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]\a konci péiíleti.

Tímto roníkem Živy^ ukoneno jest první lustrum jejílio bytovaní.

l'i) takovém ptiletí, když ímský censor odstupoval od svého ouíadu,

.illo se slavnou obtí^ oistovaní celého národu. Podobn i nám, ita-
telm i skladatelm Živy, po této ptileté dob podává se píležitost,

blíže zpytovati naše dosavadní poínání, zdali zámyslu na poátku díla

vyslovenénm vrn se dostálo, i odchýleno se k stran lepši nebo horší,

neboli docela jiných smr sledováno, a naznaiti jaká toho byla prí-

i^ina i jaké oprávnní tomu písluší. Tak zpytovavše svdomí své,

ipravdovým skroušcním oištni a nové zmužnosti sob dodavše, nastou-

píme znova svou pouf tou saniou dráhou s obnovenou touhou a snažením,

piblížiti se vždy více k ideálu z poátku vystavenému.

Roku 1852 vyhlídku podávajíce v asopise musejním (sv. II.

str. 179) na vydávání periodického spisu pírodovdeckého, vyznaili

jsme dosti etnou adu úloh, kterých jsme asopisem svým dosáhnouti

(htli. Jest vc pirozená, že takové ideální vyhlídky a návrhy, zvlášt

kde se jedmi o vci, o které starších zkušeností ješt nemáme, r;idy zabí-

hají do íší! fantastické a bez ohledu na skutenost nkdy ukládají co

nemožné, nkdy zas opomíjejí, co by se vskutku konati mohlo i vykonati mlo;
nicmén vtšina vystavených úloh, z rozumného považovaní vzata, bývá
vci pimena a dá se rádn vyvésti. Tak se též dlo s naším pro-

spektem. Pedpovídali víc, než možno bylo vyplniti. I byly slyšány hlasy

na to ukazující a kárající nás bez ohledu na meze a pekážky, které se

nám v cestu stavly.

Obmezeni jsme byli sumou na náklad asopisu od raatiného sboru

vysazenou, proež nebylo možno obšírnjším popisováním našich aro-
krilsných krajin, vod, hor a les se rozkládati, aniž pedstaviti umlé
výtvory našich proslulých velkolepých zahrad. Aby se však nemyslilo,

že jsme se toho docela minuli.^ ukazujeme na „Horopisné obrazy okolí

Pražského"', které odbratelm Živy za poloviku krámské ceny se pro-

dávají a tak ponkud za pílohu našeho asopisu považovány býti mohou,
jakých i budoucn zamýšlíme podávati, potká-li se jen první tento pokus

s obstojným výsledkem se strany obecenstva. Co se týe jednotlivých

íši pírody, nerostectva, rostlinstvy a živoišstva. doufáme, že v obou
prvnjších úloze své oupln jsine dostáli; mén podáno o živoišstvu z ne-

dostatku a dílem z neodhodlanosti sil spisovatelských. Také z oboru anthro-

pologie v užším smyslu, totiž z pírodopisu lovka, málo podán". Starší
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známosti náležejí do uebních knih, novjší y^právy json na mnoze ethno-

grafíc-ké i žádají slušného prostranství, ehož nám nezbývalo. Také fysio-

logie byla na poátku málo zastoupena, teprv pozdji nco vystupo-

vala i bohdá ješt patrnji vystupovati bude. Za vadu pokládáme, že

tak málo chemických a fj'sikalních pojednání se vyskytlo. Mli bychom
spisovatel z tch obor, ale nevíme pro se péru vyhýbají. i snad

tyto i jiné písnjší pedmty náležejí výhradn ped obecenstvo, kde se

tyto nauky jazykem ne naším na vyšších školách pstují ? Ostatn v Drob-

nostech neopominuto nejdležitjší zprávy chemické a fysické sdlovati.

Astronomie první tri léta byla dstojn zastoupena, i bylo o nejhlav-

njších jejích ástkách pojednáno. Vmstnali jsme také nkolik všeobec-

ných rozjímání o pírod a lovku, jenž pízniv pijaty byly. Životo-

pisy našinc a nkolika starších oslavenc našly svého místa, kteréž i pí-

št se jim zachová. Ze jsme v posledním roníku zvláštní oddlení pro

lékaství a prmyslnictví ustanovili, stalo se dílem z té píiny, abychom

ty rozliné krátké zprávy v Drobnostech roztroušené v jakýsi poádek
uvedli, a také proto, aby, není-li nám dosud možná samostatným a-
sopisem lékaským a prmyslnickým se honositi, aspo dovoleno bylo

jich zárodky pstovati ; že toto poínájií pízniv bylo pijato, vidti ze

znaného pírsku odbratel.
Jak snadno by se dal náš asopis v každém ohledu rozšíiti

a zdokonaliti, a jakou mi'ou by se jeho innost a užitek rozšíily, kdyby
aspo polovice oud matiních tu malou obt 1 zl. 30 kr. ron jemu
vnovala ! Každý nový arch roníku žádal by jenom 40 nových pedpla-

titel, a tak by mohl pomrn ke vzrstu obecenstva i asopis sám vzr-
stati. Mnozí všechno od Matice požadují a zaháliv oekávají, jsouce

toho kivého mínní, že sbor onen musejní, jenž se jmním matiním podle

svého nejlepšího zdání nakládá, vlastn Maticí jest. To však chybno.

Vy sami jste Matice. Nemysliž, kdo svých 50 zlatých složil, že tím

docela a navždy sprostn jest vší zavázanosti pispívati k potebám vlasti,

zvlášt duchovním a literárním, jakých vymáhá ouel Matice. Když tedy

sbor vydání dležitých prací podporuje a za poloviní cenu oudm Matice

podává, mže se zajisté každý dovtípiti, že se tím na pl cesty vchází

vstíc obecenstvu, aby ono druhou plí nám šlo naproti a v témže slav-

ném cíli 8 námi se setkalo. O kýž by prostá tato pravda mnoho srdcí

pronikla a k blahému iiinku pivedla, pak bychom s veselou myslí a ob-

novenou ilostí do druhého lustru naši Živy vstoupili.

Redakce.



Obsah vécni.

Geologické.

Živa.

lánky hlavni.

Alpy mocnáství Kakoiiskcho. Od Jana Krejího

Popis geologický Tater i pásem pilehlých. Od L. Zeisznera

Slrinka

10

70

124

173

268Píroilnická badání v okolí Sloupíkém. Sdéhije Jan Soukop

yei-ostopistié.

o kovech. 3. Cín • . 260

Jiostlinopisné.

Vlákna rostlinná. Od Jos. Baldy 22

Stromy jchndokvété. Od Lad. fielakovského . . .
• 51

O rostlinách lustinatýcb. Od Lad. clakovského 131

Soustavy os rostlinných, zvláété podzemních. Od Lad. elakovského . . . 225

/íivo acJtopimé.

Datlové, délníci lesní . 1

Slavík 161

Fi/siologické.

O ústroji dýchacím. Sepsal Dr. Ed. Gréger • 163

- - - 2«

Mechanické.

Podstata stroj. Od Dr. Antonína Majers • 3

Zempisné.

Austrálie. Sepsal Dr. Jan Palacký 103

Nejnovéji od Rus opanované krajiny v zemi Amurské 256

Národo- a mravopimé.

Medvédí polovaka ve Slovensku. Sepsal Dr. Gustav Zechenter, c. hr. horní lékai-

v Bezn ve Zvolenské stolici 97

Cettopisné.

Jardin des plantos. Od Em. Purkyné 77------ 110



VI

Životopisné.

FrantiSek Josef ryt- Gcrstncr 1$

Jan Keplcr. Od J. Malého 184

Z literární historie.

O vzniknutí asopisu Kroku i zaniknutí jeho. Od J. Purkyue...... 83

Podrobné zprávy o mojích starších i novéjšich literárních, zvlášt pírodnickýeh pracích.

Podává Dr. J. Purkyn 147

- ______ 203

Drobnosti a zprávy vdecké.

Nerostopisné.

Síra v mocnáství Kakuu&kc'm ............ 8ÍÍ

Nové nerosty v Píbrami ........... . . 91

Rtu 92

Mnohotvárnost bóru .............. —
Deraidovit, nový nerost z Tagilskeho b"kruhu . . . . . . . 2Í9

O drahém ili uherském opálu ..........'. 221

Brunner o ryzém manganu ............ 276

Rostlinopisné.

Zahrady zakládané od Karla Velikého 22i

Nové druhy rostlin z rodu kotvic (Trapa) - ......... —

Zivoichopisné.

Zpráva u bobích na panství Teboském S7

Pštrosí peí "-

Evropské žáby ..........-.••.
O hrachovém brouku . " . . . . . • . .

.15J

Geologické.

Dobývání liblí v kídovém útvaru v echách není prospšné ..,".. 90

Uhelné hory v okolí Radnic ............ 157

Veliká prohlubina zem uprosti-ed staré pevniny 273

Geologický spolek v Jilemnici ........ . . • .281

Fysikálni.

Promny v délce mítek psobením vlastní váhy jejich ....... 91

Struvc o mení stup zempisné šíky mezi ústím Dunaje a severním koncem lívropy . 275

Sacchi o novém tlakomru na spsob vah . . . . . . . . . .2/6

Meleorologiché.

Neobyejn teplá povétrnost na konci loského roku . . . . • • . tfl

Kemenový kamínek, nalezený v kronpé povtrné . . . . •
.Zlo

Hvzdáské.

Nová hvzdárna v ím ......'.. ....JI
911O bázni ped kometami ,........•.•• ^**

Prúmyslní.

Fotogalvanograie .,...*..• . .
o9

Tekuté sklo místo škrobu ..........•••'"
Boussingault o otravování polních myší arsenem ......• ^77

Cestopisné.

Zpráva o cest do Dalmácie. Od A. Fric 92

Zpráv. i o 1e)íních cotitách v Šum.Tv-, vvli-^inných od úd rausejnílio sboru pírodniékého 277



VII

*• Slriiika

/,i'/((/ílVf.

iVi.Sfl z l*riiliy, í.iM> užitci^iiý u pouný pro nií^Klo i vl's " . . . Kj

Kysiologic smyslv od Majera. Díl Jruliý . (JO

GHngvcrliallnisKc' und Mini-riiIiTÍclitliiim Joachinistliiils, voii Jus Kloi-. Vo"l . . 221

Zcmipis všoolicdiý vdecky srovniivaeí, sepsal I)r. .1. Palacký Sv. první a liruhý . . 2S2

Okidí l*ísku, iícognostický nástin od Jos. Pažouta .... 2!ifi

Zpráv;/ musejní.

Si'liú/,ky pvírodnického sboru -.•..*.... Ui

— — — Ilill

- - - 223

- - 2S7

NávUi iiA •<: .1 -1 95

-
• •

'• ... 160

- 224

- 287

- 288

Domácí léka.

lánky hlavní.

Co je nemoc ili choroba

O potravé

U zántu íili Ziipálcui ,

Cliorohy jednotných pletiv a soustav téla lidského

Nemoci n neduhy emeslník a živnostník

1

6

26

33

II

31

40

17

45

21

Drobnosti.

Lezení zuh u dli , 13

O staropcením chleb —
O chudokrevnosti thotných žes 14

Hojení svrabu , . . . ' 15

Nejdležitjlf kazijcdy 16

Prostircdek proti mimovolnémn piókáni dtí 48

Kybí tuk, tak nazvaný Lcberthran, ke krmení dobytka —
Nco o léiení bicdnice —

Prmyslnik.

lánky hlaroi.

Proslov

Dobývání plynu z kamenného uhlí

Dílny na chleb . . . •

1

3

17

8



VIII

Néoitl.

.. , . ,, Slrinki
V odni sklo . • , . . . . ...... 25

O výrobcích hlinných . . . .......... 33

Drobnosti.

Ultramarin 12

Tmel stromový "... 14

Kostiee a valosin •.... 15

Patenty a privilegie na vynálezy —
Nové peníze 27

Ocelová píra . • 29

Vody minerální —
Parní plah ' ... 32

Obchod T hadrech u nás a v Americe .,.'.. .... 42

Listy kvtinové i kolodia 43

Plut a korek 44

O klihu ... 45

Tnha a tužky ' 47

Papír rezový 48

Otevení prmyslové školy .... ...... .16

Ob pílohy, jak Domácí léka lak]_i Prmyslník, svým asem, jak mile n vlší

objem vzrostou, obdrží též zvláštní titulové listy.



ŽIVA.
CAS0PI8 FRÍROD.\ICKÝ.

Redaktorové: Prof. Dr. Jail l'lllkyué a Jan KlTJÍ.

Svatek I Roník pátý- 1857.

Datlové, délníci lesní.

Ze víech pomluv, kterými bezúhonné ptactvo bývá pronásledováno , není žádná

bez menšího dvodu, jalio ta, že datlové k vydlabáváni práv zdravé a silné kmeny

sob vyhledávají. Již z povahy Jejich musíme souditi , že pláci tito , živící se ervy a

hmyzem, pedevším choré, fervoloné stromy vyhledávati musí, ponvadž takové stromy

menšího odporu kladou a vydatnjší koist slibují. Stálá honba, jíž bubitele lesní pro-

následuji, shiuží k ochran lesní více nežli si kdo myslí
, proéež by právem za-

sloužili spíše bedlivého hájení nežli nerozumného pronásledování. Tak poctvý, silný,

neunavený dlník bývá pronásledován práv od tch, kteí práci nenávidí.

eled dall jest rozšíena v obou hemisferách a oživuje všude svým hlasem,

svou prací, svým pestrým peím krajiny lusní. Odv jest dle kraje všelijaké barvy ale

všude stejného kroje
; jakožto cechovní znamení nosí každý éervenou epiku. Nej-

vtší z celého pokolení, skoro 1'/, stopy dlouhý, jest erný tia/«/ (Picus marlius), porznu

v jedlových lesích hor našich se zdržující. Hojnjší jest menší, zelená, ervenými tvá-

emi a erveným temenem a záhlavím zdobena žluna (Picus viridis) a žluna šedivá

(Picus canus), která jen ervené elo ale šedé záhlaví má. Ona obývá i v lesích

nižších, lato miluje více lesy horské. Strakoši ili strakapouni (velký, Picus major, malý,

Picus medius, a co vrabec velký stráek, Picus minor), všickni pkné ern a bíle

skvrnití, samekové s erveným temenem, pozorují se mén asto nežli žluny ; nejvtší

strakoš (Picus leuconolus) pichází však jen nkdy k nám ze Slezska ; taktéž jest vzácný

datel trojprstý (Picus tridactylus), erný s bílými skvrnami a slíbrobílýma oima; same-

ek má temeno žluté, samice slíbrobílé, erné árkované. Všickni tito ptáci nesthují

se od nás, nýbrž když v zim celá krajina spoívá v tichém .spánku, slyšeti jest kle-

pání tchto chytrých a pilných pták na pl hodiny z lesa.

Nástroj jejich, který jim slouží co dláto a kladivo, jest silný špiatý zobák-

Pevné nohy jsou ozbrojeny silnými ernými, pevn a siln uchopujícími drápy, a uji-

šují jim pevnou podporu na vtvích, kde po celé dni v nepohodlné postav trvají ll.i-

kouce a dlabajíce. Vyjraouc asné ráno, kde se otásají, údy natahují, jako dobi

dlníci, kteí si také krátkého oddechu pejí, aby se pak dále vytrhovati nedali, pracují

celý boží den s podivuhodnou vytrvalostí. Pozd v noci, když všechno dímá, slyšeli je

bývá ješt celé hodiny.

