunkta hvzdárny, pana Karlínského , úslu-

žné mi sdlených korrespondujicích udání barometrografu dle tabulí ode mne uveejn-

ných (Neue Tafeln zur schnellen Berechnung barometrisch gemessencr Huhen a t. d.

Jahrbuch d. g. R. VI. Jahrg. 1855. IV. Vierlelj.) Na kontrolu zavsil jsem tlakomr,

kdykoliv jsem ho s sebou ml , také na onch stanovištích
, jež jsem trigonometricky

ustanovil. Výpoet podal následující rozdíly.

Vysoina jižn od Chrašfan, trigonometricky 210"5, barometricky 20l5'20 Vid. sáh

Lesnatý hbet jihových. u Roblina, „ 213-28, „ 212 05 , „

Velká hora jižn od Karlšleina, „ 191-77, „ 191-61 , ,

Temeno lesnaté „V pánvích' nad Berounkou 23820, „ 241-41 , „

SpAsobem tím ustanovil jsem asi 20 bod.

To jsou podstatné práce, které v bhu msíc dubna, máje, ervna a ervence

letošního roku vyvedeny byly, aby následující výsledky dosaženy býti mohly. Myslil

jsem, že postup jejich aspu všeobecné uvi-sti musím, aby každý, koho tato vc zajímá,

sám ustanoviti mohl, jakou dvru následující udáni zasluhují.

4, Všeobecný pehled pomr rýsek v oholí Praiském.

Mením vyloženým byla v obvodu matin mapy okolí Pražského nadmoská

výška více než 800 bod ustanovena, z kterýchžto bod však více nežli 200 na Prahu

pipadá, tak že vyjmouc msto asi 20 bod na každou tverenou míli pichází. Dle-

žitjší z tchto bod (asi 600) jsou v následujícím pehledu sestaveny. Bude však pro-
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spSno, díve nežli k popisu jednotlivých zmených ásti pKltrotm, podali stru<'ný pe-
hled všeobecných pdopisných pomr této krajiny.

Pipomínám, že všechna ísla , le by nco jiného výslovn pidáno bylo , výšku

nsd hladinou Adriaiského moe znaí, a vždy se k pirozenému pízemí meného ped-
mtu vztahují. Tylo výšky vyjádil jsem, jako pi všech svých pedešlých pracích, ve

Vídeské míe, lak že všechna uvedená ísla Vídeské sáhy v celých jednolninách, v de-

setinách a slolinách znamenají. Nkteí by si snad páli, aby míra radji v loisách

nebo ve Vid. stevících udána byla; av.^ak u nás jest nyní Vid. sáh co zákonná míra

uvedena, pak má mení mé nejenom vdecký, nýbrž i technický úel, tak aby si kaí.dý

užívanou míru dobe pedstaviti mohl, což u franc. loisy, akoliv od Vid. sáhu o mnoho

se neuchyluje, místa nemá; pak jsem myslil, že pomry veliin tím snáze porovnali se

dají, ím mén cifer mají; taktéž jest sáh v podélném meni vbec užívaný a není

píiny, pro by výška v menší míe se vyjadovala ; konen jest sáh (sáhá, rusky

saže, od sáhnouti) nám Slovanm vbec známá a ve všech našich krajinách od sta-

rodávna užívanjší jednolina podélné míry, nežli stevíc ili stopa. Pruti uvedení desi-

tinných zlomk sáh, místo stevíc a palc, dá se sotva nco namítali. —
Okolí Pražské dá se pedstavili jaknžlo vysoina, která v zborceném položení od

jihu, jihozápadu a západu k severovýchodu do širokého údolí Labského se kloní. Již

pouhým okem, ješt nápadnji ale porovnáním výsledk mého mení
,

pozoruje se ne

jedna ára, nýbrž velmi mnoho ar, které ponkud znanjší vlnité vyvýšeni nad svým

okolím mají a vesms k jistému stedu, akoliv tenio absolutn nejvyšší není, smrují.

Jedna taková ára jde od Vodolky (14317 sáh) pes Panenské Bežany (146-18),

Zdibsko (16006), k áblické hoe (187 98), skoro od severu k jihu; jiná bží od Ko-

zineckého háje (17930) pes Hajnici u Kamýka (17756), Kozí Hbety u Horomic
(170-03), vysoinu severn za Jenerálkou (176-37), ervený Vrch jižn od Šárky (170-20)

až k Blohorským pískovým skalám (185-08) ped Strahovskou branou; Ielí laková vy-

výšená aru dá se táhnouti asi od Bušthradského dvora (182-37) pes Malínský vrch

C198.19) a Bílou Horu (199-73) až k Vidovlm (189 06) u Jinonic: jiná smruje od

lesnatého hbetu sev. za Toškankou (219 36) pes lomy u Pítuna (213-41), výšinu

vých. od Unhošt (21290), Hájek (225.72), výšiny u Clirašfan (210-43) až k Dobii
(20022) a Oechu (191-55). Pak se nalézají lakové vyvýšené áry ve smru od my-
slivny u Chyavy (217-94) pes Kameninu u Železné (241-82), Plešivec (23077), Lhotku

(20980), výšinu u Vraže (18500), výšinu vých. od Bubovic (22080) až k lesnatému

hbetu u Roblína (213-28). Taktéž rozliné smry mají tyto vyvýšené áry ve východní

ásti krajiny a smují patrn k jistému stedu, lak ára od Psárského vrchu (194-92)

pes Zlatníky (187-60) až k Hradišti (199-73) u Zbraslavi; pak ára od Hry n Tehova

(252-73) pes íany (175.13), pes výšiny u Mcholup (163 96) k Bohdalci (14325)
u Michh, taktéž od Nehvizd (13290) pes Hor. Poernice (144-23), Lahovický vrch u

Hlouptína (13923) až ke Kížm (14418) nad Olšany; konen ára od Kuchyky
u Brázdimi (12386) pes lomy u Myškovic (138-34), Kbely (14479) až k Proseku

(155-12), kde se s první uvedenou árou skoro stýká.