Tlo datla jest pimené k pilnému jeho zamstnáni ; vždy napnuté svaly jeho
živt. isí.; I
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jsou píinou, že jeho maso jest IvÉdé a tuhé; veliký žlufiií mehý poukazuje na úsilnou,

neunavenou pracovitost. H ^ V
V krajinách na hmyz a rostliny bohatších má datel

,
jako na pí', krásný zlato-

kídlý datel v Karolín, snadnjší výživu; pí-ihnulý pkný zobák jeho jest pak mén tvrdý

nežli zobák našeho datla a ukazuje na (o, že praciye v drev mén odporném. Datel

náš, který má proklobá>ati tvrdé dUby i buky, má nástroj pfevnjŽf, tbiíž lverliraiiný, tžký

zobák, laktéž má více práce nežli onen ;
nalézá se tedy v okolnostech dlníka v špatné

práci, který víeé robiti musí « t)edce menši ihzdU obdržuje. Zviášt pi všeobecném

suchu jde emeslo jeho bídn, hmyz se zarývá hloubji do kmen a ukrývá se bedlivji.

Nkteí mají datla za pláka smutného ; tomu ale jist tak není. Datel jest sa-

motá, pracuje na svj ouet a prot si zajisté nestžuje, cití-li potebu, dlouho a mnoho

pracovati. Jen nerozumný dlník nebo pošetilec, klerý štstí v lenivosti a kletbu osudu

v neúnavné innosti spatuje, mže datla pro jeho vytrvalost litovali. Sedhik nmecký

vypravuje v nkterých krajinách, že datel jest zaklený peka, který lín za oknem

sedávaje lid falešnou váhou šidil a proto nyní až k soudnéinu dni bez ustání praco-

vati musí.

Docela jiný úsudek mají Indiánové severoamerití, etice datla co ptáka hrdinského.

Proto nosí rádi hlavu jeho s pevným zobanem a myslí, že síla a Vytrvalost jeho pak

na n pejde. Ovšem jest datel rek ve svém spsobn, alfe neunavený rek práce. Ne-

žádá nieho více ; zobák jeho, který by mohl býti silrtou zbraní, mocné spáry, které by

mohly též lupu Se chápati, všechna snaha, všechna chytrost jeho jsoti výhradn v-
nované práci.

Práce lato jšt rozmanit- a nikoliv snadná. Nejdíve skoumá výborný tento

lesník strom kladivem svým, totiž zobákem. Poslouchá pozorné jak strom zní, jako

když léka ohledává nemocného. Vru již ped tisíci lety mohli lékai od zkušeného

ptáka dležitému umní auskultace se piuili. Mnohý strofn, který obrovským svým žr-

stem a zdánlivou zdravotou vysoko nad ostatní se zdvihá, pozhii datel co nakažený, ví,

že ulroby jeho již zkázu v sob nesou. Vyskoumav strom pivlastní si jej datel a

uhostí se na nm, nebof jest dutý, zkažený a chová v sob celé zástupy hmyzu. I hned

klepá na vrata obydlí hmyzového
; polekané obyvatelstvo illíká zé Všech stran, avšak po-

zorný lovec napichuje bez ustání a svBj mrštný, ku konci špiatý jazyk jednoho brouka

po druhém; pobíhá po kmenu dol nahoru, hlídá tajrté východy lýkožrouta a vyhubí

v krátce na tisíce zhoubc lesních.

Tak se Zamstnává den ode dne
; jen dvakráte do roka pozbývá své vážné ihysti,

stává se smšným, ba zanedbává všechnu svou práci. BlaZe tomu, kdo jen dvakráte

llo roka s dolwé cesty zbloudí.

Píina této roztržitosti iJeiti jitiá nežli láská, smšným však se stáVá ne proto

že miluje, nýbrž že pi tom celé své Vážnosti pozbývá. V pkném snubním šat, s jasn

ervenou epikou poletavá se svými soupei kolem samiky; ale zvyklý jtai na píšlié

zamstnání neumí cit svj tlumoiti tklivým zpvem slavíka nebo lichotivými fikloný

a nžným pitoulem'm se holuba, neumí hic néž shišné skoky vyvádúli kolem Vyvilené.

Tak pichází poctivý ale neuhlazený dlník s kytkou za kloboukem také k tíevésté, ne-

vda jak protnluvlti a pro samé opaky jak se Otnell. Víak iiic z toho : oba se libí (^

švarní hoši. odmítnutí pak soupei vzdálí se smutn a bez boje dom. Nyní, myslil Irý

mnohý, prozaháli pijek všechen as a bnde je jen po lesích toulati ; lomu ale dokonce
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tak není. Be/.prosliedn polom poínut/ isase f/rnffvati. í.UMbž mi svií iimOnf," pr«TÍ

onay „zdili jsiím se v tol<fi ntómýlilH." Jaku Í6 iinlžilost pro iiinlcu ! LaHknvá driiKka

podnt-i-uje vloiry jelm. 7. tesae stane se IruliJHK'!!!, z Irnlilit^o (nechanikcm ; pravidel-

nosl Iviirií. rhylhnms befžského sounit^ru vyjt-vi tnu láska. ll|i(iiníini U» no ()<'knoB historku

« sluvníÍHi kovtíi Anlorl'skt-[n« jménem UuiiitJn Messys, Itirý, znrtiilovav s<il)é dceru

mujiiovU a tdriio |>« její lásoe, liejtlAvnjtiím rontifeiii rtmnimdským v 16. 8ló-

let( se stal.

S urCito* jfslutou, juko kniJíidloni ryml-eiiouí výlcg-<i nyní datel do kmenu obydlí

« yyhUdí je Hvnili-, jnkobý bylo vysowsIrtížeiVo.' Ú»ký vcliod biri) obydli pitid noptí-

leleni, a l»k se nyní nninžidé v nov«fm svém <lomé uhestt, bdíce nad vychovánírt srého

potomstva. Nech jsou ifaslni , nech Ke zachrání ped krvelanou kunou a pieil horM

ješl rukou nezvedeného chlapce ; nechí i bodný nijslivec chriíní živni jejich, iiob ne-

unavená priictí, vela láska k rodin a svobod, cnogli , kloré i jej zdobili mají, ri^

mohuti vzbudili v nm zašf k neúhonnému pokolení jejich.

Podstata stroj.

Od Pfa. Atitonna Majdni.

První poátky mechaniky sáitají, jnk pírozeno, do pediiíslorických dob ; nebof

jako nyní stávalo mnuEství samouk i po réccky jiné vky. Poteba, dmi/sl a náhoán

nauily lovenslvo mnohým vcem. Tak jest známo, že lidé \ii v nejdúvndjiich éa-

seeb strojnické dílny mli, a že stroje i s jakousi óbralnoslí a dúkonalnsti zhotovovali,

emuž 6e lim *íco diviti jest, ponvadž jiiu Iheoretické zákony vcí tchto známy nebyly.

Již latinský spisovatel Vilrav uvádí dosti díityslnó stroje, kterých se, jak pravf,

již od nepamtných dob užívalo, z ehoí; palrno jest^ žo staí k zdvihání a pohyboviní

velkých bemen lémr týchž stroj uívali, kterých se užívá nyní, jako kladkostroj,

vratidel ili runipátfi, naklonných ploch, jeáb a p,

Jedná-li se nám však o njaký jasnjší pojem mechanický, niusiiué se ohlížeti po

ecku, odkud veškerý vidlanjši svt po mnohá století svou uenoíJt erpal. V slroj-

niclví však nebyli ekové tak Étaslní jako v jiných vcech, neb akoli se jim a jmeno-

vité tilosoim jejich do«tí velké bohatství myšlének a náhled jinak npilí nedá, ano akoliv

i jakousi známost pírody mli, byly pcoe pokusy jejichž vysvtlovali si zákony pírodní,

velmi ncdoslaluné. Snaha lato pivodila totiž u nich pojmy abstraktní, temné a velmi

neurité, jako rycldoít, síla, tlak, ráz, inoinent j. p., které se skulenoslí v žádnou

souvislost neuvádli, aniž je lét4* piinéuvaii. Jak medle se loliž tak«vý všeobecný

abstraktní poji'm u nich objevil, snažili se všeobecn, aby xšestrann objasnili slovo toto

duchem svým, aniž pak si toho všímali, co se ve skuleiwsti »lovem taJtovým vjznao-

vali mlo. Nehledli si jak by bylo slušelo skutenosti, aby pio ni pimených slov I. j.

názv vynalezli, aby skulcMstf náhlekly své ídili a tíbili, nýbrž rozumovali jen o slo-

víeh, domnivajice se, tím že skutenost vymuJnijí. Auí) snažili sé skutenost tak )ie-

dlati aneb aspofí tak pojímali, aby se vymudruvaným twbledm jejích pimruvdiá.

Rekové se domnívali, že pracá filono/ie toliko na vnitní vzájemnosti a souvislosli slov

obyejné mluvy spoívali musí, a proto vyhledávali také moudrost svou jen v tako-

vémto sloeikúdví.

To bylo pítuou, že se tiati rdosofové jejich jen s nepatrnými výndnkaiui k lak

1*
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nejapnému a jalovému skoumáni pírody zavésti dali. Nejpatrnjší toho dkaz podává

jejich nejvtší filosof Aristoteles (f 322 ped K. p.1. Nestarav se o to, aby si ae

skutenosti osvojil opravdový pojem klidu, pohybování, síly a j., blouznil jen o kruhu

a o vcech, které ho se skulenoslí nijak v souhlasnost neuvádly. Pi výkladu stroj-

nických vt svých upozoruje hlavn na to, že vždycky jen kruh jest pravým zákla-

dem všech píin podobných výjev. ,Není to nic nerozumného," vykládá ostrovtipem

svým, „aby se z neho, což samo v sob dosti podivu hodné jest, zase jiné podivu

hodné vci odvozovaly. Nejpodivnjší ze všeho jest," prý, „že se vci prolivné v celek

spojovati mohou. Povstáváf prý „kruh ze dvou vci : z klidného bodu a pohybující se

áry, které ve vnitní podstat své sob zcela prolivné jsou. Kruh jest totiž zárove

poddutý i vydutý, jde ku pedu i k zadu a t. d., tak že se ani divili nemžeme, když

z nho zase množství jiných podivných vcí povstává." Podobn vykládá spsobnost

klín dle svého zvyku v otázkách, na které si sám odpovídá, a sice : „Jak mže malý

klín velké špalky trhati?" — „Ponvadž se klín z dvou protivných pák skládá." Jelikož

ale psobnost páky jasn nevyložil, platí to tím více o klínu.

Již z píklad tchto následuje, že se v asech Aristotelových pravý poátek

mechaniky hledati nemže, akoliv Aristoteles sám mnohé vlastností páky znáti musil,

nebo on již vyknul, že dv závaží, která vespolek na páce v klidu jsou, po zrušení rovno-

váhy s takovou rychlostí se pohybují, která v pevráceném pomru s tmito závažími stoji.

Jestif to výrok, kterým by se nejen páka nýbrž všecky stroje byly vysvtlili daly; než

tak hluboko do vci nevniknut Aristoteles.

Dále pokroil Archimed, tak že se vším právem zakladatelem léto vdy nazvati

mže, akoli mu všecky stroje, které byl hotovil, více jen mickou híkou ano vci

mimo lni byly. Sám král Syrakusanský Uiero musel jej k tomu míli, aby ze svého ab-

straktního umní také nco uvedl do života skuteného, aby takto obecenstvo výhodnost

známostí a vdomosti jeho seznalo, což pozdji, když to vlast jeho od nho potebo-

vala, jak historie vypravuje, v plné míe také uinil. Pozdji dosáhl i Heron svým stroj-

niclvim slavného jména.

Uení ecké se dlouho ješt po Hecích udrželo, s tím však rozdílem, že se ná-

hledy lidské od skutenosti vždy více odchylovaly a vždy lemnjšími a zamolanjšími

stávaly, ponvadž nikdo urit na silu co pvod pohybování nepoukázal a nerozeznával

to, co pohybování uskuteuje, od toho, ím se udržuje. Odtud pocházejí mnohé lak

podivné náhledy o vcech skutených, které obrazivost lidská u velké rozmanitosti vy-

tvoila, a které se až do novjších dob zachovaly.

2e mechanika u íman velkých pokrok neuinila, dokazuje známý spisovatel je-

jich Plinius popisem svým jedné bájené ryby, která se Echeneis nazývala. Dokládat

se vší opravdivoslí, že ryba tato, a dosti malá, silnjší jest než vtry a burácející vlny,

ponvadž každý koráb v klidu udrží, jak medle se ho uchytí, a kdyby ho žádný etz
a žádná kotvice udrželi nemohly. — Kdyby byli ímané jen velmi povrchních známostí

o mechanice mli, byli by uznali, že by žádná ryba síle korábu vzdorovati nemohla,

kdyby nkde njaké pevné podpory nemla, a že kdyby se skuten korábu pevn jíichy-

tila, i s korábem by se tam pohybovati musila, kam by Koráb šel. Píklad tento jasn

ukazuje, jak to tehdáž s mechanikou vypadalo, když proslavený íman taktu mlu-

vili mohl !
—

Nyní nastal lemiiý stedovk, od kterého se žádných pokrok oekávati nedalo,



Víeubeuná zmaienost nedopouštla, aby se zmínné ecké pojmy zpytováním skutenosti

byly zdokoiiHlily, ano podubáf se, že tehdejší vk k vcem takovým napoád ani schop-

nosti iieinl. Tím lisilnji se všecko držflo náhled j-eckých, které se tém zbožo-

valy. Jak tžko bylo njaký pokrok uinili, vysvítá již z toho, jak pevn Aristoteles se

svými náhledy stál. Všecko se drželo tehdáž tak tvrdošíjn soustavy jeho se viemi

lánky jejími, že se konefn celý uený svt domýšlel, že lo ani jinak býti nemže,

anu že lo ani jinak býti nesmi. Úcta, vážnost a zbožováni spisíi jeho rostlo vždy více,

tak že sláva jeho v desátém a jedenáctém století tím svého vrchole dosáhla, že všickni

professoruvé pi nastoupení úiadu svého pisahali musili, že se v pednáškách svých

ani ud písma svatého ani od spis Arisloleluvých nikdy neodchýlí. .lešt v šestnáctém

vku bylo nebezpeno, neuznávali dstojnost Aristotelovu anebo protiviti se nkterým

vtám jeho, j»k to Petrus Rámus (1.543) nehodami svými dostaten ukázal.

Po takové dlouhé pestávce uinil konen r. 1577 marquis Quido Ubaldi zase njaký

pokrok. On poal již poznávati, že u páky a u jiných stroj, jmenovit u kladky, sila

s bemenem slojí v pevráceném pomru drah, které konali mohou v tomtéž ase. Také

se pokoušel vysvtlovati podmínky rovnováhy na naklonné ploše a na klínu. I kladky

vysvtloval a o šroubu tvrdil, že se tímtéž zákonem psobnost ili upotebení jeho

ídi. Podmínky rovnováhy nemohl však ješl urit vyknouti, ano podobá se, že cel-

kem pdce jen tím se ídil, co byl již díve Pappus o vci této povdl.

Souasn (l.í84) vysvtloval i Varro ponkud dkladnji a všeobecnji povahu

stroj a základní vty jejich o momentech mechanických. Od tchto dob se již poaly

stroje timlo spúsobem všeobecné vykládali, jmenovil to inil Francouz Salomon de

Caus r. 1616, který i psobnost ozubených kol a šroubu tímto spúsobem mil.

GalHei uvádí již celou nauku o rovnováze, zbudovanou na jediné základní vt,
ze které se pak co nutné následky všecky ostatní vlastnosti stroj objevují. Pravit

v tehdejším spisu svém, že vždy potebí jest téhož asu, aby njaká síla dané be-

meno na uritou výši zvedla, af se lo koná jak chce. A v pravd, af upotebíme stroj

jakých chceme a spojíme je jakýmkoli spúsobem, nemže píroda nieho ztráceti na

právu svém. Každá síla nemže míti jiný le jen njaký zase uritý výsledek, lak že si

vtší sílu k prácí jen asem opatiti aneb, abych tak ekl, za dobu koupiti mžeme.