Z uvedených zde prezních ar jesti palmo , že nejvyšší body této vysoiny,

vyjmouc jediný bod, v jihozápadu leží a tam až nad 240 sáh ili 144U si. nad moe
se vyzdvihuji, že se potom velmi znenáhla snižují a dlouho proslední výšku 180—200

sáh (1080—1200 st.) podržují, pak ale podle ary skrze Prahu od severozápadu k ji-

hovýchodu k prostední výšce 140—150 sáh (840—900 stevíc) padají a v ploše málo

k severovýchodu sklonné a b-eh L')')ský3h svého* konce docházejí (elákovice

10089 sáh, Brázdím 103"62 sáh). Povýšené tyto áry nesmjí se však nikterak co oste
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obinezené hbety považovali, nýbrž pedstavuji takka velmi jemné vliiilé áry, které

lim so znái, že pro svou vyvýšenost, stojíme-li mezi dvOma, výhlídku a obzor obmezují.

Nápadnéji padá však do oka iiékoiik komcnných liibel, které z mftkdi bidliné

pdy osti-e vystupují, a ve smi^ru od západního jihozápadu k východnímu severovýchodu

|io obou stranách stední vysotMny, ku které podotknuté éáry sméuji, se táhnou. Pro-

sti-(,'d»i výška tchlo hbet niéni se sice fasto, a souvislost jejich petrhuje se zdánliv

vlnitými prohyby uvedených vyvýšených íar, nicméné dají se stále dle svých píkej-

ších bok a dle slechovité podoby, jak na severozápadní straní; vysoéiny od Myškovie

pi-es Novou Libe, Oechovku, Košíe, Chrašfiiny až na Plešivec u Berouna, a na jiho-

výc odni s:ran stední vysoCiny od DubOe pes Hostiva, Kunratice, Komoany až k vy-

MiKéniu li sniniu hbetu stopovati , který mezi Vltavou a Berounkou k Mnišku se

táhne. Význaéný piklad takových hbet poskytuje v nejliližfiin okolí Pražském dlouhý

ostrý hbet Žižkova, jehož nejvyšší bod 141'31 sáh dosahuje.

Podotknul jsem nahoe, že elné vyvýšené fáry papiskovil k spolenému stedu

smují, a tento sted jest okoH Slivence, Cliole a Karlštejna, kterážto místa vesms

v dlouhé ose svrchního vápenného oddílu útvaru silurského , ili v Barrandocých pá-

smech E, F, G, il na vápenné vysoin leží '). Vtši díl vysoiny díve vyložené a

onmi vyvýšenými arami a kemennýTni hbety prostoupené skládá se z rozliných

bidlic, drobového a kemenného kami>ní, a pati k zpodniniu oddíln útvaru silurského,

jenž od svrchního neširokým pásmem zelenokamenných hornin (Krupná 14'2'64, Svatojanský

kostel u Chuchlí 153-68, místnosti pod sv. Pankrácem k Podolí 12000. Butovický kostel

17918, Mezoun 199-41 a I. d.) oddlen jest.

Celá tato veliká vysoina jest však na jihových. a na severozáp. stran obstou-

pena zcela jinými útvary, a sice jedním starším a jedním novjším. Již pouhým okem

rozeznává se s výšin u Prahy na jihDvýohodu dlouhá povýšená ára , obmezující obzor,

která má zvláštní smr, totiž od severovýchodu k jihozápadu, ješt uritji vysvítá

to pak z udaných dole výšek. ára tato náleží širokému žulovému hbetu, kterýž

pati k nejkrajiijšiniu severozápadnímu cípu eskomoravských prahor, a jehož pro-

stední výška z mených míst: Horky u Úval (1869), Hradešínského kostela (206.9),

Bud (,221.38), výšiny u To.nlat (25698), vysvitá, lak že zde. kde pda až k 1500 si.

výšky vystupuje, nejvyšší body okolí Pražského hledali se musí.

K severozápadu jest silurská naše vysoina pokryta oním rozsáhlým uhelným

hornišlm, kleré co Kladensko-Slanské známo jest a k tomu ustanoveno býti se zdá,

aby z vlasti naší druhou Belgii vytvoilo. Pokud hornišl tolo do obvodu ode mne m-
eného náleží, objevuje se v nm nkolik mezi sebou zárovných, od jihozápadu k seve-

rovýchodu smujících povýšených ar, z nichž jedna co jihozápadní pokrajní ára útvaru

od Kladna (20201) pes Brandýsck (Šachtovni dm 153.79), Bude (kostel 152.60)

k Votvovicm (kiž na výšin severn od místa 141.70) a Minicm (výšina západn od

místa 136.72) se táhne.

Na zpodním oddílu útvaru silurského, jakož i na horništi iiheluém nalézají se

jednullivé oslrovy skoro vodorovných vrstev kvádrového pískovec a opuky, náležející

k útvaru kídovému. Útvary lyto stávají se k severu a severovýchodu našeho okolí

vtšími a souvislcj.íimi. Takové mistnosti jsou: Vidovle (189.06) u Jinonic, Blohorské

lomy (185.46). Bílá Hora (199.73) atd.

•) Podotknutá /.ilc iiéklcrá t;eologitká udáni, ktcrú patrné s boropisem souvisí, opírají se, jak hc samo

sebou icffliUmí, o badáuí slavného Barraiida. V podrobao^tch posloužil mi velmi dobe spisek prof.

Krejího Pírodopisný prvodce po okolí Pružskdm.
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Konen musí se pipomenouti ješt dv fediíové hory, které na severozápadu

z hornišl uhelného , kidovým útvarem pokrytého, vystupují , a sice Vinaická hora

(215.51) u Kladna a Slánská hora (173.53, pízemí kíž).
Mluvil jsem dosavad o arách výšek a o prmrném vyzdviženi pdy

,
ponvadž

okolí naše v skutku hlavní ráz rozsáhlé vysoiny má. Zmíním se nyní ješt všeobecn
o iiráoh prohlubených, kteréž tuto vysoinu a sice asto ostrými a hlubokými brázdami

perývají, neb uvedeni to doplní obraz pdo|(isu krajiny tlo.

Pedevším musí se uvésti široká a hluboká rozsedlina, která celou krajinu naši

v áe skoro rovné od severu k jihu na dv poloviny, na východní a západní dlí, a

v jejímž rozšíeném stedu Praha Irží.

Všechno tekoucí vodstvo jižní poloviny ech spojuje se v této k severu mírn
naklonné rozsedlin v pvabné, plavné ece Vltav, kteráž se pod Mlníkem s Labem
spojuje, ježto co mohutný veletok skrze severonmeckou rovinu k Severníma moi
se ubirá.

Nejhlubší bod hlubiny Vltavské jest v okolí Pražském u Kralup (86.91 sáh . 521

st. nad moem); hladina vystupuje pak zponenáhla , dosahuje u Prahy (na normální

áe u Slaronislských mlýn) nadmoskou výšku 96.24 sáh ili 577 st., a konen u

Vraného nad jezem 99.87 sáh . 599 st.

Objasním pozdji ješl do podrobná pomry léto údolní áry, prozatím jen podo-

týkám, že úboe Vltavského údolí jsou po obou stranách z vtšího dílu velmi píkré,

tak že, vyjmouc rozšíení pod Prahou, v úklonu 20" pesahují a iia dlouhé prostory

strmými skalami jsou. Výška hoejšího údoli kraje nad eištm mní se dle povahy

vysoiny, kterouž rozsedlina údolní proráží; u Kralup obnáší 30 sáh, v Praze na

Hradanech 40 sáh, u kostela sv. Jana nad Chuchlemi 55 sáh, na Hradišti u Zbra-

slavi skoro 100 sáh.

Západn a východn od této hlavní rozsedliny vbíhá mnoho mezi sebou zárovných

menších rozsedlin k údolí Vltavy, do níž vodu s vysoiny svádjí. Dolejší ústí jejich

u Vltavy jest obyejn úzká, strmá rokle, která se výše rozšiuje a konen na vyso-

in v nkterém z mlkých vlnitých prohyb ztrácí. Dležitjší z tchto rozsedlin jsou

na východní stran údoli Rokytnice a Botie , na západní stran údolí potoka Zakolan-

ského, Šárka a konen veliké údolí Berounky, která blíže Srbska Lodnický potok pi-

jímá, jenž v kolmém na ní smru a zárovn s Vltavou, ale opaným úpadem od severu

k jihu tee.

Dosti znaná ást okolí našeho vysílá své vodstvo bezprostedn k Labi, které u

Labského Kostelce nadmoskou výšku 88.67 sáh má. Rozhraní mezi poíím Labe a

Vltavy bží všeobecn od severozápadu k jihovýchodu, v áe však tikráte zlomené,

a naznauje se v prmrné své výšce asi následujícími body: Panenské Bežany, zámek

146.18 sáh, Zdibsko, poštovní dm 160.06, Ladví . áblická hora 187.98, Prosek,

kostel 155.12, Chvály, kiž sov. od místa 150.89, Hor. Poernice 14423, Blatov 129.14,

Siupice 148.85, u Beziho 180.00, Budy 221.38, výšina nad Vyžlovkou 228.78.

Po všeobecném tomto výkladu procházím k vypotení dležitjších mených
míst, kteréž podle hlavních útvar, a sice podle žulového, zpodního a svrchního silur-

ského c. vápenné vysoiny, útvaru uhelného a podle ostrov útvaru kídového ve zvlášt-

ní skupeniny oddluji , a v tchto hlavních oddílech zase jedno. livé pirozené skupeniny

rozeznávám.
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5. Uivar íitloný.

Nadta. vyítka

ve V(d. atí/t.

1. Llinuzy , ves, scverovýliodné od
Hradeilua, nejzpodiiéjši domy . 148 42

2. Hlíiiuasy. ves, leverovýchodui! od

Drideiiiia, prúemai ára n kostela 180-36
3 Kopec „Horky" mezi Limuzy Pl-

šiinasy I8S-19
4. Hradešin, pizemni ára kostela . 20663
6. Douliravlce, prostedni vjška domu 183'64
6. Doubek, pízemi uejvyššich dom 21410
7. Lesnatá výšlnka mezi Doubkem a

Zernovkami 229'00
8. Budy, ves na silnici do .Kostelce,

pízemi hospody 22138
9. Lesnatá výšlnka na té samé silnici

(8), leverné od Vyžlovky . . . 228-78

6. Oddíl dolejší

n) Údolí Vllavské').

Hospoda na cest, severn od Vy-
ilovky

Hybnik u Louovic - ' . -

Louovire, nejvyšší domky
Lesnatá výšina n Klokoné .

Hýšlin, ve.«, výciiodii od Mnlchovlc,

prostední výška místa

Holý kopec, jižn od Temlat ,

Mnlcbovice, prostedni výška pí-
zemní áry u kostela . . . .

Božkov, ves jižn od Mnlcbovlc,

vyšší domy .......
Hospoda u Sallc, na cest . . .

adra. výi.

Vid. sáh.

22632
2ld 18

22« (13

256 99

225 79

256 98

216 32

24020

Hladina Vltavy u Kralup

„ „ n Chvatérob

8691
87-53

87-69

8807
8825
8871

„ n o Dolanek .

„ „ u Libšlc . . . ,

n 1, u Letek ...
» „ u Podniorán

n o o Husince uad je-

zem .... 89-26

n n o Roztok uad Je-
zem .... 90'40

n n « Sedlc . . . 90-81

„ „ uaproti zámku v

Tróji .... 91-74

„ „ uaproti Inralldovné

v Karlin . . 9356
n „ nad jezem Nových

mlýn v Praze . 95 98

„ „ nad jezem Staro-

mstských most-

ských mlýnij v

Praze .... 9651
n „ nadjezem šipkových

mlýnfi v Praze . 97 11

11 n « skály Vyšehradské 97-15

„ n o Zlichova
. . 97-30

n n o Bráníka . . 9736
n „ u M. huchei . 97 42

„ 11 u Modan
. . 97-80

11 1, u St. Lahovic . . 98 45

n „a Zbraslavi . . . 98 59
,1 1, u Zábhlic ... 98 77

n „ uVraného nad jezem 99 87
í toho meni vysvítá, že celý spád Vltavy
v okolí Pražském, z Vraného až do Kralup,

12 96 sáh obnáší, a že, kdyby jez nebylo,

Vltava by ua 1000 sáh vzdálenosti 032
sáhu, ili 37 Vídenských palc spádu mla.

•) ísla výsky vztaliuj se k povrchu vody pi
prosti-cdnm sítivu.

21.

22.

23.

Útvaru silurského.

h) Praha.