Již Galilei ustanovil, že výhoda stroj jen v tom záleží, že práci dle poteby rozklá-

dají. On vykládal zvedání velkých bemen rozkládáním jich na malé, jakoby se tyto

po sob zvedaly.

Roherval vyknul konen (1636) vtu, že stojí upotebeni sily na páce v pe-

vráceném pomru kolmých ár, které se z podpory na smry sil vedou, ími se vc
leprv ádn vyjasnila a vyvinutím pojmu rovnováhy vbec konen svou všeobecnosti

zdokonalila.

SUvin. (] 1633) vyvinul poprvé dkladn podmínky rovnováhy na naklonné

ploše, aniž k tomu páky poteboval. Tímto nálezem svým dopomohl Stevin k vyvinuli

celé nauky o rovnováze.

Decnries upotebil vtu moment mechanických již v nynjší form její k vysvt-

leni všech stroj a potahoval již celou statiku na ni. Na této vt založil celý spis

svj o mechanice, který byl k vli otci slavného Hwjijheiia sepsal, jenž si v takových

vcech liboval. Vykládali tam již zcela urit, že upotebené síly tak se k sob mají,

jako pevrácené dráhy, které pi práci vykonávají.



Jon Bemottlli bY\ první, kíerý (r. 1717) poznal podstatu psobnosti stroj v celá

všeobecnosti, jenž v základní vét o rychlosti virluehd obsajiena jesl. Nebof mže se

ici, že všecky zákony o rovnoviíze slroj nic jiného nejsou než rozliné formy pro

tuléž všeobecnou zákludrií vélu, kterou koneén znamenitý Lagrange v celém rozsahu

jejím vyvinul. On ji odvodil rozumovým spsobem (a priori) a vyvinul z ni všecky

zvláštní pípady, které se v stálice naskylovati mohou.

Že se tyto vty, akoli zcela jednoduché jsou, piedee tak snadno vyvinouti ne-

daly, jak by se na první pohled zdálo, vysvítá z prácí a výrok mnohých souvékých

spisovatel. Na dkaz toho uvedeme .smysl slov vbec ZMámého nmeckého spisovatele

Kaestnera, která o klinu pronesl, když jej v spisu svém vysvtlovati ml
; pravíf tam asi takto

:

„Spisovatelé vykládali až posud psobnost klínu tak rozdílným spsobem, že velká obtiž,

kterou mathematikové nalézali, aby se o vlA léto sjednotili, mn omluvou bude, když

zaáteníkm o vyvinutí zákona tohoto stroje pomlím." .laky rozdíl pozorujeme nyní

v léto vci, kde ani více kpihy pro nižší reálky nestává, která by tylo zákony v sob
neobsahovala.

Bíyiii, kde se vcem tmto tak jodnoiluchým spsobem. totiž pouhým pozorováním

stroj priuujepie, ovšem to divné vypadá, že tolika století bylo potebí k objevení zá-

kladní vty mechaniky, totiž že pH kaiiU práci dráha, kterou síla kotuí, pravé lolikráu

vtší jest jako dráha, kterou pi lom bemeno bylo vykonalo, kolikrdl.e upotebená sila

vtái jeslí nei pekonané bemeno ; a naopak, že bemeno tolikráte menši býti muH ne£

sila, kolikráte drá/ux, ktetou se bemeno pohybovali má, itétéi jesl neš dráha, kterou by

upotebená síla v psobnosti si': pii loni konala. Z toho následuje, že na každém stroji,

kde dráha be.nena tak velká býti má jako dráha síly, i potebná k tomu sila práv tak

velká býti musí jako bemeno, že se tedy zde na síle následovn na úinku nieho

nexiská. Odtud jde, že ouin ze sily, která na stroji psobí, a z dráhy, kterou pi tom

koná, práv tak velký býti musí, jako ouin t be\nena a dráhy, kterou se toto pohy-

bovalo Jelikož se však práce z vykominé dráhy práv tak skládá jako z bemena, ná-

sledovn jedním i druhým stejn roste a naopak obma stejn ubývá, jest patrno, že se

úinek stroj ili práce jejich co ouin z (uhlp dvou initel objevuje. Na tomto zá-

klad dá se tedy íci, že práce, kterou na stroji njaká síla koná, práv tak velká jest,

jako úinek, který vykoná, a jMikož se oiu^iii itc sily a pináležojíci ji dráhy momentem

mechanickým nazývá, mže sei ifíci, íe na kaídém stroji mechanioký moment sily práv
tak velký jest, jako mechanický moment bemena.

Z toho ze všeho následuje, že žádoý stroj ze sebe víee práoe nevydává ili více

práce nekoná než síla, která na nm psobí. V pravd se taká nedá ani mysliti, aby

píroda neho ztráceli mohla na právu svém. K^idá uritá síla má práv zase tolika

jen njaký uritý výsledek, který si píroda na silách svých žádným pístrojem mnili

nedá. Z toho následuje, že všecky stroje si vespolek rovny jsou, ponvadž se úinky

všech úinkm na nich upotebené síly vyrovnávají. Uváží-Ii se pi loui i ta okolnost,

že lovk pi práci také stroje pohybuje, že na p. kolec voziti, nii nositi, ekov zve-

dati a jiné k(>nali musí, co k práci žádané neprináleži, jest patrno, že se lim i úinek

síly na stroji ásten ra^í t. j. že sila z ásti bez úinku ostává.] Povážime-li konen,

že každý stroj sám v sob síle tením a jiným odporem rozliných pekážek poskytuje,

vysvítá, že úinek ili pvavý výsledek stroje vždy nienši býti musí než prostý úinek

k tomu upotebené síly, a že se tedy lakový stroj za nejlepší považovati musí, jehož



ú^inck se tiCiiiku ufotebcnó sily nejvíce bliži. Co se na sile získá, ztrácí se na c^ase

v tuinli'2 iiuiiiru, í ichoi samo sebou následuje, ix stroje, které jsuu uqjednotiušší,

lakií jsou i li^výkadnjiL, když požadavkm našim zadost Oinf. ím stroj jett sloiitfijší,

,lj4y yjcu &c ztrácí na n^qi újnku upotiobewé síly.

" i•^^ Ponvadí stroje jen tak dlouho práci konají, pokud na n síla psobí, a jen

tolik práoe poskytují, eo ji na nieh síla byla vykonala, ano pekážkami rozlinými i jeil

sílu áste(5né ruší, namítá se otázka, v Cem by tedy hlavni mohla záležeti výhod-

nost jejich ? -^

Výhodnost a dležitost stroj dala by se vyznaiti asi následujícími dvody :

1. Strojem se dá ushileínki libovolný pomr sily fc bemenu, 1. j. strojem se

tiiuieme odeáíiti léméf s kaidou silou na jakékoli bemeno. Z hoejšího vysvitá, že úíi-

nek ili práce kažitóho stroje oniwem dvou finitel jest, t. síly a dráhy, kterou v p-
sobností své vykonává. Povážíme-li, že se každý oucin nesíslnkráte ve dva rozliné initele

rozložili dá. vysvitá, že i každá práce nesislnékráte jiným spsobem se vykonati mže,

anii by se velikost její zmnila. Bemeno se tedy dá libovolné zvútjíiti, jen když se

dráha, kterou konali má, pravé v té mite zase zmenší, aby ouin obou tentýž ostával.

Upotebením více pák, spojením kol, naklonnou plochou a jmenovité šroubem dá se

toho v každém puméru docílili. Tolof uznával již i onen znamenitý geomeler Archime-

dea, který svému píbuznému, králi Syrakusanskému Hierovi, žasnoucímu takka nad

divy, které byl Archimedes svými vynalezenými stroji provádl, ekl : „Dej, kde bych

s« postavili mohl, a odstrím zemkouli 8 jejího místa.* Neteba ani pochybovali, že

by byl lenlo dvtipný potá, který i zákony líže proskoumával, nemožnost praktického

provedení výroku svého neuznával, než dosti na tom, £e se theoretická možnost jeho

upíti nedá. A koho by lakó podivením nenaplnil výsledek potáský , který ukazuje,

že by i síla lovka postaovala, aby hmotnost tak ohromnou jako jest naše zem z po-

Iphy joji vyjinouli mqhla. iMysUlf i Archimedes, že jen teba lakové páky, jejíž jedno

ratneno lolikrále by ytíí býti musilo než druhé, kolikráte hmotnost naši zemkoule

vtáj jest než síla lovka.

PovSimneme-li si pracujících stroj, pesvdíme se, že samy dle okolností práci

takto rozkládají, na p. mlýn, kde se pohybování okamžité zvtšuje, bh pracujícího ka-

mene zryuhluje, jak medle tento ménfi arn semílá, I. j. když se bemeno menší stává,

kleré síle vodní pekonávati jest, tak že se z toho i poznává, když mlýn na prázdno béžl.

eho se síle na velikosti nedostává, aby se bemenu vyrovnala, to se mže
pomoci stroj nahrazovali drdhou, aby se tentýž ouin postihl, t. j. tatáž žádaná práce

vykonala. Jelikož však delší dráha v té míe vice asu požaduje, aby se obyejnou

rychlostí vykonali mohla, vysvítá, že si asem ili dobou v takovýchto pípadech po-

máháme. Práci, kterou bychom beze stroj v jeilné aneb v nkolika málo sekundách vy-

konali niuslli, pHspsobíme si pimeným strojem tak, abychom ji více sekund, celou

minutu, celou hodinu ano i celý den a ješt déle konati mohli. Kdybychom na p.

velké bemeno rukou od aemfi r-dvihnonli mli, nemožno to tém jinak le v nkolika

okamženích vykonati. Upotebí-li se stroje, možno práci tuto rozvésti i na delší dobu.

Z toho následuje, že tém žádné urité práce nestává, kterou by na p. lovk vyko-

nati nemohl ; nebo co nevykoná za sekundu, vykoná snad, když si to strojem pimené
rozloží, za minulu nebo za den, la týden atd.



Ješl jasnji se to objeví, když se velikost práce físlem ustanoví. Jelikož míra si]yjedna

Ziéroa míra áráhyjedna sfopajest, obdržíme za míru úinku ili práce stroj ouin z obou,

z libry a ze stopy, tedy jednu librostopu. Je-Ii velikost práce obyejného pracujícího

lovka, jak se vbec pijímá, za sekundu 60 librostop, obdržíme práci jeho za dv
sekundy = 2. 60 librostop, a vbec bude za n sekund n. 60 librostop ald., z ehož
následuje, že jen ouin tento (60 libslp.) dostaten zmnožiti teba, aby každou budsi

jakoukoli uritou danou práci postihl. Tak obdržíme velikost práce lovka za minutu

60. 60 = 3600 libstp., za hodinu 60. 60. 60 = 216000 libstp. atd. Z toho vysvítá,

že by se lovk strojem i na bemeno odvážili mohl, které mnohokráte sílu jeho pe-
sahuje; na p. na 30 cent = 3000 liber, které by se 20' vysoko zvednouti mlo,

což dlá práci 3000 lib. 20 stp. = 60000 librostop, kterou by lovk za 60000: 60=
iOOO sekund, tedy asi za i 7 minul pimeným strojem vykonati mohl.

2. Strojem se dá tak psobiti, aby bemeno žádoucí dráhu konalo, tedy i s tako-

vou rychlostí se pohybovalo, která by se upotebenou silou nijak uskuieéniti nemohla.

Tak víme na p., že lovk pi stálé práci toliko rychlost 2-5' — 2V2' upotebiti

mže. Menší rychlost není tlu jeho tak píhodná aniž v práci tak vydatná ; totéž

platí o rychlosti vtší, která se mnohdy od lovka bez stroj naprosto ani uskute-

niti nedá. Nkolika pákami, ozubenými hídeli aneb kotoui, které se emeny spo-

jují, dá se i sebe vtší rychlost uskuteniti, tak jako se naopak tímtéž spsobem

aneb šrouby tak pozvolného pohybování docíliti dá, že se i oku našemu nepatrným

stává. Jednou za den vytáhneme závaží aneb natáhneme zpruhu hodin našich, a ejhle

strojem se rozkládá tato práce naše lak, že ku pohybováni všech ástek jeho po

24 hodiny vystauje. Je-li závaží loto jednu libru tžké a vyláhne-li se 10' vysoko,

bylo by to 10 librostop, které by stroj za den spoteboval a k emuž lovk toliko

jen asi šestinu sekundy potebuje.

Povážíme-li, že lovk, k, vl aneb i každá jiná pírodní síla, jako vítr,

voda, pára a j. jen njakou uritou rychlostí a velikostí psobí, že však výkony na-

šeho praktického života vždy jen njakou zvláštní velikost síly a rychlosti požadují,

které mnohdy daleko vtší aneb i naopak mnohem menší jsou, než se nám v upote-

bené síle naskytují, vysvílá jasn poteba, aby tu takových prostedk, náiní a vbec
stroj bylo, jimiž by se všecko žádoucí práci pimovalo ; odtud i výhodnost a dleži-

tost stroj, které to iní.

3. Nkteré pedmty práce naši poskytuji sílf pxttobiilé píliš malé, jiné zase

jsou píliš velké, tak že se jen stroji yohybovali dají, aneb stroji pohybovali musí, aby vt-

šího výsledku se docílilo. Nkteré stroje poskytují možnost, aby se práce, když lehká

jest, dosti rychle konati mohla, jakož se to na p. stává pomoci pružných per *).

Jiný piklad toho poskytují nám šicí stroje, nebo povážíme-li, že se vždy celá nit

švem protáhnouti tedy ruka na prázdno vždy tam a sem dráhou lak velkou pohybo-

vati musí , jako nit dlouhá jest , vysvítá
,
jak mnoho pi této lehké práci na ase i na

síle lovk ztrácí, což se na stroji, který se nohou pohybuje, všecko ušeti. Z toho

následuje, že se strojem v tétéž dob mnohem více šv, tedy více práce vykonati

*) Vfe» o podobných rcech 1 ^Naukách tec/iiiických' od dra. Ani, Majera. O ipojitoBti. V Praze 185S.
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musí. Naše práce obyejná nedá 8e bez nástroj mnohdy ani konati, a ta, která se

konati dá, jest velmi obmezcná. Jaká by byla práce naše bez nože, bez nžek, bez

sekery, pilníku, pily ald. Jak bychom vrtali, tesali, ezali, jezdili ano i jedli? Jak

by bylo možno bývalo mnohé tak velikolepé >)lvory iiiniii lidského osla\ili na pa-

mátku všem budoucím pokolením svta? — Ohromné budovy, pyramidy, obelisky,

sochy a j. hlásají až podnes umní a výhodnost stroj minulých dob.

I tam, kde by práce bez zvláštních stroj možná byla, uinily ji stroje pravi-

delnou a u vysokém stupni dokonalou. Diviti se musíme pravidelnosti a umélosti,

s jakou hotovilelé slroj i nejmenší zoubky koleíek u hodinek našich vyzna-

ínji a rejsují. Známo jest také zaízení kol u slroj vbec, z nichž jedno do dru-

hého zuby svými tenkráte a tak rychle zasahuje, jak to poteba naše žádá. Kde

možno rukou naší na peslici lak pravidelné, lak stejné a teninké nilky a lak mnoho

jich napísti, jako lo iní parní prádelny naše ? — Odlud i ta dokonalost a láce tkanin

a jiných látek. Stroje odnímají práci rukoum našim, aby to co libovli a náhod ruky

lidské ponecháno bylo, svou zákonitostí zdokonalovaly.

4. Výhodnost stroj zvlášt tou okolností nápadná jest, ze se jimi sil pírodních ku

prospéchm našim použiti dá. Vítr žene koráby, pohybuje mlýny, voda oláí kola k

úelm nejrozmanitjším, a konen co koná pára I
— Ona kuje nejhrubší železo, vál-

cuje plech a silné lyce, táhne drát, pede nejtenší nilky a dlá nejjemnjší tkaniny.

Pára také valchuje, ždímá, pere, šije, vrtá, mele, eže, ano mže se íci, že hnedle ne-

bude prmyslného zamstnání, které by se z ásli parou vykonávali nedalo. Krátce mže
se tvrdili, že lovk pírodním silám tém jen pedkládá práce, které jim pomocí stroj

hotovili jest. Hotové pak již lovk jim odnímá a obrací ku poteb, k rozkoši a po-

hodlí svému. Všecky tyto divy vku našeho koná tedy píroda sama, pi emž jen

teba, aby ji lovk stroji ídil. Síla zvíecí se unavuje, píroda však stále psobí a

nevyerpává nikdy sil svých. Kolik lidí by bylo zapotebí, aby to vykonali, co konává

v hornatých krajinách obyejný potok? —
Odejmou-li takto zponenáhla pírodní síly všecku hrubou práci rukoum našim,

zbude pro lovka jen ízení její, ledy ponkud jen práce duševní, která jej více šlechtí

a na vyšší stupe dokonalosti staví, ímž se zponenáhla také více pibližuje k nejdoko-

nalejšímu Tvrci svému.

Nutnost, poteba, prospch, pohodli a ctižádost jako o závod si podávají ruce,

aby vykoistily všecky poklady pírodní. Co v nynjších padesáti letech vykonáno bylo,

peslihuje daleko vše , co byl všecken ostatní vk dohromady vykonal , akoliv lidé

po všecky vky své práce konati musilí. Eijijpfanm, kteí se od pradávných dob vzd-

láváním pdy zamstnávali, pipisuje se vynalezení pluhu, ímž nástroj podán byl,

aby se ku kypení pdy síly vol použilo. Slavnosti a obti , které knží boh jejich

na vdnou památku konávali, dostaten dosvdují, že vynález tento za božský dar

považovali a dležitost jeho náležit oceovali. Práv tímlo spsobem došlo i na kon,

aby vozy tahali, tak že se pak od léto doby všecky vci mnohem snáze na vozech

i místa na míslo dovážely, než je díve lidem a zvíatm nositi možno bylo. Ješt íma-

nm musili otroci místo mletí obilí šlapali, které se pak na ešatech od otrub oišfo-

valo. Pozdji povstaly vodní mlýny, ve kterých všecko toto voda koly vykonává. Ara-

bové vynalezli v bezvodných krajinách svých vlrni mlýny, které se za as kižáckých
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i k nám doslaly. Vynález stelného prachu uinil úplný píovral ve vojenském umní.

Pružná péra poskytla nám hodiny. Toprv novjšímu fasu bylo ponecháno, upoti'<benim

síly parni dáli svlu novou tvánost. Tu povstaly železné dráhy, které celý svét sub
nad míru sbližují; tu povstaly stroje, které jednak svou ohromnosU takka divy iní, je-

dnak svým dvtipem nejométejší a nejrozmanitjší práce konají. Mámef nyní parní vozy

a lod, parní mlaty, mlýny, pily, pumpy, stoupy, prádelny a jiné roamanité dílny. A eol

bychom jeát uváleti mohli o síle elektrické, magnetické a jiných, kterých veliká bu-

doucnost oíekává.!-j,.|/,:,, ,, jj;,j,| ^,

Nejsou to stroje samy a aákony pírodních sil, kterými se stroje rtdí a které ji^

dávný as ílovéíenstvu známy byly; než jest to hlavn dmyslné sestavení jejieh, aby

nejrozmanitjším požadavkm vyhovly, co stále obdivováno býti musí. V pravd ía-

snouti n>osíme nad uskutenným a ve strojích oživeným oslrovtipem ducha lidského,

který dasto spsobom nejpodivnjším pírodní síly ovládá a je obrací ku prospchu svému.

Mo2ná-li se domýšleli, že i v ušleehtní srdce a vbec v mravné dokonalosti óloven-

slvo takých pokrok uinilo, jakých ve strojích iní každoron os^rovtip jeho, nejinak

než divili jest se nám, jak rychle a úsilné kráí k vznešenému cíli svému, aby se totiž

vždy podobnjším st«lo nejdokonalejšímu svému Tvftrei!

Alpy mocnáství Rakouského.

Od Jan» Kreáího.

Kdo Z jižních lemen Šumavy za jasného dne k polední stran zírá, s podivením

spatí na oboru klikaté bílé obrysy vystupující z modrošedé mlhy, a dlouho jest v roz-

pacích, má-li ten úkaz co zemní nebo co oblaný útvar považovati, Nepromnnost tvaru

pesvdí jej však, že spatuje daleké klikaté, snhem pokryté horstvo ; jsou to Alpy

Solnohradské.

Vysoko a klidn vyzdvihuji se lylo hory nad nížinami, jako úmysly Tviirce nad

každodenním živoením naším, a neodolatelná louha vábí nás k ním, nalézti oddechu

v Iftn jejich a oberstviti mysl a cit na onch vn nových originálech pírody.

Vyprovodiž mne tedy laskavý tená na cest do horstva tohoto a prohlížej se

mnou pepodivnou stavbu jeho, která velebností a pvodností svou na celé zemi nic po-

dobného k sob nemá. —
V ohromném oblouku táhnou se Alpy jako nebetyná stna , obkliující ro-

viny severní Itálie, od beh Stedozemního moe až k uherským rovinám. Pe-
rozmanit sli-ídají se nesíslné jehly a bán jejich v Savojsku a ve Švýcaíeh a Širo-

kým pásmem prostupují Tyrolsko, Solnohrady, Korutany a Štýrsko; obmezíme se

však na svém výletu jen na alpské horstvo v mocnáství našem, chtíce poznati jednu

z nejzajímavjších krajin jeho. Kdyby nám možno bylo jako orel alpský nad snžná te-

mena se povznésti, spatili bychom, jak se od údolí Rýnu n^i nápadních hranicích íše

až k lesknoucí hladin jezera Neziderského v déloe 110 mil prostírají ti horská pásma.

Stední pásmo, v áíca 20—24 hodin cesty, obsahuje nejvyšáí temana, nejvtší ledové a

snžné prostory, severní a jižní pásmo táhne se s prostedním eárovn, obsahujíc nižší

sice ale roztrhanjší a -klikatjší stny.
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Podélná údoli Iiinu, Salzy a Enže na severní stran stodnfbo pásma, údolí Dravý

i)ff jij&ní strauO naznaCuji pirozené roz<ileni tohoto horslva.

S rozdlením limto souhlasí dokonale laké vnitní povaha horslva, sledni pásmo

totiž skládá se vesmí z prahor, ob pobuin' ale z vrstev vápenných a pískovcových.

Jakjo klín prorazilo stední prahorní pásmo vrstvy tyto pílvodné vodorovné * od-

hrnuli* je k su^eru a k jihu v pedivných záhybech (viz ideální prez Alp).

Alpy servcrní. Alpy stední. Alpy jižní.

Skoumdmo-li podle neomylných znakfl skamenStých tvor stáí proražených vrstev,

tihledáme s podiveníni, že nktcré z nich souhlasí nejenom s naší opukou a kvádrovým

pískovcem, nýbrž i s vrstvami jcSt mnohem mladšími.

Tedy teprva po usazení a stvrdnulí jejich mohlo stední pásmo povsiatl. Cechy,

Morava, Uhry, celá severní Evropa mely již svou nynjší podobu a ješt nebylo Alp.

V doh, jejíž pommé 8(ái sice, nikoliv ale letopoet známe (viz Živu r. 1856.

str. 17. ), rozpukla so zem v krajinách dnešních Alp a z lna jejího vystoupla hmota

prahorní k oltromným svým výškám.

Prmrní výška prahorní osy obnáší v západním Tyrolsku od švýcarských hranic

»i k Brenneru ítfKX)', od Brennera al k Velkému Zvonu (Grossglockner) 6500', odtud

at k východnímu konci 4500*. Nad touto výšku vystupují však jednotlivá temena na

10000'; dvé nojvyítí, totiž Orteles na 12300', VeUíý Zvon na 12000'

Klimalické pomry byly, soudínio-li podle skamenlin, zajisté již tahové, že te-

mena hned pi svém vytvoení snhem pokryta byla. Nyní sahá zpodni kraj véného

snhi na severní strané Alp k výšce 8100', na jižní stran k ShO, v Korutanech

•!• na 8000'.

Teprva pod tmito výškami poCíná rostlinstvo, prostírajíc se podle vyvýšení

v rcialifných pásmech po úboí horském, než osvtlení tchto pomr zanechme si

li jiné di)bé, nyní obrátíme svilj zetel hlavn k podob a slohu hor.

Podle hoejšího roavržoní projdeme nejdíve prahorní osu hor od západu k vý-

chodu, pah severní a konen jižní Alpy*).

Alpi/ stední.

Stední prahorní osa hor nebží bez petrženi stejn, nýbrž obsahuje adu je-

dnotlivých skupenin. které v orogratickém a geologickém smyslu zvláštní celky pro

sebe tvoí. Skupeniny tyto obsahif obyéujnd uprosted žulu, a kulem ní rulu a

prahorní bidlice v podobé ohromného roztaženého vjíe, jak hoejší ideální prez
ukazuje. Montblanc v Savojsku, Monlo Rosa, Finstertarhorn, Gollbard ve Švýcaicli

jsqu takové skupeniny^i Tyrolsku rozkládají se na západní stran dv takové

ubri»Tské skupeniny, ivojfle jádro tyrolských Alp.

'\ Náskdijjíeí leméznalccké pomirjr jspu lícoy Ole pxaci Sludeia u iíiiks geolospcW jednoty.
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První z nich jest centrální skupenina Jamlhahhjch ledovou íili Seivretty. Sku-

pení toto rozkládá se na západních hranicích Tyrolska mezi Fnnem a Rýnem, zasahuje

ale rameny svými do Švýcar ; do Tyrolska jde podle pravého behu Innu až k Insbruku

a obsahuje,též Ariberg. Veliké spousty vného snhu a ledu leží uprosted na tomto skupení

a táhnou se jako krystallové paprsky skalními roklemi až k zeleným horským úvalm.

Nejvtší z tchto úval jsou Montafun na stran Vorarlberku a Paknaum na stran ty-

rolské; ono se sklání až k hladin Rýnu k 1300' nad moem, toto až k hladin Innu

asi na 2700'. V hlubších ástech Montaunu daí se víno a ovoce v hojnosti, višové

háje jdou dosti vysoko; v Paknaumu ale, obráceném k studenému severovýchodu, pa-

nují pasivy, živnost jest pastýská. Není zevrubn známo, k jaké výšce nejvyšší te-

mena se vypínají, pesahují ale 11000'. Sloh skalních spoust tohoto horstva má po-

dobu vjíe vzhru obráceného; kolmé stny ruly v prostedním hebenu pibližují

se dle horniny k žule, na zevnitním kraji zasahují rula a vápenec klínovit do sebe.

Pekroíme-li hluboké údolí Innu a vystoupíme-li na nkteré z vyšších temen

na pravém behu jeho, spatíme ped sebou druhé mohutné skupení, totiž ledovce Oetz-

lludské. Skupení toto tvoí pirozený celek, který na jihu Adiží (Etsch) až k Meranu, na

východu prohybem Brenneru, na severu a západu Innem obmezen jest, a pedstavuje

ohromnou elliptickou vysoinu, vným snhem a ledem pokrytou, nad níž na sta roz-

liných jehel a bání vystupuje. V jihovýchodní ásti ledové ellipse vystupují nejvyšší

temena Hochwiidspitz a Similaun nad hoejším koncem dvou hlavních vtví údolí Oetzu

(Oetzthal), Gurgl a Fend, kdežto vysoko nad hoejším krajem les nejvyšší osady

mocnáství Rakouského a snad celé Evropy jsou uschovány. Od horského jádra tohoto

vybíhají na sever k údolí Innu úvaly 12— 18 hodin cesty dlouhé, na západu a jihu ale

petíná je široké údolí Adiže již po nkolika hodinách ; podobn též na východu údolí

Eisaku. Nejpamátnjší a nejvtší z údolí v tomto skupeni jest údolí Oetzu (Oetzthal),

které od Innu vzhru k horám ledovým 18 hodin cesty se táhne. Silný horský ruej,

Oetzache, napájený v ledových prostorách, ití se údolím tímto pes prahorní balvany

a spsobuje již v dolejší ásti jeho u vesnice Umhausen pekrásný vodopád Stuibenfall.

Dolejší polovina údolí od Innu až k místu Solden (43730 jest vzdlána a bujným rost-

linstvem pokryta, výše poíná již skalní ráz pevahu míti, rostlinstvo se ztrácí, až

konen od vesnice Zwieselsteinu údolí Fend, Gurgl a Timbl pímo k ledovým te-

menm vedou. V údolí Gurgl leží vesnika stejného jména, 6000' nad moem a jest

obstoupena kolkolem ledovými spoustami, které z úboí skalních dol se táhnou. Ješt

výše leží Fend v jiném poboném údolí ; osamotnélý dvr Rofenerhof spoívá zde ve

výšce 7000' zrovna u paty nejvyšší z Oetzthalských hor, u paty Wildspitzu skoro

12000' vysokého. Nad dvorem podotknutým sahá ledovec až ke dnu údolí a zarazil

již nkolikráte tekoucí vodstvo, nahromadiv je v rozsáhlém jezee, které konené hráz

ledovou prolomilo a náramných škod v celém údolí Oetzu, ba i v údolí Innu spflsobilo.

Nikde v Rakouském mocnáství nejeví se úkazy horského ledu v mohutnjší míe, jako

v tomto ln ledovc Oetzthalských.

Sloh velikých tchto hor jest zase vjíový, jako ve skupení Jamthalském, jesl

ale spletenjší. Objevuje se zde totiž nkolik rulových vjí, jejichž meze amfibolo-

vými pruhy naznaeny jsou; na jižní stran obmezuje vápenný útvar podél Adiže hory

tyto, v údolí Wipském blíž Insbruku ztrácejí se pod vrstvami šedých bidlic.