1. Xormáluí bod Staromstských most-

ských mlýn 96-51

2. (J prosted prahu kostela Salvator-

ského v Slarém mst .... 99-88

3. Staromstská vž u kamenného mostu 101-31

4. C paty astronomické vže v Kle-

mentinum 98-84

5. Galerie na této vži 116-79

6 Barometer (tlakomr) na hvzdárn
v meteorologickém pokoji") . . 1U4-63

7. U prosted prahu vrat do stav. p»-

lytechnického ústavu 98-94

8. První stupe kašny na Betlémském

plácku 99 18

9. První stupe kašny na Uhelném trhu 101-32

10. Práh portálu u stav. divadla . . 100-83

11. Práh velkých vrat v Karolinum 101-17

12. První stupe sochy sv. Panny Harie

na Staromstském rynku 100-29

13. První stupe kostela sv. Miknláie

v Starém mst 99'28

14. U paty Prašné vže (Pulverthnrm) 101-36
15. První stupe kašny na Josefském

plácku 102.11

16. li vchodu do kostela sv. Haštaia . 98-74

17. První stupe na Kozím plácku . . 97 78
18. První stopen dveí kostelních u Mi-

losrdných brati 97.49
19. První stupe Svatojanské sochy

na Svatojanském plácku . . 9809
20. Roh žid. modlitebnice „Allueo-

schuie" v Žid. mst .... 98-01

21. Normální bod Helmových mlýn . 95 34
22. „ „ dol. Lokových mlýu 95 52
23. „ „ Nových mlýn . . 95 98
24. První stupe kašny na Petrském

plácku 97-51

25. U vchodu do Poíské brány . . 98-44

•) Podle mého trigonometrického mi-oní a podle
uivcllací msta p. Sluky.
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Nadm. v>/g.

ve Vid. sáti.

26. První stupe kašaj n« Poií (v pe-

nizkové olicl) 99 82
27. frvni stupe vchodu do nádraží (v

Hjberuácké ulici) 101 08
28. U vchodu do nové brány naproti

kas«rnám 102-21

29. Druhý stnpe u vchodu do Jlndiš-

iké vže 101.78

30. Práh vchodu vže do sirotího domu
v Bredovské ulici 103 05

31. První stnpe kašnj na dolejší ásli

Svatováclavského námstí . 102'43

32. První stupe sv. Václava na Sva

továclavském námstí .... 1(13-38

33. Druhj stnpe sv. Jana na Svatovác-

lavském námstí 106*07

34. Dlažba koské bráDjí naproti Svato-

václavskému námstí 110-19

35. První stupe kašny na rohu Vodi-
kové a Široké ulice .... 102-72

36. První stnpe schod u kostela sv.

Ijrnáce na Karlov námstí , 10919
37. V vchodu do Žitné brány (v mst) 117-39

38. li vchodu do Slepé brány v Jené
ulici 120-ÓÓ

39. První stupe sochy sv. Pauny Marie

v Jené ulici 11533
40. Vchod do kostela na Karlov . . 122 68
41. První stupe u vchodu do kostela

sv. Apolináe na Vtrov . . 120-75

42. První stupen u vchodu do kostela

Alžbtlnek 103 38
43. První stupe a vchodu do kostela

sv. Bartolomje ..... IOO-73

44. První stupe domu . 415 (n šesti

vévod) ve Špitálíké ulici . . lOO-go

tó. Vchod do radnice na Vyšehrad 10097
46. První stupe u vchodu do Svatojan-

ského kostela na Skalce . . . 106 17

47. Vchud do c. k provinciální trestnice 106-|6

48. Normální hod Šipkových mlýn. . 97 11

49. První stupe kostela u Uršniinek . 101.4O
50 Dlažba etzového mostu na výcho-

dní stran 10053
51. Dlažba na kamenném most u sochy

sv. Jana 102-89

52. V paty mostské v-že na malé stran 9997
63. Vchod do kostela sv. Tomáše . . 100- 1

8

54. První stupe kašny (s kamenným
lvem) na Malostran.-^kém rynku 10205

55. Práh vchodu do o. k. stavitelské

direkce v Karm. ulici . . . 10034
56. První stupen schod u kostela sv.

Marie Vítzné I00'00

57. Vchod do Cjezdské brány . . . 99'98

58. Dlažba na etzovém mostovcho-
da na Stelecký ostrov . . . 100 69

59. Práh portálu u kostela Maltesského

na malé stran 99-75

€0. Ostrov Kampa, první stnpe schod
vedoucích na kamenný moit . . 98 53

^'u,lm. v,ji.

re Vid. sáh.

61. Práh n vrat stavovského domu na-

proti místodržitelství .... 104 20
62. Vchod do Waldštelnského paláce 9997
63. Druhý stupe u vchodu do tistavu

slepých na Brusce 10072
64. První stupe kašny na Novém trhu 10291
65. První stnpe n vchodn do vlaského

sirotince 112-11

66- První stupe n kostela Milosrdných

sester 115-79

67. Práh u domu . 341 na Petín . 133-81

68. V paty vže kostela sv Vavince
na Petíne 170 11

69. První stupe n portálu kostela sv.

Mikuláše na Malé stran . 105-58

70 Dlažba u brány paláce hrabte
Thuna v Ostruhové ulici . . . 11188

71. První stupe kašny v Ostruhové

ulici 12395
72. \a Hradanech , nejhoejší stupe

nových schod zámeckých . 133-79

73. Vchod do Toskánského domu 137 04
74. První stupe sochy sv Panny Marie

v alejích na námstí Hradanském 136-43

75. Práh vchodu do ernínského paláce 144-42

76. Vchod do kostela Kapucín . . 139 94
77. První stupe sochy sv. Jana na

Pohoelci 14711
78. V vchodu do íšské (Strahovské)

brány 152.84

79. Práh hlavního vchodu do kostela na

Strahov 151-69

80. V paty Svatovítské véže na Hrad-

anech I3.Í 13

81. První stupe kaple v zámku Hrad-

anském 131-65

82- Dlažba o vchodu do kostela sv.

Jií na Hradanech 133 96
83. Dlažba u erné vže naproti starým

schodm zámeckým 124 72
84. Vchod do císaské zahrady na Hrad-

anech 135-29

85. Vchod do Bruské brány .... 12297
86. Dlažba kostela na hbitov Vyše-

hradském 120-48

87. Pšinka vkol zdí Vyšehradských

nad Vltavou 116-80

c) Okolí Šárky.

I. W Roztockém lese, nejvyšší místo . 139 -6

4

9. Sv. Václavská kaple severn od

Sukdol 141-65

3. Kozí Hbety, vysoká skála .. záp. od

Svatováclavské kaple .... 169-42

4. Kozí Hbety, holá výšina u Horo-

mic 169-68

6. U Sukdol, hospoda na silnici . . 144-62

6. Pední Kopanina, pízemní ára u kost. 180-19

7. „ „ nejhoejší domky 18280
8. Nebušice, prostední výška místa . 15937
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Xailm. i

vr Víil. «

Liboc
,

prdh a vchodu do kotela

farnlbo 173'

Liboc, cestovod železnice pre:< Le-

(oTlcký potok 166

Liboc, hladina potoka pod cesto-

vodem 162

VokoTlce, nejdolejjl domy lod'

ertovy skály u ho. nilýna ? div.

Šárce, vrchol jejich 186'

Mysllviia, Jižním smrem od \e-
bušlc 198'

Podlaha domu polesného v Šárce . 177'

Jenerálka v Šárce, podlaha domu . 128'

Trublárka, podlaha domu nad Je-

nerálkou I ód'

Dubový mlýu, hladina rybníka . . 119-

Zíceniny Sviitovárlavské kaple u

Piidbaby nad Vllavoa . . . . 136
Železná dráha 100 sáhu severn
od Fodbaby 05

Sedlec, dolejší hrana kostelní atechy 128-

Pízemní ára u kostela av. Matje
v Sárte M6-73

Perniháka, podlaha dninu . . I62'76

ervený Vrch, jižn od Jenerálky . 170"20

Veleslaviu pízemi zámkn . . 162'95

Železná drahá n Oechovky . HOfil
Oechovka, pízemi domu 13607
Tešovlce, hladina rybníka . . 15936
Nádraží železnice u Rruské brány 1I8'01

Bubene, nádraží c. k. statni dráhy 9671
V Holešovic , podlaha terovního

domku u tere dlusteleckho . . 93 40

Most železn dráhy pes Vltavu 10196
Hoípoda „Belvedere" nad Vltavou

západn od Rnbun I 1970
Zámeek Šlejrarka u Bevnova, pízemí 135-29

Klášter sv Markéty, pízemí . . 167 14

Vtrný mlýn, blíže kláštera s. Markéty 188-93

d) Okolí Košisk.

1. Hospoda u Bilého beránka ua silnici

do Berouna, podlaha ....
2. Stodlky, vchod do hbitova .

3. Motoly, pízemí u velkého dvora

I. Kopeek nad Kotlákou
T). Cibulka, pízemi zámku .

6. Smokýka, pizemí domu
7. Bulovka, malý c;lorietek, podlaha

8. Cihláka, pízemi domu .

9. Košíe, špitální dvr, práh vrat

10. Kaple malá n ehinky
11. Bezinka, pízemí domu . . .

12. Kesnerka, práh vrat ....
13. Zámek v zahrad knížete Kynského,

prlzem pod balkonem .

li. Smichov, parní mlýn, práh vrat

c) Okolí Vršovlrské.

172 52
193 56
148-94

161 76
118 12

161 2l>

151 28
16l'21

123 17

131 93
131 33
148 15

116 57
104 55

I. V PodoU, nejhoejší dóm na cest
do iT. Pankrác* 107-33

Nadm. i.

2. Sv. Pankrác, vchod dn kostela . . 12777
3. Hospoda n Lišky na silnicí do Kre 1 40.40

4. Horní Michle, pízemí kostela . . 135-47

5 Roztyly, prostední výška dom 117-24

6. Zábhlice, pizemí kostela a potoka 110.73

7. Dolní Michle, cesta pes moat . . 109'46

8. Dolní Michle, hladina potoka pod

mostem 107-51

9. Vršovice, pízemi kostela . . 114-57

10. \usle, cesta pes Boti .... 10314
11. Vrch Bohdalec, nejvyšší bod . . 14325
12. Milý altánek na poslední kup por-

fyrnatých útes u Star. Strašnic 129-83

13 Staré Strašnice, území velkého dvora Il'ít7

14. Nov Strašnice, podlaha dolejších dom 115-94

15 Malešice, nejhoejší dm k západa 120-59

16. Kopec Tábor u Malešic, nejvyšší bod I35'96
17. Direktorka, práh vrat I36'46
18. Stará socha blíže Direktorky . . 142-66
19. Stromky, dvr násilnici do Mcholup 141-66
20. Olšany, kostel na Svat. poli, pízemí 12472
21. Olšany, far. kostel u židovsk. hbitova 130'27

22. Feslovka, práh u hoejších vrat . 14078
23 Kavárna na výšin, vedle ce.sty do

Vršovic, severozápadn od toho

místa 136-70
24. Zvonaka, uad silnicí do Nnslí 124-38
25 Hradby blíže Karlova I24'01

f) Okolí KarlíiiHkó a Libeské.

1. Olejna Hallova v Karlin naproti

Hrabovce 105-87
2. Mdlý pavlllon na kopci za tou .sa-

mou dílnou . 122 58
3. Sklenáka, pízemí velkého domu . 137-75

4. Bezový mlýn (Flíedermuhlc), hladina

rybníka . . . . . . . . 12 4 19
5. Žižkov, glorietek na Hrabovce,

okna 135 58
6 Zlžkov, nejvyšší bod (bývalá pyra-

mida)
. 14131

7 Sedlo silnice Vídenské mezi Ohra-
dou a Hrdloezy 14106

8. Ohrada , silnice vedle nejdolejšlho

domu 132 87
9 Židovské pece, lomy uad Vápenkou 141 85
lU- Parukáka, dílna na kap-sle, území I35'37
II. Kíže, lomy uad Olšany, pízemi kíže 14418
12 Hrdloezy, hoejší domy u mlýna . 107 04
13 Lahovický vrch, nejvyšší bod nad

Alojzovem . . 13923
14. Vysoany, kaplika na silnici n

potoka Rokytnice 98-59
15 Starý sloup kamenný na cest pod

Prosíkem, na hranici ailarského a

kídového útvaru ...... 135-25

16. Brouková, dm n prezu železné

dráhy se starou silnicí .... 103-22

17. Halabcuka , letohrádek ua kopci,

Jižn od Libn . . . . . . 103 82
18. Košlnka a staré Libn, malý pa-

vlllon 109-40
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Aailin. vili.

veVld. šáh.

19. Zlraceiiá slráž v Nové Libul,

allánek .127 97
8i). Vlachovka u Koljjlis, práh vrat U2 2I
21. Zámeek na skále nad Vltavou, zá-

padn od M. Holešovic .... 133-37
22. Kostelíek u sv. Kláry u Troje

,

lizemí 119 99
23. Velká skála nad Trojí .... 16367
24. Vrch Tenelišt, nejvyšší bod . . 17344
26. Ladvi (áblická hora) .... 187-98

g) Okolí Turské.