Východn od Oetzthalských hor panuje na temen stedních Alp jen bidlice,
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a celé horslYo se níží, tak že zde na Brenneru již cule dávna pechodní silnice z N-
mec do Itulic vystavna byla. Teprya na !>kalnat)'cli liurúcii. které jižn od údulí. Fi
(Pfitsclierlhal) pod jmencni Túr (Taucrn) do Solnohradska se táhnou, vystupuje opt

rula a žula co ceulrálni hmota. Východní mc/.u tohoto .skupení jsou Felberské Túry

(Velber Tauern) a nejvyšší hora jest Vencdiger. Skupeni to mže slouti skupení Túr-

ské. Temena jeho jsou též ledovými spoustami pokryla, ale v mnohem menši rozsáh-

losti nežli skupení Oetzthalské. Z Oelných údolí tohoto skupení jest nejvtší údolí

Cilské (.Zillerthal). Jméno Túry neznamená vlastn hory samy, jako spíše pechody

pes n, proež n«mají jména podle horských temen, nýbrž podle vesnic, které stez-

kami spojeny jsou. U paty jejich sloji na mnohých místech tak nazvané túrské domy

(Tauernháuscr), velké výstavné hospody, opati'ené starými nadáními, aby chudým pout-

níkm prísti'eší a ochranu poskytovati a cesty v dobrém stavu udržovati mohly. Nejza-

jímavjší i tchto Túríi jsou Krimlovské Túry (Krimmicr Tauern), pes kteréž jde pe-
chod z horního Solnohradu (Ober-Pinzgau; do Bystického údolí (Puslerthal) v Tyrol-

sku. Cesta vede z Pinzgau vzhru podle Krimlovské Achy, oživené etnými vodopády,

brzo u paty skalných stn brzo vysoko nad propastmi. Cesta jest zde dláždna vel-

kými žulovými balvany a vede píke vzhru, až se náhle nad vodopády luzné, 2 ho-

diny dlouhé a pastýskými chýšemi poseté údolí oteve, v jehož pozadí turský dm
slojí. Za tímto domem za\írá údolí ledová spousta, táhnoucí se dolú až k luhm alp-

ským a jest pekrásným výjevem v skalním amitheatru, nad nimž Dreiherrnspitz až

k výšce 1 1000' se vyzdvihuje. Cesta vede nyní po píkrém náspu ohromných balvan

% hodiny dlouhým pustým údolím Windbacliu až na temeno, malým ledovcem pokryté

a, 8749' vysoké. Píkrá stezka vine se pak odtud dol do údolí Prettau. Dále k vý-

chodu chybí na Turech rula a žula docela až k hoe Uohen-Narr, v pozadí údolí

Kauris. Zde \ede pes Túry krásný pechod ze Solnohradského údolí Fuš do korutan-

ského údolí u Sv. Krve CHeiljgenblut) pes temeno 8058' vysoké. Poslední rozšíe-

ninu Fušského údolí tvoí krásný alpský palouk Ferleiten ili Nassfeld, údolí asi dv
hodiny dlouhé a etnými chýšemi poseté, mezi nimiž statný túrský dm a úhledná bu-

dova od kardinála Schwarzenberka, k letnímu pebývání vystavná, vyniká. Od túr-

ského domu jest 9 hodin cesty do Sv. Krve a na celé té cest není nikde útoišt.

proež zapotebí jest již v noci vydati se na cestu, díve nežli slunením teplem sníh

ledovc zmkne. Po píkré, vymleté cest dostaneme se za dv hodiny k studánce

sv. Petra a za dv hodiny na temeno Tur. Pekrásný jest pohled na ledovec Fuscher

Eiskahr, který obstupuje pozadí Nassleldu a vždy zetelnji se objevuje, ím výše vy-

stupujeme; ohromný jehlanec Wiesbachhorn, 11300' vysoký, ni nad ním. S výcho-

dem slunce poíná hromový lomoz padajících lavin a ledových spoust, oživující as od

asu hrobové ticho temen alpských. Díve ješt, nežli dorazíme na temeno, oteve se

nám pohled na nejvyšší horu zdejší, na Velký Zvon. Rozliná barva hornin, svoru a

chloritové bidlice, hadce atd. dává skalám zvláštní pvab. Temeno slove Fuscherthorl.

leží ale na poboném výbžku hlavního hbetu, proež jde cesta ješt dále kRauriským

Turm. Myní nastává vný sníh a brzo spojí se stezka s cestou jinou, která vede

z Rauris. Úzký prchod na temen, Hohes Thor nazvaný, otvírá konen výhled do

údolí Sv. Krve, nad kteréž v nebetyné výšce svou šedou hlavu vypíná Velký Zvon.

Hora lato skládá se jako celé okolí její ze šedých a zelených bidlic a ze svoru

ve slohu slechovitém. Teprva jižn od stedního temena hor objevuje se \ iiohoí
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podél Dríty a il Li«hze poá éTrehjm pfikóvéem a vápeneélh Sktípéííí í-iilý Ve rfóKU

véjíovém. Skupeni toto jest k severu pokryto svote/n Túfé li te!lke1lo Zvóhil, ktélý

beepochyby nic jiného není, netli pásmo promfilnjch tt^azéhln.

Velký Žvofl a jeHo okolí náleží k nejnlalefanjšírti ástem Alp a vyStoupftif ha

nj, akoliv ponkod nebezpené, odmní se stohá*obné velebnými výjevy na úboi

a temena jeho. Velký Zvon náleží ješt do ady Tur, a VýzdVihtíje své temeno

blibko toho místa, kde Soílnohrady, Tyrolsko a Korutany Se Stýkají, ístnp k rtmti

otvíájse jen na jižní stran, od Sv. Krve, kteráž ves v Konitártech ve Výgde 4000' n.m-

leží. Zde zjednají se též vdcové, bez jejichž (yortioci vystoupení na hotil jés docela

nembžné. fckou rífklí vede Stezka (Katzensteige) 6O-!J50' iad hulvýih rúCéjem pes

liladké bidliné desky aí na alpský luh, kde se obyejn penocuje. Caííi i áhá
vydáme se odtud na cestu, která až na teníeno 8 hodin trvá ; za dv hodliiý doátd-

iieme se k zpodnírau kraji ledovée (Leiier^letSche), kdé želiíka hOSká k obtivi se

pipnou. Vystoupivše pes hráí kamennou ledovcem naftfirttadnou ha ledtJVc saWý,

nalezneme jej rozpukaný rožšedlinaii 18—30' šiíokýhli a 120—150' hltbokýihi. Na-

hoe jsou obyejn snhem pokryty, proež jesl velké opatrnosti |)óteíií, abý klftih*é talt6V6

mosty pod náirii se neproborily. Ti hodiny Ifvá cesta pes ledovec, pak lprva na'-

stane skalní hbet, z nhož se temeno zdvihá. Pes píkrou ledovoií plOchU vylezerté

konen na vlastmi hebCii hbrský, z chloritové bidlice složený. Zde dal ve výšce

10620' kníže Salm vystavti chýái, nejvyšší to staveni v Evrop. Pod Sebc(H Spaiírte

opt Sv. Krev se špiatou kostelní vží a nejkrásnjší ledovec rakouských Alp, ledovat

pasteí (Past«!-2fe). Odtud nastává vzhru nejhorší cesta. Ostrý heben hffry táhne

se nahoru pod úhlem 35 a výše 43", vdcové musí eestn v led a skále vysekávati

a pomocí provazu jeden druhého od stupn k slupni vytahovati. Sedmkráte opáktlje

se toto namáhání áž k j^rvnímu temenu Malého ZvOhu. Noha né^itti ^é od bitké

hrany horské ani v ptavo ani v levo pošinouti, neb zde visí nad propaslnii ohromné

spousty snhu , hotové malým otesením v strašlivé laviny se promniti. Malý ZviVn

jest úBkfi 20 krok ílloiuhý hel)en, padající k Tyrolsku pod hlerti 68", k StflriOWad-

sku ale pod úhlem pímým; Velký Zvon jest jen o 80' vyšší a o 60' Vždálerijš/, ak'

hluboká propast dlí ob temena. Po provaze spnsti nás vfldcOvé dol a po prova-

zech vytáhnm nás na drahé sU-»né na temeno Velkého ZVonii hahofu. Tstheho toto

jest ledefti pokrytý jehlanec, na nmž jen 4—6 lidí místa liiá, a padá ke všein stra-

nám píke. Rokn 1800 byl na nm ve skále upevnn železný kíž, jejž vštfk boue

již dávho do propasti shodily, a peVný devený srub s llakomrem
, jÉjž t. Í84i3

Schiaginlweit ješt neporušený nalezl.

Panorama, které Se s Velkého Zvonu spsrJujeí jest nade všechno popsáni ve-

lebíte a krásnjší yiý nežli s Montblanku. Mohutn roavinnjí se « nohou 'lemena

a hbety stedních prahorních Alp od Švýar až k Uhrm, a Obé vápenná páíma pro-

stírají se nepehledn ped avakem. Pi jasném povtí jest prý i Adi'iatské mtie

vidi. vabný jest pohled fra veliký ledovec pisleH, kléry boky hory objímá.

Jen málo kdy podaí sé však, delší as na temen vytrvali. Obyejn tlCi na-

ho« ostrý studený vítr, a hrozivé mlhy nutí brzo k návratu. Seslup<fván jest však ob-

tížnjší a nebezpenjší nežli vystupováni, a po provaze slfzáme podél ledových Mn
dol k ledovci, na nmž slunce již sníh zmkilo a zkypelo. Šfaslh dostaneme se

však po 14—16 hodipném namáhání do Sv. Krve, kde nás celá ves radostné «v«á.



Podobným relkolepým rázem, akoli nróDÍ Tystiku) Boi-«duii se ješt dále podél

hranic Solnohradských skalní temena, Vyhlii|)UJici upi»>sled i le<l»vc. Zde ne olijoví

u lízni GaKtcinských pud íedýhii a zeionViiii biidlici-mi a vápencem U{)H ruiuvitú žula,

a sklildU hUvnf líKt zlutoiiushú Kadliuuiíke liuiy, MiUi.slldiiké Tiúl')ri Anku((d a mif

iitaí tváh vynokúhil hurslVa^ kUe véak na aí opl bi^idiiisv ležiVi iRuluVitú žulu luUi

prodluituju se až ntl Hocfa-Gulling, který, dii na jihuvýoliodnícli hranicídi Svlnoliradska

údolí Enže ud úduii Múry.

Severuzápadai Štýrsko obsahuje po oWu stiantich Muiy též samé prahury, které

ale snhové výšky nedosahuji; ped nížinou Štýrského Hradce, liutihorními vrstvami

pokrytou, dli se pak prahorni osa Alp ve dv? ramena a obstupuje mohutném oblou-

kem nížinu lulo. Jednb rameno bži podél jižního tehu Múry k Bruku, kde je Mra

proráží, a láhne se pak podél hranic štyrsko-rakoUskjch a uhersko-rakouskjch k Kezider-

skému jezeru, vystupujíc v jednotlivých ostrovech z mladých usazenin Litavskéhu po-

ho! a souvialc se žulovými ostrovy okplu Prešpurku.

Také zde nedosahuje horslvo nikde výšky vného snhu.

Druhé rameno bží mezi Štýrském a Korutany a tvoí malebné slovanské Alpy,

jejichž poslední výbžek jfesl krásné paloukovité Pohoí (Bacheralpe), vystupující náhle

nad požehnanými rovinami jižního Štýrska.

Vyložená ped tím budova soustavy alpské objevuje se zde ve východní ásti

Alp v úplném vyvinuti. Slredhi pásmo má mezi Insbrukem a Kollmannem sirku

14 mil, mezi Rothenmanneni a Gelovcerti 18 mil a dále k východu ješt více. Po

obou stranách jost stední pásmo provázeno širokými, hlavn z vápenc a dolomit

složenými pásmy, které k zaokrouhleným a lesnatým vnitním horám alpským kolmé

a llsé slny obrtícojí a všelijaké poadí iisazenvch vrstev obsahuji. Vrstvy tylo jsou

6itn dále od prahorni osy, tim mladší.

Al|)y podobají se ade^ více ještd nežli ve Šv)caích, ohromnému uprosted pro-

lomenému klenutí. Prez, který jde vedle Velkého Zvonu od jihu k severu, souhlasí

úpln s tímto obrazem. Vrstvy bidliné na teiiieu Tiírú lei vodorovn a kloní se

k obma stranám dle úbui hor, k severu a jihu. Také geologická souhlasnost obou

poboných pásem ukazlije na b\vaiou souvislost jejich, a ponvadž nikde na temen

prahor zbytky mladších vápenných vrstev se nenalézají, zdá se, že vrstvy tyto roz-

trženy a k stranám shrnuty, nikoliv ale spláknuty nebyly. Pfsthory, vystouplé z veliké

skuliny jako ohromná vráska zpodiii stlaené a vystoupením uvolnné kry zemské,

musiy po obou svých stranách vápenné vrstvy nesmírném tlakem zdvihnouti a v roz-

manité záhyby shrnouti, proež . zvlášt na krtgicfa ku prahorni ose obracených ástí

v kolmé postav se spatuji. Ostatn vystuuply prahory také ješt ásten uprosted

mezi vápennými horami jižního pásma, a pevrátily ješt rozmanitjší jejich vrstvy.

>)i> Horniny slcdnidi Alp., pokud nenáležejí k centrálním, vjinatým hmotám

TQlovým, jsou rozmanité bidlice, tlakem a snad i horkem všelijak promnné. Biidlicu

tyto táhnou se od Semerinku severním Štyrskeni pes solnohradshé Túry podél se-

verní strany centrální hmoty Túru až k Insliruku, a skládají lesnaté poho^ v nmž Salza

a Eníe ívá podélná údolí vybráadily.

Kde bidlice tyto nejiiénó promauy jsou, mají podobu erných neb šedých

pokryvaských, nebo slidÉalý«b pevných pískových bidlic, nebo tmavých, celislvýcli

a zrnitých vápene. Všechny tyto horniny stídají se bez zvláštníliu poádku. Pi
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vtší promn mají bidlice tyto sloh krystalový, silnjší lesk a pestejší barvy, a pi-

bližují se k pravému svoru a mastkové bidlici.

Skamenliny jsou v pásmu tomto vzácné , akoliv není pochybnosti , že celé

pásmo téchto bidlic z vrstev z vody usazených povstalo. V mohutných ložištích vá-

pence a ocelové rudy, která u místa Dienten v Solnohradsku se dobývá, vyskytují se

úzké pruhy erné, ke grafitu podobné bidlice, v niž v malých peckách kyzových

silurské skamenliny se objevují, a sice nejastji Orthoceras gregarium, styloideum, siriof

tum, Cardium cornu copiae a gracUe. Podobné skamenliny nalézají se v erných vá-.

pencích silurských v okolí Pražském, kdežto znaí svrchní oddíl soustavy silurské.

Bidlice u Dienlenu jsou nejsvrchnjším pásmem hornin, spoívající na rule lázní

Gasteinských, a celé pásmo vápenc a bidlic, které dolejší Pinzgau od Dientenu až

k pat Tur v mocnosti 30000' skládá, musí ledy starší býti, náleží snad k zpodnímu

oddílu silurskému. Tytéž horniny jdou, jak bylo již podotknulo, po obou stranách Salzy

k západu a pokrývají celou prostoru mezi vápennými Alpami na severu a centrální

hmotou Túr pes Kitzbuhel a údolí Cllské až k Insbruku. Taktéž bží na východ pes

Admont a Vordernberg mezi vápennými Alpami a rulovými horami severního Štýrska

až k Schottvvienu a Gloknici u paty Semerinku. Celé toto pásmo vyznamenává se

bohatvmi ložišti ocelové rudy (Spalheisenstein), z níž ode dávna výborné štýrské

železo se laví. Podél celého toho pruhu jsou oteveny bohaté železné doly : u Gloknice

v dolních Rakousích, u Neuberku, Seewiesu, Vordernberku, zvlášt u Eisenerzu, pak

u Admontu ve Štyrsku, u Dientenu v Solnohradsku, u Schwatzu v Tyrolsku a j.

Na jižní sírane Alp stedních jest pásmo bidlic mnohem menši, prahory stýkají se

bezprostedn s útvary vápennými. Jen v Štyrsku, v severním okolí Hradce po obou

stranách Múry vystupuje u paly rulových hor pohoí, složené z bidlic a vápenc,

které dle skamenlin v nich obsažených náleží k útvaru devonskému. Ve vápenci

vrchu riavue, blízko u Štýrského Hradce, nalézá se, mimo rozmanité koraly, Cya-

thophyllum explaimtum, C. hexayonum, C. turbinatum, C. caespilosum, Calavwpora spon-

gites, C. polymorpha, Stromatopora conceiUrica, Pecten grandaeviís, Inoceramus invei-sus,

Clymenia laevignta a rozliné ÚHhocery. V lomech erveného vápence západn od

Pavlue objevují se Oriliocery a GoniatUy, vesms skamenliny soustavy devonské.

Velmi památné jest rozšíení útvaru kamenouhelného v stedních Alpách. Útvar len ne-

obsahuje zde mohutné, daleko rozsáhlé vrstvy s mocnými flecemi uhelnými, jako v Ce-

chách, nýbrž jenom jednotlivé ostrovy na temenech bidliných hor, zvlášt ve Slyrsku

a Korutanech rozšíené. Zvlášt vyvinutý jest lakový uhelný ostrov na Slangalp

u Turrachu v Korutanech, severovýchodn od Gmundu. Pohoí léto krajiny, souvisíc se

Sulnohradskými Túry, skládá se ze svoru a bidlic, píke zdvižených, v nichž ložišl

ocelové rudy a vápence se vyskytují. Ruda zde dobytá taví se v železných pecích

Turrachu. Smí-li se podle obdoby soudili, náležejí tylo bidlice, jako ony u Dienlenu

v Solnohradsku, k útvaru silurskému. V znané výšce nad údolím vystupuje na pi-

okrouhlených a lesnatých horách bidliných nkolik kup v ad od západu k východu,

zdaleka již znatelných podle nápadné lysosti, podle kolmých sln a nahromadných

balvan. Kupy tyto skládají se ze svtlošedého a bílého pískovce kemenného a sle-

pence, a mají vrstvy skoro vodorovné. V hlubší ásti leží pískovec a slepenec er-

vený,' v prostední ásti pak objevují se vrstvy tmavošedé bidlice se slabými flecemi

jmthracitového uhlí. V tchto bidlicích nalézá se hojnost otištných kamenouhelných
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rostlin, podobných k otiskm uhlí eského. V Karlových Láeních (Karisbad) v horních

Korutanech upotrebují se horniny uhelné z^IáMním spsobem. Balvany pískovce pro-

niknuté uhlím rozpalují se a hází se pak do vody, kteráž ke koupání slouží. V no-

vjii dob byla zde prý mohutnjší uhelná flec odkryta.

I

Alpy tevemi.

Podél severní strany stedních Alp táhne se od Bodamského jezera až za Ví-

densky Snžník u Gtoknice široké pásmo vápenných hor, plné kolmých stn a klika-

tých temen, které velebnou mohutností svou samy velikány stedních Alp pekonávají.

Vápenné tyto Alpy vyzdvihují se náhle z nejhlubších údolí až k nejvyšším temenm
10,000', kdežto stední Alpy výše [sice ale zponenáhla vzhru vystupují. Výšku svou

podržují i ve východní ásti, kde prahorní osa pod snžnou áru se snižuje a stávají

se tedy konen i mnohem vyššími nežli stední Alpy. Hochschwab v severním

Štyrsku, 7000 vysoký, stojí naproti prahornímu Rennfeldu 5000' vysokému; Vídenský

Snžník, 6000' vysoký, pesahuje daleko prahorní vrchy Lilavské 3000' vysoké.

Severní Alpy podobají se rozboueným vlnám oceánu, které bouí severní hnány

v jihu na prahorní val horský narážejí ; od nho zaraženy dmou se násiln vzhru a

prelaniuji se nazpt. Již od beh Dunaje eí se pedhorní krabotina jako severním

vtrem hnaná, výše vystupuji vlny mezi Welsem a Solnohradem nebo jižn za Mni-

chovem bliž tyrolských severních hranic ; v Solnohradsku a Solní Komoe rakouské

dme se však vlna za vlnou vždy výše, až poslední nejvyšší náhle k hluboké prorve

u paty stedních Alp se vrhá.

Širkíi tohoto vápenného pásma jest známá, obnáší 6—8 mil, výška temen bývá

v prmru o 2000' stop nižší nežli temen prahorních. Huchvogel v údolí Lechu má

9000', Zuospitze u Lermosu 10,000', Solstein u Innsbruku, VVatzniann u Berchtesgadu,

Uebergossene Alp a Dachstein 9000' výšky ; zvláštní ráz dávají tmto krajinám úzká

skalnatá údolí, kteráž vápenné Alpy od jihu k'severu napí prorážejí, jako údolí Lechu,

Isaru, Innu u Kufsteinu, Salzy, Traunu a Enže. V úzkých tchto, nebetynými ska-

lami obstoupených prorvách huí a šumí divoké avšak malebné prahy a vodopády; sem

náležejí pedevším rokle Kitzbiihlské Achy, místa u Kossru, úžiny Sály, prosmyk Lueg

na Salze, tsné prchody Traunu u Oberlraunu, huivé údolí (Gesáus) Enže a j.

Veliký jest rozdíl v pohledu na prahorní a na vápenné Alpy.

V mírném postupu vyzdvihují se pední ady centrálních Alp ; hbety, hrany a

eeny jejich jsou povtím okulaceny a obroušeny, podoba jejich jest tedy více uhla-

zena. K-lumu jsou vysoko pokryly krásným odvem lesním; rozkošné fialové áry

na alpských luzích naznaují sice ješt pevnou kostru hor, pata ale jejich jest ukryta

v lemnomodru lesním, kleré k hoejšku ve skupeniny se rozdluje; teprva vysoko stá-

vají se lesy idšími a jen jednotlivé boui zkivené a pólo setlelé smrky a modíny

vylézají ješt výše; plazivá tuhá kle vylézá však ješt výše nežli kmcnné sosny.

Ve vyšším pozadí horských údolí pne se konen vzhru obrovské, lysé horslvo, a

nad tím ješt jednotlivá snhobílá temena. Odtud sestupují hndé, šedé a modrošedé

skaliny hloubji do zelenosli luh, široké snžné prostory vyplují mezery mezi hn-

dými stnami a jehlami, a pusté ledovce pokrývají dol a vrch. Jako z travnatých úboí

jen píkré, lysé skaliny vystupují, tak petrhují ledový šat též jen erné špiaté jehly.

živa. i»ó;. 2
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Docela jinak jevi se hra barev na Alpách vápenných. Stojíme-li na jedno*

.sjejich travnatých luh, jejichž kypící bujnost všechen popis pevyšuje a jimiž pravé

zrozené potky pod stínem stoletých javor vesele hrCí, spatime-^-li hnédé dreivénd,

malebn vystavené budovy horal, a pod sebou hladinu jezerní v zeleni malachitové

nebo modravé, dojme nás perozmanilá pestrost barev zvláštním spsobem. Takléž nás

pekvapí podoba a barva vysoko nad loubíip, stromovým, kde se vypínají jehlance a

stny nevídaných tvar ; lam vysoká v šedé mlze poloukrytá stna, z níž jen jednotlivé

pilíe v paprscích sluneních se koupají, zde ohromný jehlanec v rudém svtle zapadajícího

(lunet s temnými pruhy zastínných rokli. Zde není pechodu barev, nýbrž prolivyjejich

stídají Se bez ustání ; štávnatá zelenost luh a loubí s modrozelenou hladinou vodní, šedé

skály se sosnovými lesy. z jejichž temnosti lysé, bílé stny kolmo k oblakm vystupují.

Jako barvy objevují se také tvary vápenných Alp v podivn\ch protivách. U paly

jejich jsou okrouhlé, travnaté vrchy, zastínné hustými hvozdy. Náhle a bez pechodu

vyzdvihují se ale z nich lysé vápenné stny; Solstein, Zugspitze, Walzmann a Dach-

Stein mají stny 3000—7000' vysoké. Úzkost svírá takka prsa, stojíme-li u paty

tchto obrovských skal a zdvihneme-li oko k temenm jejich. Ledovce jsou však na

nich i pi znamenité výšce vzácnjší a menší, nežli v centrálních Alpách. Vlší le-

dovce nacházejí se jen na Dacbsteinu, na temenu vysoiny zvané Uebergossene Alp

a na východní stran Zugspitze.

-ini/ Vystoupneme-li vzhru na vápenné hory, promní se opt divadlo. Na všech

skoro vápenných horách pevládají vysoiny, a kdo z hlubin údolí nahoru vykroí,

spatí ped sebou najednou rozsáhlé pusté kameništ. Význan šlovou takové vyso-

iny ve Štyrsku Mrlvé Hory (Todtes Gebirge), v Berchlesgadu Kamenné Moe (Stei-

nernes Meer). Jako v Alpách prahorních z roklí a údolí horských ledo-ce dol se

valí, tak zde v Alpách vápenných proudy kamen , které nezídka nejkrásnjší luhy

zasypávají, podle nichž ale rostliny vzhru k rovným a ochránným místm lezou.

Všechny tyto a podobné pomry vápenných Alp vysvtlují se slohem rozlinjch

jejich vrstev. Dva prezy, jeden ze severního Tyrolska a jižního Bavorska od prahor

u Sv. Jakuba v Tyrolsku podél údolí Illeru pes Sonthofen a Griindten do Bavor, druhý

podél údolí Salzy v Solnohradsku od místa Dienten pes Kamenné Moe a Untersbery

u Solnohradu až ke Kressenberku, pedstavuji toto uloženi. (Obr. 2. 3.)

Kettenberg Grundten Sonthofen

,^i-

Mádele Holzgau Almejur St. Jakoba.

a. Enla. o'. Svor.

ené ápeiice. g.

Kressenberg

l g d e d c a' o

Šedý dolomit a sádroTec. rf. Dolomit, e. I.ias, šedé a cer-

Tmavé váp. bidlice, i". Neocomien. h. Vápenec rudistový. /. Gault. m. Váp. sé-

werský. n. Pískovec nummuliíový. o. Flysch. q. Molassa.

Untersberg Berchtesgaden Rossfeld Hohen-GoU Stein. Meér Dienlen.

b. Bidlice silurské, c. erv.

Tájenec alpský, Lias a Jura.

.Villtti ti

g d y

pískovec, . Zpodní vápenec alpský, Trias. d. Útvar solní. g.

i. Keucomien. m. Vápenec turonský. n. Pískovec nummulitový. o,

g. MblássB.

6

STTchní

Flysch.
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I' iižní pflly vápenných sl6n, bezproíledné na silurských bidlicích nebo im

svorn H rule leží iervn;} pínkovec u písíilH bidlice s ferveným slepencem, v jižnieh

eáste«-h Alp známé pod jménem Verrwano. Nalézají se za Ariberkem nejdíve u St.

Anlnnína a mísla Pelneu a dají se odlud, podc'l paty vápenných a dolomitových ílén,

pod kteréž k plnoci zapadají, až k Landeeku stopovali. l>ruhý, deláí pruh jde od

Schwazu pes Wdr^l « Salíelden, pak nad místem Dienten v Solnohradska k príCnému

údolí Salzy. kde wh-ar ten zvlášt n místa VVerfen na den vystupuje a z Midliénatých

crvcných » zelení-ch, na slídu bohatých pískovc se skládá. Podle skamenlin Bíle-

zených v tomto pásmu o EiscneTzu, Abtenau a j. misí QPonUlonomi/a Clarae, Avieula

Xeiucliiieri, A. venetiana, Myacilfs fmsaensis , Araucariles agordicus) náleží Úlvaf ten

k lUearu irkuovému a sice k zpodnímu lenu jeho, k pestrému pískovci. Rakouští geolo-

lové naznaují je jménem bi/Uic Werfenských.

V pásmu tom leží nevyerpatelné ložišt kamenné soli, která v tak nazvané

solní Komoe (Saizkammergut) se dobývá. Ložišlé loto tvoí rozsáhlé nepravidelné

hmoty, které bliž povrchu soli zbaveny jsou, v hloubce se rozšiují a do neznámých

hlubin aasahují. Solinosné pásmo (das Haselgehirge) skládá se vesms z jílu, ku-

chyské soli a sádrovce. Hlavní hmota, jíl, jest tmavošedý nebo zamodralý, plastický,

a bud celý solí a sádrovcem proniknutý nebo solnými a sádrovými žilami prošlehaný.

Svil jest obyejn zrnitá, nkdy vláknitá, obyejn šedá, asto také ervená nebo ae-

lenavá. nkdy modrá a lialová. V jílu vyskytují se vtší a menší pecky pevnjšího

slÍBU- Jakožto pímsky vyskytují se hoká a Glauberova sl. Anhydrit, Polyhalit

a jiné nerosty; nkdy objevují se vtší pruhy erveného pískovce. Patrná vrstcvnatosl

nepozoruje se nikdy, za to však stídáním všelijak zbarvených pruh sloh pruhovaný.

Kolkolem j.-inu s<jlná joiišté obstoupena neslaným, piernalým neio temnoerveným

jílem (das Lebergebirge), v nmž hladké, pesmyknutím vrstev povstalé plochy asté jsou.

.len malá ást soli ddbývá se bezprostedné v podzemních dolech. Nejvtší

díl dobývá se vyluhováním*) a rapa rozvádí se po troubách daleko do soliváren.

Jižní hranice Werfeaských bidlic jest cJiudá na sl, jen v Admontn bývala je-

dnou solná; nyní dobývá se u Aussee ve Štyrsku a u Isclilu a Hallstadlu v horních

Rakousích, u Halleinu v Solnohradsku, u Berchlesgadu v Ba> oích, u Hallu v Tyrolsku.

V solnácli tch ddbývá se ron asi 2 miliony cent soli, jimiž se nejenom

alpské zem, nýbrž i Cechy a Bavory zásobují.

Docela jiné jsou pomry solních hor v Halii, jak nám prof. Zeuschner ve vý-

teném popisu Tater ukázal.

Nad Werfenskými bidlicemi leží Všude tmaré vápence pecházející do dolomtta,

obyejn v tenkých slojích, kteréž se stídají s bidlicemi pedešlými, nkdy ale

mohutnjší pásma na vápenných stnách skládají.

Rakouští geologové nazývají je Guaemtánské trslvy a poítají je k zpodoírau la-

sturnatému vápenci útvaru triasového. Velká ást vápennjch stn v severním Štyrsku,

v solní Komoro a v Tyrolsku obsahuje tak nazvané IlallUaLské vratvy : svtlé nebo pa-

slré vápence, promnné asto v mohutné spousty dolomitu. V okolí solných loiiš,

okolo Attssce, Hallstatlo a Halleinu, vyznamenávají se množstvím skamenlin. Monotii

ealinaria, rozmanité Ammonity s hladkou, docela svinulou skoápkou, jako Ammonitet

Jolmnnii Austriae, Gat/tani, subumbilicattis, íornalus, gaki/ormis, pak Heteropliylly a pa-

'/ Vis v mÍDniótn roíDÍku ilánck YiflOkha « nbiicli tlomuliýcfa.
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.mtihodný A. Aon, NaulUus, Orthooeralky a také Belemnity, íelné Gasteropoiy, Ace-

phali/, Brachiopody, ásten výborn zachované, jsou v tchto vrstvách asto ztsna

nahromadny a náležejí, akoli v jiných zemích je neznají, bezpochyby k pásmu

svrchního oddílu lasturnatého vápence.

Všechna tato pásma patí pak k útvaru triasovému.

Znamenitého vyvinutí dosahuje v Alpách útvar jurský, a sice jak ve zpodním

oddílu svém, Lias nazvaném, tak ve svrchním oddílu, vlastn jurském. Hlavni hmota

kolmých stn na severní stran údolí Innského, divoké lysé hory Kamenného Moe,
vným snhem pokryté hory zvané „Uebergossene Alp", tak zvané Tánnengebirge a

Dachstein skládají se vesms z toho útvaru. Jmenovit pevládá piísrno Rasové, od ra-

kouských geolog podle hlavních nalezišt všelijak pojmenované. Sem náležejí vrstvy

Gresienské, složené z pískovc a lupk s uhlím a etnými otisky rostlin {EquiseíiUs

columnaris, conicus, auslriacus ; Taeniopleris viitata; Alethopteris WhMyensis, Pecopleris

Siutlgardieiisis, Sphenopteris poienlisshna, Polypodiíes heracleifolius, Plerophyllum longi-

folium, Múnsleri, Uaidingeri, Nilsonia complu), které jinde dílem pásmo keupru, dílem

iiasové, dílem oolithové naznauji. Na nich leží vždy vápence s liasovými skamenli-

námi; pásmo jejich jde od Vídn až ke Gmundu; také se vyskytují u Ptikostel v Uhích.