Lesnatá výšina jižné od Kralup . 120 64
Debruo, ucjvyšái dm 143 29
Výšina, severn od Turska a Dy-
•luky 16372

Kamenný kíž na výšin u Dyšluky 160-91
Dyšinka, cesia u hospody . 146-13
Tursko, prosteduí výška u kostela 155-36
Kozlnec, makovice v-ie .... 171-79
Lesnatá výšina u Rozince . . . 17390
Lomy, jihozápadn od Koziuce . 174 73
Svrkyn, ii kostela 153-99
Ncntunlce, prostedni výška místa . 157 39

„ pízemí kostela . . 166 10

„ kostel, makovice vže . 177-77
Iholiky, malá kaple ve vsi . . 134-65
Velké Pílepy, domy n silnice v údolí 150-82
Kamenný kiž na skále u Kamýku 17471
Kopec „Hajnice" u Kamýku, nej-

vyšší bod 177 28
Llchuceves, území dvora .... 15894
Pazderna, kostel na cest do Lichu-

cevsi, území 169'96
Zíceniny staré kaple na kopeku
severovýchodu od Pazderny, území 178 73

Stedokluky, makovice vže kostelní 185-09
erný vl, pizemí hospody . . . 131-45
Únllce, nejdolejši domky na cest. 111-81
Spálený mlýn, v údolí Roztockém . 112-29
Kopec Stíbrník, východn od IJho

llek 162-57

h) Okoli l)iihaští>ké.

Hospoda na Radosti u silnice do

Berouna 197-03
Chabý, prostedni výška .... 19634
Krte, pizemí kostela .... 180'85
Jinoany, hoejší domy na cest . 189-43
Dobíc, pízemí zámeku .... 200-22
Mezou, prostedni výška . . . 199 41
Výšina, jižn od Chrašfan . . . 210-75
Dušniky, kostel Homole, území . . 207 24
Chrašfany, u kostela 201-26
Výšina severozápadn od Chrašfan 21043
Sobin, hoejší domy 190-40
Peterkv mlýn, pizemí .... 171.23
Hostivice, území kostela .... 179-81
Uostivlce, železná dráha .... 18281
Brzve, hladina k východu ležícího

rybníka 181-68

iN ailiH. výe.

veVíd. sáh.

16. IJ erného koníka, železná áráha . 197-7

1

17. Hostoii, území kostela .... 18655
18. Dobrovlz, „ „ .... 185-60
19. Bušthrad, zámek 171-56
20. „ dvr 182-37
21. Zájezd, hoejší domy . . . . _ 152-42
22. Lesnatý hbet u Krolhlav . . 20588
23. Peklovský dvr, pízemí .... 19722
24. Vel. Pítono, hoejší domy na cest 204-08
25. Lesnatý hbet, severn od Toskauky,

nejvyšší bod 23304
26. Toskauka, pízemí dom .... 21936
27. Železná dráha jižn od .\1 Píloua . 203 63
28. Lomy jihovýchodo od M Pitona,

nejvyšší skalka 213 41
29. (Juhošt, prostední výška Oista blíže

kostela 203 10
30. Uuhošt, farní kostel, makovice vže 220 92
31. Horní Bezdk ov, prostedni výška

dom 214 37
32. Dolní Bezdékov, prost. výška dom 189-90
33. Vysoina k východu od Unbošt, u

kíže na cest ...... 212-90
34. ervený ijjezdec, velký dvr . . 21240
35. Hájek, dlažba klášterního kostela . 211 43
36. Chonice, velký dvr, v prvním po-

schodí 206-19
37. Hoelice, u paty kostela .... 19938
38. Lodnice, na mostu pes Lodnický

potok 129 84
39. Od Nenaovic jižn u potoka v Lo-

dnickm údolí 138-58
40. Vraž, prostední výška dom 161 50
41. Beroun, most pe.s Berounku, silnice 120 06
42. Vrch „V pánvích," nad Berounkou

jižn od Plešivce 238*20

43. Vápenice, vápenné lomy na cest ze

Železné do starých Hulí . . . 186-05

44. Plešivec vrch jižn od Železné . 230'77

15. Lhotka, prostední výška dom . 209 80
46. M. Pílepy, nejvyšší bod uhelného

útvaru 201 01

47. Železná, prostední výška n ho-

spody 201-50

48. Kopec „Kamenina", severozápadn

od Železné, nejvyšší bod . . . 241-82

49. Lesnatá výšina, východní asi 500
sáh od Libeova 237'26

50. Chyava, u paty kostela .... 200-57

51. Uyslivua , severozápadn od Chy-

avy 217-94

i) Okoli Zbraslavské a Jesenické.

1. Vrch „Velká hora neb na Voskové"

nad Berounkou, jižn od Karlštelna 191 77

2. Na Rovinách, ves východn od Karl-

štelna 146-42

3. Lety, domy n Berounky .... 113-95

4. Horní ernošicej u paty koitela 109 30

5. Lahovka^ ves, severozápadn od Zbra-

slavi 169-49

6. Výšina „Kyjov" u Llpence . . . 120-79
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Natím. výi.

ve Vid. sáh.

7. Žabovcíky, hoejší domy . . . 1 16-04

8. Zbraslav, u paty kostela sv. Havla

na kopci 141-54

y. Zbraslav, zainek, pizemí . . . 103 97
10. Zbraslav, louka u Vltavy . . 10010
11. Báné, domy severn na silnici . . 149 45
12. Holá výšina nad Strnadem . . . 1^9 42
13. ZvoIb, u paly kostela 192-34