V celém tom pásmu vychází na den mnoho, ale slabých a krátkých Hec výbor-

ného uhlí, které zvlášt u míst Lilienfeld a Grossau se dobývá.

Zárove s tmito vrstvami jsou v severních Alpách a pak v Solnohradsku a

Tyrolsku rozšíeny tak nazvané Kóssenské vrstvy, obsahující ne píliš mocné tmavé

vápence a sliny (se skamenlinami : Pholadomya amhigua, Lutraria unionoides, Tha-

lassites concinna, Peeien lextorius, Spirifer Walcotti, Terebralula decorata a j.)

V Tyrolsku a jižních Bavoích šlovou tmavé vápence tyto vrstvy Gervilliovy

(s Gervillia iorluosa, Osirea eaplanaia, Nucula mueronata, Terelrratula ormthocepliala, T.

pala, T. qualuorplicala, T. concinna, T. spinosd).

K zpodnímu liasovému pásmu musí se též poítati mohutné vápence Dachdeinské,

obyejn velmi isté, svtlé, tlust vrstevnaté, zvlášt na Dachsteinu v ohromných

vrstvách uložené.

Pod nimi leží obyejn mohutné spousty dolomitu. K vrchnímu oddílu liaso-

vému patí tak nazvané Adneilieké vrstvy, obsahující bílé neb ervené, tence vrstevnaté

vápence s etnými Cephalopody, zvlášt v solní Komoe- V jižních Bavoích patí sem

•tak zvané sliny Amaliheové (s Ammoniies amaUliem), které asto v svtlošedé neb

tmavošedé desky štípati se dají. Konen sem náležejí vrstvy Hierlatzové ervené neb

šedé, asto zrnité vápence, jen porznu vyvinuté.

ni* Vlastní útvar jurskxj panuje nepochybn v celých severních Alpách, pro vzácnost

skamenlin jest ale jenom na nkterých místech urit ustanoven. K zpodní Jue ná-

ležejí bezpochyby cihlové a hndoervené Klausské vápence, pak bílé, na brachiopody

velmi bohaté Vilské vrstvy v Tyrolsku. K stední Jue náležejí ervené vápence sAp-

lichy; k svrchní Jue konen bílé vápence hory Plassen u Hallstattu.

Útvar kidovxj se svými tymi leny: lenem Neokomským, Galiem, lenem

turonským a senonským, má v celých severních Alpách znaného podílu na slohu hor-

ském, zvlášt u pedhoí. Jednotlivé leny nedají se ale všude poznati; snad nejsou

podél celých hor rozšíeny.

K élenn Neokomskému (pojmenovanému dle latinského jména msta Neufchatel—
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Neocomum) náležej! šedé, sliníte vápence, které na RoBSÍeldalp v Solnobradskn na

jurských vrstvách leží a rozmanité Cephalopody (Ammonites cryploceras, Asterianus,

inriindibiilimi, heliaciis, siibfimbriatus, scmistriatus, Crioccras 'Duvali, Hamity a Bclem-

nity) obsahují. Sem pati též nkteré vrstvy v okoli Ischlu, pak Schiambacliové vrstvy,

obsahující svtlé vápenité sliny, známé také pod jménem Ruinenmergel. Vrstvy tyto

vyskytují se nejenom uprosted mezi vápennými Alpami, nýbrž také ve východním

pásmu predhoj-i lak nazvaného Vídeského pískovce. Velká ást tohoto pískovce pati

též k pásmu Neokomskému. Dále k západu vystupuje loto pásmo teprva ve Vorarl-

berku a sice jako ve Švýcaich ve dvou oddílech : v zpodnim, obsahujícím kemité vá-

pence stídavé s fernavými sliny — a v svrchním, obsahujícím svétlé, celistvé, nkdy
jikrnaté vápence. Horniny tyto vypluji krajinu mezi Illerem a Rýnem, dále k vý-

chodu nebyly ale pozorovány.

Prostedni pásmo útvaru kídového, naznaeného anglickým slovem Gall, ob-

jevuje se též jen ve Vorarlberku a v jihozápadním Bavorsku na hoe Griindten; ob-

sahuje tam písitou, slinem a vápencem proniknutou horninu, známou také pod jménem

pískovce turrilitového.

Svrchní pásmo útvaru kídového s lenem turonskýin a senonským, obdobou to

našeho eského kvádrového pískovce a opuky, jest v horním Rakousku a Solnohradsku

zastoupeno tak nazvanými Gosavsk^mi vrstvami, které z vrstev slinu, pískovce a vá-

pence se skládají a jednotlivé pánve v hlubších údolích vyplují. Nejkrajnjší , k se-

veru píke zapadající vápenné vrstvy na Untersberku u Solnohradu , které k pásmu

turonskému náležejí, obsahují nesíslné hippurity, nkdy na stopu dlouhé. Podobné

vrstvy, ale více sliníte, tvoí zpod vrstev v Gosav. Vyšší vrstvy obsahují šedé sliny,

které mezi doly Abtenau a Gosau uprosted ve vápenných horách malou pahorkovinu

skládají a dnsli silné Hece uhlí chovají. Skamenliny upomínaji na vrstvy eské

a saské, akoliv ásleíné též na vrstvy tetihorní. Mimo hippurity, které více v hlub-

ších vrstvách panují, a mimo Tornatelly, které nkdy v nesíslném množství se vy-

skytují, obsahuji slinité horniny velké množství nejrozmanitjších, ásten výborné

zachovaných skamenlin. V uhlonosných slinecli vyskytují se otisky list, náležejících

k druhm Geinilzia cretacea, Pecopleris Zippei a j., které také zpodní eské kvadrovce

znaí ; nkteré lastury jako Ostrea vesicularis, Inoceramus Cripsii, J. Cuvierí ukazují

na pásmo senonské; etné ulity, lastury a polypy upomínaji však na tvary tetihorní.

Zevnitní severní kraj vápenných Alp jest lemován staršími vlvary ietihomími

(Eocen). Nalézáme v prezu údolí llleru nummulitový pískovec na jižní stran vrchu

GrUndten u Sonthof. V pískovci tom, podobném k zelenému pískovci, nalézá se vedle

zeleného silikátu železitého také ervená železná ruda slohu jikrnatého, která se s pro-

spchem dobývá. Jakožto skamenliny nalézají se zde mimo i^ummulity také Peh-

tenity, Spondylut, Terebratule, koejH a moští ježkové. Dále k východu objevuje se

ten útvar u Enzenau, mezi místy Benediktbeuern a Tolz, na Innu, mezi Rosenheineni

a místem Neubaiern. Obsahuje zde podízené sloje drobnozrného slepence vápenného,

kterého v .Mnichov pod jménem ^Granitmarmor" asto co staviva se užívá. V prezu

údolí Salzy nalézá se nummulitový pískovec, bohatý na skamenliny a dílem také na

železnou rudu, po obou stranách údolí; západn u míst Adelholzen, Siegsdorf a Neu-

kirchen, kde zvlášt sliny Kressberku bohatý výtžek rozliných eocenových skame-

nlin poskytuji. Východn od Salzy, u Matt^ee, po obou stranách výbžku, sahajícího



do jezera Traunsee, nalézá se taktéž, ftada osaraotnlých nummulitových vápenc a

pískovc objevuje se také mezi Solnohradem a Gmuiidcm v pedhoí alpském, pak se-

vern od Vidné n Stockerau, taktéž sem náleží malá ást Vídeiiského pískovce u Klo-

sterneuburku a snad také píke zdvižené slinité vrstvy Tuinského pole (TuUnerfeld).

Krajina tato, pokryta polmi a lesy, zbrauje však zevrubnjšíma zpytování

téchto útvar.

NovéjH útvary (Neogen) skládají hlavn nižší krabotinu a roviny u severní paty

Alp od Švýcar skrze Bavorsko, Solnohrady a Rakousy až do Uher; nenáležejí ledy již

k Alpám. Jednotlivé ostrovy tchto z vtšího dílu moských útvar vyškytají se však

uprosted Alp, zvlášt v Šlyrsku, a sice v polohách nkolik tisíc stop nad sebou vzdá-

lených. Takové ostrovy, složené hlavn z pískovc, nalézají se na p. u Atlenzu, Parsch-

lugu a Lubny (Leoben); u Parschlugu obsahují etné otisky list, upomínající na Kv-
tenu jižních krajin severoamerických.

Novjší nánosy étérku a písku dosahuji na severní stran rakouských Alp ná-

ramné mocnosti, svdící o síle alpských rek, které od povstání hur tchto až k dob
nynjší ve své záhubné práci neustály. Zde musíme hledati rozmanité zíceniny se-

sutých hor a urvané ástky hluboko vybrázdných údolí. Již mimo Alpy, v rovnjších

krajinách bavorských, zbuzuje velká hloubka, do kteréž se eky v štrku zaryly, naše

podivení. U Solnohradu a výše až ke GoUingu odpláchla voda starý prikrov štrkový

až k vápenným skalám Monchsberku, zámku Herrnhausen a kostela sv. Mikuláše

u Gollingu. Uvnit v Alpách objevují se ješt mocnjší nánosy. U Innsburku jest,

asi 300 stop nade dnem údolí, pevný slepenec vápence a dolomitu s erveným tmelem

uložen ve vrstvách vodorovných, na sáhy silných ; slouží zde co výborné stavivo. Jest

to starší nános (Diluvium), který bezpochyby velkou ást údolí Innského pokrýval. Nad

tímto slepencem leží obyejný šedý slepenec kemitý taktéž v neobyejné mocnosti

;

nebof až k temenu Brenneru pokrývá skoro všude vystávající skály, a v stržích na

180—240' vysokých dají se stídavé vrstvy štrku a písku ve vodorovném položení

dobe rozeznati. V údolí Bystrickém (Pusterthal) protíná silnice mezi Brunnecky a

Wellsberkem naplaveninu 160' silnou, která celé údolí vypluje a horskou vodu jen

úzkými roklemi vypouští. Vyplíknntí nepokroilo zde ješt tak daleko jako v údolí Innu.

Útvary plutonské ili ohnrodé, které na jižní stran Alp, zvlášt v Tyrolsku,

náramnou rozsáhlost mají, jsou v Alpách severních dosti vzácné. Jen ve Werlen-

slých vrstvách v Solnohradsku a v Gosavském ótvarn u Sv. Wolfganga a u Ischlu

objevují se horniny dioritové a trachylové, prorážející vrstvy usazené.

9lív To( struný nástin geognosie severní ásti Alp rakouských, fct«rý však siaii

podati pojem a pehled slohu jejich. Peji, aby pehledu toho s užitkem bylo upote-

beno pi horopisném výkladu Alp, jakož i pi cest, jakou snad nkterý z tená
našich asem do velebných tchto hor podnikne. Výklad jižní strany Alp zanechám

si pro pojednáni píští.

Vlákna rostlinná.

Od Jos. Baldy.

1. Bimiéina. Bavlna stelná. Kollodium.

Veškeré ástky rostlinné jsou složeny z bunic. Bunice tyto jsou duté mchýky
rozliného tvarn, a bývají uvnit dílem tekutými, dílem pevnými látkami naplnny;



stny jojlch jsou ale vždy ze stejná létXy, která z té pHólny bunitnau (OUuIosa,

pflanzlicher ZcIlstofT) slovc. Buni(!ina rostlin devnalýrh jest tuhá a neohebná a slov

obyejn devovinou (l.i^nin, Holzfuser).

Buniina skládá su Inebné z nhlíka a prvkfi vody (C,, H,g 0,g). Jest lo látka

v ííi rostlinné nejrozšienéjší, tvoPíc vcSkcrou pevnou osnovu roBtlfn. Za fiista jest

prbsvilavá, bílá, bez chuti a zápachu; na vzduchu se nemní, jotlem nemodrá

;

ve vod, v lihu, v Iresti (Áther), v silicích (alherische Óhle) a v olejích se neroz-

pouátí ; ani šfava žaludeCni jf nezmže, a proto jest jen buniCina z mlaounkých

ástek rostlinných záživná; bunice starší neb docela devnalé nemohou nikdy k po-

trav sloužili.

V rozedéných kyselinách a lužinách se buniina s poátku neménf, byvji

v nich ale po delší as vaena rozpouští se.

V sehnané kyselin sirkové nejdíve nabobrí, a pak se zponenáhla ouplné roB-

puslí; pidá-li se k tomuto roztoku néco vody, tu se bilé chomáky vyluují, které

(jako ékrob — amylum) jodem modrají, a proto amyloid šlovou.

Vat-li se buniina — jakož i díví, plátno, papír a \'bec veškeré látky z ní

se skládající — v kyselin sirkové, mní se v cukr drobkový (KrUmmelzucker)

;

vaí-li se ale v kyselin duminé (Salpetersáure)
,

pechází v kyselinu éfovíkovou

(Oxalsánre).

Nejpodivnjší promnu jeví ale buniina, ponoí-li se na nkolik minut do

smíšeniny ze sehnané kyseliny sirkové a dusiné; tím nabývá podobných vlastností

jako prach .stelný, jelikož se tením neb horkem zejme a velmi silný výbuch spsobí.

Ponvadž se k této zkoušce vbec bavlny uživá, jest takováto taskavá buniina vbec

známa pode jménem bavln;/ Melné (Schiessbaumwollc, Pyro.xylin) ; ale nejen bavlna

dá se takto promnili, nýbrž veškeré látky z buniiny se skládající, tedy i plátno,

aláma, piliny, koudel, papír — ano i látky takQvé, které se ve Svém luebním slo^^

žení buniin jen podobají, jako škrob a cukr.

Bylo to na poátku roku 1847, když professor Schonbein v Basileji veejn
ocnámil, že se mu povedlo obyejnou bavlnu promniti v hmotu taskavou, která

silnji než stelný prach psobí a pražádného zbytku po sob nezanechává. Zpráva

ta nadlala mnoho hluku, ale mnohý si snad pi tom zpomnl, že již IVancouzský lu-

ebník Pélouze vypátral, kterak se bavlna psobením kyseliny dusiné taskavou stáli

mže. A v skutku oznámil brzo na to BóUger ve Frankfurt, že se mu také povedlo

stelnou bavlnu zhotoviti. Oba vynálezcové — Schonbein a Bóttger — se ale do-

mluvili, a chovali svj vynález co tajemství. Tu ale i Brunšvický luebník OUo stel-

nou bavlnu vynašel, a beze všeho tajení celému svtu povdl, kterak se dlá. Od

t« doby so vynález tento velmi rozšíil a zdokonalil, a nyní so pipravuje bavlna

stelná obyejné spsobem následujícím.

Stejné ástky anglické kyseliny sirkové a dýmavé kyseliny dusiné smíchají se

na misce porcelánové; do smíšcniny té se ponoí istá bavlna a miska se pikryje

kouskem skKi. Po 10 až 15 minutách se bavlna vyndá, v studené vod dobe vy-

máchá a pak na vzduchu pi obyejné teplot suší, neb na teplých kamnech se již

zejme. Bavlna nesmí pes uritý as v kyselinách ostati, ponvadž by se rozpustila

a pi tom nezdravý dým ervený vyrážela; užívá-li se ale smíšeniny kyselin již

podruhé, miiže se v ni bavlna o nco déle nechati. Zvlá.štní opatraosU j«6t «I« pi



sušení potebí ; vbec se musí bavlna stelná jen zvolna sušit, a i za mokra nesmi

býti v teplot 80" R. pesahující.