14. Olirobec, hoejší domy k severu 19'i-09

15. I.liota, prostední v^ška dom v údolí 186-65

16. Vrch Hradišt, altánek na severní

.-itrau, asi 3 sáhy nižší nežil nej-

vyšší bod 199-38

17 Dolejší icloriet na Hradišti naproti

Zábhlicm nad Vltavoa . . . 172-89

18- Bežany, u paty zámku .... 17S-48

19. Bežany, bá bílé vže v zahrad . 199-68

20. Toná, dolejší domy na poátku rokle 171-30

21. Lesnatá hora, západn od Tony na-

proti Hradišti 199 21

22. Vrch ihadlo ili Nouzovský vrch 199-36

23. Nouzov, osamotnlý dvr pod ihadlem 181-21

24. Komoauy, pi zemi 109.61

25. Choluplce, velký dvr 160 05

26. Modany, u paty kostela .... 113'47

27. Hodkovlky, u kaple, cesta . . . 117*44

28. Les na výšin , východn od Hod-

koviek 124-71

29. Osainotnlý dm ii lesa na cest z

Bráníka do Lhotky 138-76

30. Lhotka, prostední výška místa 14371
31. Semeuecký dvr n Bráníka . . . 137-92

32- Starý kamenný sloup q Semanccké-

bo dvora 13934
33. Horní Kr, hospoda LabuC, v údolí 113-89

34. Chodov, prostední výška dom 150-72

35. Roztyly, ovín v Kunratickém háji 150-94

36. Cesta z Kunratic do Chodova, nej-

vyšší bod 161-33

37. Jalové Uvory, prostedni výška . 160-12

38. Knoratlce, a paty zámku .... 167.32

39. áeberov, prostedni výška dom 152 08
40. Hrníe, u paty kostela .... 159-58

41. Písnice, prostedni výška dom , 15810
42. Vesce, prostedni výška dom . . 168 38

43. Uodkovlce, domy na vysoin . . 180-76

44. Zlatníky, výška dom blíže kostel* 187-68

45. Zlatníky, makovice vže .... 197-52

46. U Jesenic, výšlnka k východn . . 19015
47. Osnlce, dolejší domy 170-28

48. Herinky, prostední výška dom 180-93

49. Horní Jlrany, domy na cest . . 206 63

60. Dolní Jlrany, u paty kostela . . 18772
AI. sárský vrch, jihozápadn od Jesenic 194 92

62 Libe, jižn od Bežan, dvr . . 19005
63. Ovín u Libn 188-94

64. Psáry, hoejší domy u potoka 17346
55. MysUrua jihozápadn od Sullc . . 232 82

56. Ováry, dvr a entic .... 236-27

57. Lesnatý vrch mezi Centlceml a Ne-

benlceml 260-91

k) Okoli Hiansk a Bcliovick.
Nadm. rýt.

v. V(d. šáh.

1. Pedbo, u paty zámku .... 225-71

2. Všechromy, prostední T)-ška . . 216 72
3. Vidovice, hoejší domy .... 227- 14

4. Ve Stranickém lese, hoejší kraj

lesa 22664
5. Všestary, prostední výška . . . 2113-31

6. Vrch „Hra" u Tehova .... 25273
7. Tehuv. domy nedaleko od kostela . 221*10

8. Kamenný kíž na výšin, severo-

západn nd Tehova 23829
9. Badošovice, domy na silnici , . 188-11

10. Hiauy, prostední výška msta 17.513

11. íany, slém kostelní stechy . 186 23

12. Na cest mezi Vodradkami a Kra.

bušicemi v údolí 17946
13. Svtice, prostední výška místa 192'79

14. Zdebrady, dvr jihozápadn od Kra-

bnšic 193-81

15. Modletice, u paty zámku .... 187-22

16. Cestlice, n paty kostela . . 161 37

17. Bynice, domy u potoka .... 15271
18. Kolovraty, pízemí u kostela . . 161-89

19. Uhínves, domy na silnici k západu 149-34

20- Prhonice, u paty kostela . . . 158-48

21. U Mliiov.ského dvora, hladina pro-

stedního rybníka 143'56

22- Hájek, severozápadn od Miliova . 157-53

23- Prae, velký špjchar n cesty 12359

24. Výšina „Bezina" u Hostivae, nej-

vyšší hbet 152-27

25. Výšina západn od Hor. Mcholup 163'9G

26. Horní Mcholupy, domy a cesty 150-49

27. Dolní Mcholupy. domy u silnice 13639

28. Výšina „Homole," západn od Str-

bohol, silnice 137-68

29. Strboholy, Šverinv pomník, n paly

pomníka 123 47

30. Hostavice , výška prostední dom
v doU 116-05

31. Dolní Poernice, hladina rybníka 12054

32. Bchovice, potok pod mostem od že-

lezné dráhy 12281

33. Výšina Horka, západn od Dubce . 142-48

34. Dubek, u paty kostela .... 137'72

35. Kolodje, u paty zámku . 141-65

36. Kostel sv. Markéty u Královic . . 165-89

37. Stuplce, prostední výška místa 148-85

38. Kvtnlce, dvr 140-83

39. Dobroovicc, prostedni výška . 150-32

40. Tebohosllce, hoejší domy . .
173-73

41. Škvorec, u paty zámku .... 165-87

42. Hostýn, dvr n l' valu 137 20

43 llval, most železné dráhy pes údolí 131 74

44. Oval, potok pod mostem železné

dráhy 123-60

45. Lomy, severn od Úvalu .... 168-11

46. Silnice na kopci n nových zícenin,

asi 800 sáh západn od Úvalu . 157-28

47. Blatov, domy na silnici .... 129-14

48. Xaverov, dvr u Svépravic . . 138-86

2
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49. Svépravlce, a zvonice .

50. Cbvaly, skály uaprotl dror<i . .

51. Horaianky, prostedni yjikt

52. Od Horušaork asi 900 sihi <k vf-

Choda, rybník, jehe liráz

53 Tukleky, u paty kottela . . .

54 Horoušaoy, mysUrna ....
55. Vyšehuruvice. nejhoejší dam
5G. Lomy, západn od VyiehooTlc .

1) Okoli Brázdlmské a Zdibské,

1. Kostelec nad Labem , prostredoi

Týška méata na Bamsti ....
3. Záryby, ve* výcbadné od Kostelce,

_
prostedni výška

3. Oakovice, ves západn od Kostelce,

malá kaple ua výšlnce Htpada
od vsi

4. Zloniu, dolejší domy
5. Nová ves, prostedni výška . . .

6. Msíce, bažantnice

7. Hratin, bráz boejšibo rybníka . .

S. Veleský mlýn. hladina rybníka. .

9- Polebrady, prostední výška

10. Starý Krázdim, prostední výška

11. Kopec Kachjoka východn od Brá-

zdiml

12. U Cvrovíc k severu kameoný po-

mník ua výšin
13. Zlatý kopec, pízemí domn . . .

Kadm. výt.

ve V(d. sáh.

149-66

lC3-«7

118-95

13224
118-6G
130-80

135 13

89-26
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Nadm. >ýi.

VI V(d. sáh.

7- V mlýni pod Rsblintm ni hrázi o

rybníka 16611
A. Lttauf hbet, Jihovýchodn od Ho-

blina, nejTjiii bod (mýtina) . . S13-S8
9. Velké Knchae, proitednl výtka vil 198'S4

lU. Vjsoký Újezd, u paty zámka . . 21993
II. Dlouhý holý hbet mei Babovlcrml

a Morlnami, oejvyiii miito . . 220'8U
II. Morlny, cena pod koitelem . . 180- 17

13. Karliky potok, asi SOU lábSk se-

veru od Moln 168-09

1 ». Morinky, nejhoejší domy . . . 177-90

1!>. Leanatý vrch mezi Moinaml a

Karitteinem, Jihovýchodn odceaty 211-10

16. Plejivec, Jihovýchodn a Karlštelna 188-65

Nadm. výi.

ve Vid. tdh.

17. Karlitelo, v hrad, a pity réie 167- 18

18- Karliteln, boipoda a zámku v prr-

ním po.ichodí 151*43

19 V Bndao, hladina Berounky

20. Krnpná, hoejší domy .....
21. Koruo, prostedni výška dom&
22. Kodtký vrch, severn od Kódy .

23. Tetin, prostední výška velk. dvora

24. Tetín, ba vže kostela sv. Ludmily

25. Srbsko , zahrada hospody n Be-
rounky (barometrlcky) ....

26. Kríi na cest ze Srbska do Ho-
stina (barometrlcky) ...

27 Sv. Jan pod skaloa , Lodnlcký
potok nedaleko hospody (barom.)

8. Úlvar kamenného uhlí.

Kralnpy , nádraží železné dráhy

Kladenské

Od Minlc Jihozápadn , osamotnlý
dám na vysoin

Od Votvovlc severozápadn , kíž
na poátku uhelné vysoiny

Ve Votvovicích železná dráha

Bude, o paty starého kostela

Týnce, domy na cest . . . .

Kolec, prostední výška . . . .

Tehušlce, dolejší domy . . . .

Brandýsek, železná dráha u pekro-
ení silnice

Brandýsek, hlavní šachta ....
„ ves, domy v oudolí .

I' Vrapic železná dráha . . . .

Tamtéž, potok v oudolí ....
Kbekova šachta, a paty . . . .

136 72

141 70
105-07

152 60

11709
12757
147 99

151-89

153-79

144 36
168-81

156-41

18813

15 Kladno, nádraží železné dráhy

„ železná pec , výška kychty

Kladno, námstí u paty kostela

V Rozdlova Výhybka, nádraží že

lezné dráhy

Llbošín, prostední výška doma
Vinalcká hora (edi), u pyramidy

Pchery, Jižn stará zvonice na výšin
Hrdllv, hoejší domy . . .

Podhsjský mlýn, pi zemi

Knoviz, domy v údolí k západu

Zvolenéves, u zámkn, u paty kostela

Zeleníce , u paty vže
Ornov, nejhoejší domy na vysoin
Jemnické uhelny, hlavni šachta .

Slané , a paty kostela Františkánu

Slánská hora, a Irech kíž (edi)

9. Útvar kídový.

a) JednoUIvé ostro>'y na zapadni slran
Vlta>->.

1. Vldovle, vrch u Jinonic .... 18906
2. Stodálky, vrata u hbitova . . 193 56
3. Kostel sv. Vavince na Petín v

Fráze 17002
4. Staré batterle za Strahovskou branou

(Sandberg) ........ 18484
5. Ladronka, naproti sv. Markét . 19069
6. Na Bílé Hoe, paty kostela . . 19973
7. Ve Hvzd, prachárna, nejvyšší bod

stechy 209 76
8. Andlka, staré batterle za Stra-

hovskou branou ...... 16588
9 Tešovlce pod Andlkou, u rybníka 159 36

10. Vysoina mezi Horomiceml a Šár-

kou, a sice nejvyšší bod cesty

z Horomlc k Trnhláce . . . 176-37

1 1. Tamtéž, v Tnchomlckém lese, nej-

vyšší bod na Jeho konci . , 177 67
12. Malínský vrch, asi 450 sáh od

Hostlvlc, na cest do Knževsi 198-19

13. Na Malínském vrchu, asi 600 sáhá

od Hnzyn na lilnicl do Knževsi
14. Knževes, domy na silnici v údolí .

15. Tuchomice , nejhoejší domy k

severu

16. Horomlce, hoejší brána u pan-

ského dvora

17. Holý, ves Jihovýchodn od Bnde,
hoejší domy .......

18. Holubice, u paty kostela ....
19. Kladno, námstí u paty kostela

20. Zeleníce, a paty vže ....
21. Drnov, nejhoejší domy na vysoin
22. Rozdlov, Výhybka, nádraží . .

23. Lomy, severn od Slaného, nej-

vyšší bod

113-62

142 64
18167
19747
15206
16537

110-32

176-99

189-99

20201

213-61

16613
21551
171 12

16297
13317
120-05
118-60

157 36
153 55
15062
155-30

173-53

194-43

176 62

163 16

169-20

15201
202-01

157-36

153-55

213-61

176-93

h) Okolí Vinnskv oa výcliodni strané od
Vllavj.

1. Prosek, u paty kostela . . .

2. Dédinka, dvorec pod Stížkovem
15512
124-39
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re V(d. sáh.

Zi Hazauka v uové Libui, rraa . . 143-82

4. Kbely, iomy na silnici .... 144-79

5. Satalice, lioejši domy .... 1 40-30

6. Hbet mezi Satalicemi a livaly,

blízlio a Isriie na cest . . . 150-89

7. Horní Poernice
,

prostedni výšlia 144-23

8. Kamenná sucha sv. Jana na cest

z Badonlc do Vinoe .... 135-10

9. Vino, u paty liostela .... 127-47

10. Podolanliy, uejnižši domy na silnici 120-55

11. Jenštein , a paty stodol na jižní

stran 12M0
12. DeTlce, domy na silnici . . . 120-97

13. Vrabl, pízemí velké sejpky . . 110-37

1 4. St. BoiesiBT, makovice vži velkého kost. 1 2.V80

Nmlm. vf,.

ve Vid. sáh.

15. Tonse, . prostední výška dom 99-37

1 6. elákovice , výška donm blízko u

kostela ino-»9

17. Otradovice, mysiivna .... 104-97

1S. Mochov, domy na silnici . . . 109-93

19. Mochov, starý kostel na kopci . 116-45

20. Záluží, prostední výška. . . 114-11

21. Nehvizdy , na cest do Kozovaz

blízko n kíže 132-90

22. Msttice, prostedni výška . . . 127-61

23. Zeleuec, hoejší domy .... 13332
24. Svéniyslice, ii paty kostela . 129'32

25. Dehtary, prostedni výška . . . 128-99

26. Šéstajovice, velký dvr .... 133-88

27. M. Jirny, u paty kostela . . . 134-56