Suchá bavlna stelná jest mén pružná a jemná nežli obyejná, ostatn ji ale

nelze dle zevnjška od této nikterak — ani drobnohledem — rozeznati ; avšak má

docela jiné vlastnosti. V tresti lihové a octové se rozpouští, a po odkouení tresti

ostává v nádob co blána przraná *). Pi jaké teplot se suchá bavlna stelná

zejme, nedá se pevn uriti; obyejn ji lze asi pi 80" R. beze škody sušili; stalo

se ale, že se zejmula již i pi 45", a proto jest pi zacházeni s ni veliké opatrnosti

potebí. I tením snadno chýlí. Byvši zapálena na hromádce zrnitého prachu stel-

ného sama jen (s výbuchem) shoí, ale prach nezapálí. Pod sklem zápalným prach

snadno chytí, bavlna stelná se ale nezejme, ponvadž jsouc barvy bílé veškeré svtlo

a teplo odráží ; jak mile se ale mode neb erven obarví, pod sklem zápalným

snadno se zejme.

S poátku se myslilo, že bavlna stelná prach oupln zapudí; ale dle elných

zkoušek se nezdá, že by se to kdy státi mohlo. Ovšem má nad prachem mnohé

pednosti, loliž že je lehká a istá, že psobí lyrykrát silnji nežli prach — a že

i na bílém papíre zapálena papír ani dost málo nezašpiní. Mimo to mokrem netrpí

a dá se po njaký as beze ztráty svých vlastnosti i pod vodou chovali. Za to má

ale veliký objem a potebuje více opalrnusli
;
pak psobí tak rychle, že nkdy runici

roztrhne, a byf i to ne, tedy bývá pára pi shoení bavlny stelné povstávající pro

runici mnohem škodlivjší nežli erný zbytek po rán s prachem. Byvši siln stla-

ena nepsobí, a proto se na rakety a vci jim podobné nikterak nehodí. S nejvtším

prospchem se užívá bavlny stelné v kamenných lomech k trhání skal.

Ponvadž pipravováním bavlny stelné pechází látka bezdusiná (totiž C,, H,g

0,^ v dusíkatou (C,j H, N3 0,j), domnívá se francouzský luebník Pélouze, že by se

mohlo jednou podaiti, rozliné látky bezdusiné takto odusiit a je pak co vydatnou

potravu upotebiti.

Pélouze navrhuje také, aby se brala bavlna stelná v smíšení s chlorenanem

draselnatýra (chlorsaures Kalí) na dlání zápalek (Zundhiitchen) ; zápalky touto hmotou

naplnné bývají však slabé a nejisté **). Za to se mže k tomuto ouelu s velikým

prospchem bráti mannii tcukaoý cKnallmannit). Jest to zvláštní druh cukru, který

se dobývá obyejn z manny, a se i v mrkvi, v celeru a jiných rostlinách vyskytuje.

Mannit se dá tím samým spsobem jako bavlna v hmotu taskavou promniti.

Pravilo se již, že se bavlna stelná v tresti lihové (alkoholhaltiger Áther) roz-

pDUšli , a že ostane v nádob po odkouení tresti co blána przraná. Takovýto

roztok bavlny stelné slov koUodium, a velmi rozmanit se ho užívá.

KoUodíum pipravuje se obyejn takto. Bavlna obyejná se ponoí do smí-

•)Laebiu slonenství bavlny stelné jest C,, H, N, 0„, a dá se takto vysvétliti. Bavlna istá se

skládá z C,, H,5 O,;, ; kyselina sirková odejme iaté bavln 3 ekvivalenty vody (tedy ostane C,,

H, O,), s bavlna za to pijme 3 ekvivalenty kyseliny dusiné (3 HO, ili N, O,,), z eboi pak

hoejší formule C,, H, N, O,, povstává. Tedy se rozeznává bavlna stelná luebné od bavlny oby-

ejné tún, že jsou v ní 3 ekvivalenty vody temi ekvivalenty kyseliny dusiné nahrazeny ; a poné-

vadž kyselina dusiná více váži nežli voda, musí míti bavlna stelná vtší váhu nežli obyejná, tak že

se ze sta lotu bavlny obyejné až 178 lota bavlny stelné obdrží.

")Do sipalck obyejných 8« dává rtu( taskavá (Koallquecksilber).
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í.cniny z jedné ástky suchého ledku a tri ástek sehnané kyseliny sirkové ; snii-

šenina tato psobí na bavlnu pravé tak, jitkuby byla v smišeniné z kyseliny dusiné

a sirkové, ale o núco volnji *) ; protož se bavlna teprv as po 1 '/j hodin vytáhne

a vymáchá, a zrovna bez sušeni v tresti s troškem lihu (8 %) smíchané rozpustí.

Potre-li se kiiže tímto kollodiem, pi'ischne na ni a drží pak velmi pevn
;
po-

tre-li se jím rána njaká, prischne a chrání ji takto ped píisobcnim zevnjšího vzdu-

chu; protož užívají ranhojii tohoto prostedku v mnohých pripadnostech co nejvýbor-

njšího obvazku. Ponvadž ale isté kollodium rychle vyschne a pak rádo puká,

pidává se do nho nco (as 2 ",0) glycerinu, ímž volnji schne a více pruž-

nosti nabývá.

Z kolludia se dají i výborné malé vzdušni koule (Luítballun) zhotoviti, které

byvše vodíkem naplnny pro svou zvláštní lehkost velmi rychle vystupují a dlouho

se vznášejí. Koule tylo se mohou tak tenké udlati, že se na nich jako na bublin-

kách mýdlových duhové barvy objevuji.

Nejvíce kollodia spotebují ale fotografové. K obrazm daguerrolypickým

berou se, jak známo, postíbené desky kovové; tyto mají ale tu nemilou vlast-

nost, že se stávají na vzduchu neistými. Deska papírová se sice na vzduchu ne-

mní, za to jest ale piliš drsnatá, byf se i sebe hladší papír k lomu vzal. Všem

témlo pekážkám se ale fotograf vyhne, když desku sklennou (neb i papírovou) ten-

kou vrstvou kollodia potáhne.

2. Vlákna ke tkaninám spsohná. Píprava jejich.

rravilii se již, že nemají všecky bunice rostlinné stejný tvar; nkteré jsou ku-

lovaté, jiné podlouhé a na obím koncích tupé, a opt jiné velmi dlouhé, na obou kon-

cích do $piky zoužené. Takový díl rostliny, který se skládá z bunic dlouhých, slove

vláknily (fasrig) , a nejsou-li stny bunic jeho zatvrdlé , nýbrž jemné a ohebné , dá

se snadno písli a k zhotovování rozliných tkanin upotebili. Ze všech ástek rost-

linných má ale lýko (Bašt, t. j. vrstvy mezi krou a devem), bunice nejdelší, se

stnami tlustými a pevnými a pi lom pedce ohebnými — protož se nejvíce lýko

rostlin na pedivo pipravuje.

Z našich rostUn se k tomu hodí nejlépe lýko ze lna akonopé, i z kopivy —
na ostrovech Filipínských užívá se lýka z list banánových, a v Me.xiku lýka z list

planého ananasu. V dobách novjších se ale i jiné rostliny poznaly, které též vý-

borné lýko na pedivo poskytují; tak se zhotovuji nyní pro lodé anglické provazy ze

lnu novosetanihkého, rostliny to liliovité, jejižlo listy pevné lýko dávají. — ím delší,

ím tlustší a ohebnjší vlákna lýko má, tím lépe se hodí ku pedivu : proto se musí

u pipravovaní vláken tchto na to dbáti, aby se délka jejich zachovala, totiž, aby
Se vlákna nepetrhala. Provazy ze Inu novoselandského jsou pevnjší nežli naše ko-

nopné, ponvadž má lýko Inu onoho bunice delší, a u nich stny tlustší, tedy pevnjší.

Má-li se lýko ku pedeni spsobným uinili, musí býti odloueno od svrchní

kry jakož i od vnitních ástek devnatých; mimo to se musí ale i sliz odstraniti,

která jednotlivá vlákna lýková pevn spojuje.

'I Bavlna na kollodium urení se proto takto pniiravujc, ponTadl se pak mnohem snadnji rozponití.

nežli kdyby se byla ve smííeninS « kyseliny dnsiné a sirkové namáiela.
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U mnohých rostlin se ale i v jiných ástkách vlákna ku pedivu spsobná vy-

skylují. Na vlhkých lukách našich roste ku pi-. suchope (Eriophorum, WoHgras),

majíc okvélí z pi-emnohých štStin složené, ježto po odkvetení klasy daleko pesahují

a jako chomá vlnný zaobalují; vlna tato by se mohla bud sama pro sebe písti (ku

p. na knoty), neb s jiným pedivem míchati. Mnohem znamenitéjší píklad nám ale

poskytuje bavlnik (Gossypium, BaumvvoUe), jehož semena v tobolkách vejcovitých vzí
a vždycky dlouhou blavou vlnou zaobalena bývají; tobolky ty jsou zvící vlaského

oechu, dozravše pukají s praskotem a bavlna tlaí se ven, ponvadž jest v tobolce

ztuha nacpána ; vyata zkypí tak, že je jí z jedné tobolky plná hrst. — Bavlna se

stala za našich dob piedivem nejrozšíenjším; jak se dále pesvdíme, jest zdélá-

vání její mnohem jednoduš.íí nežli pi lnu a jiném podobném pedivu, a proto poneme
s pípravou tkanin bavlnných.

\. Bavlna z tubolek vyatá se pebírá, a pak na slunci suší. Nežli pijde do

obchodu, musí se vyzmil, t. j., vylouí se z ní zvláštním strojem všecka semena poz-
stalá. Na to se bavlna iokuje, t. j. do žoku ztuha (k. p. lisem) cpe, aby co možná do

nejmenší prostory byla smstnána, a aby i vlhkost nemohla tak snadno do ní vnikati;

žoky stlaené se provazy sváží. — Vlákna bavlnná nejsou se žádnou slizí spojena,

ani se žádnou látkou drevnatou slouena
,

jako to « lýka lnného vidíme , a mohou

se tedy beze vší další pípravy hned písti. V ohledu botanickém se rozeznává ba-

vlnik zelinmj (Gossypium herbaceum) s lodyhou as dva stevíce vysokou v Egypt,

v Levantu a jižní Evrop — bavlnik iVidátý (Gossypium indicum) s lodyhou as deset ste-

víc vysokou ve východní Indii — bavlnik srslnalý (Gossypium hirsutum), ke 2 až 6

stevíc vysoký v teplé Americe — bavlnik barbadaký (Gossypium barbadense), ker

asi šest stevíc vysoký v Indii západní a Americe jižní — bavlnik žhiiý (Gossypium

religiosum), poloke s bavlnou žlutou v ín a východní Indii — a bavlnik siromoeiiý

(Gossypium arboreum), st.rom až dvanáct, stevíc vysoký ve východní Indii, v ín a

v Egypt. — V obchodu se ale nerozeznává bavlna dle druh botanických, nýbrž jen

dle své vlasti ; v obchodu e^ ropském se vyskytuje bavlna severoamerická, Hedoame-

rioká, jihoamerická, Umníinská (z evropského a asiatského Turecka), africká, východo-

imlická a evropaká (ze Španlska a z Vlach). Druhy nejpknjší picházejí z Ameriky,

a mezi všemi nejlepší jest dlouhá bavlna geonjická (Sea-Island) z Ameriky severní,

jenž roste na ostrovech blíže státu Georgie ležících.

V pedešlém století se užívalo vesms jen tkanin lnných. Ovšem byla bavlna

v Granad a v Benátkách již v tináctém, a v Anglicku již v šestuácfém století známa,

ale velmi málo se potebovala; ano roku 1702 byly látky bavlnné v Anglicku docela

zapovzené. ZápovJ ta netrvala ale piliš dlouho, neb se již roku 1750 as 3 miliony,

a roku 1780 již 5 milioníi liber bavlny v Anglicku spedlo. Tenkráte se pedla ba-

vlna jíšl jen na peslici nho na kolovrátku, a proto nemohly anglkké látky bavlnné

ani se porovnat s krásnjšími a lacinjšími látkami z íny a Indie: zem tyto mly

totiž bavlnu doma, a k tomu dlouhovkou zkušenost v zdlávání jejím. Anglicko

muselo ale bavlnu teprva z daleka pivážet a u zdéláváni jejím se zkoušet. V Indii

umli již ode dávna z bavlny tak tenké nit píst, že upedli z libry bavlny nit 23

našich mil dlouhou; jestliže se rozprostely ídké tkaniny z takové píze zhotovené za

mokra na zelený trávník, nebylo ani znát, že na trávníce tkanina leží. Takovou pízi

evropští pádelníci ovšem nedovedli, a v Anglicku se po delší as jen hrubé tkaniny
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bavlnínú zhotovovaly. Brzy se ale uznávalo, že jest pedeni bavlny na pcslicich a

kolovrtilech v Evrop velmi drahé, a že nelze výrol)kii indických jinak dostihnouti,

neili když se pl-edeni bavlny iisnudní a zdokonalí. Proli) se ohlíželi mnozí pu stroji

k lomu |>nhodnéni. Sliilu to mnoho premvšlení a mnohu pcnžitých obtí, nežli se

stroj takový podeiL Kuncifn jej sestavil 1769 Rkluxrd Arhvri</ht, rodem z Prestonu.

Teato Arkwrlght byl di-ive chudým holiom, ale toto jednotvárné zamstniíní ho nc-

If^íilo, a on j brzy opustil. Nato se oddal neblahé myšlénce o vynálezu ntjakého

perpeluum mobile. N« štsti ho ale brzy hodinii Kay na lepSí cestu pivedl, pionvadž

na nim znamenité vlohy ku pracím mechanickým pozoroval, I radil mu, afcy se o n-
jaký slroj padaci pokusil. Arkwri^ht poslechl, a za rok byl se strojem hotov.

Vynálezem Umlo Arkwright znamenité zbohatnul, neb když roku 17!t2 zemel,

ostalo po nm 5 milionvl zlatých ve stíbe. Ov.šem byl ale tento vynález jeho tak

dokonalý, že se na ném až (losaváde málo dilležitých oprav stalo. — Stroj padaci

jest velmi složený. Bavlna zo žoku vyndaná se nejdíve echrá a pak zvláštním strojem

mrekaciin (Flackmaschine) mrská ; pi tom lítají zbytky semen, písek, prach a j. ven.

Z prvního stroje inrskacího pichází bavlna do druhého, kde se teprv ouplné vyistí,

pak mezi válci na tuhou vatu stlaí a na zvláštní válec navine. Vata tato jest sice

istá, ale vlákna její jsou rozlin skroucená a spletená : má-li se z ní pkná nit upísti,

musí se bavlna di')ve tak urovnali, aby vlákna její soubžn podle sebe ležela; to se

díje na válcích malými háky opatených, které šlovou strojem ékrabacim (Kratznia-

schinc)
;
ponvadž ale jediné škrabáni nestaí, aby bavlna potebné kyprosli a rovnosti

svých vláken nabyla, dlužno ji dvakráte škrabati, a sice nejdíve na stroji naikrabO'-

vacíiH (Vorkratzmaschine), « pak na stroji doékrabovacim (Feinkratzmaschine)
; první

má háky hrubší, druhý lenší. Ze strojil škrabacích vychází bavlna velmi naechraná

v podob pentli; pentle ty se pak táhnou válcemi í\xo]e pUocého (Streckmaschine'), kde

se vlákna jejich ješt stejnji poádají a pentle zárove znásobují; znásobeni stává se

lim, že takové pentle na sebe položené válcemi procházejíce v jednu širší pentli se

roztáhnou. l'entle roztažené se na stroji cívkovém (Spindelbank) zakrucují, tak že se

z nich šry slanou. Šry tyto picházejí na stroj pedpiadací (Vorspinnmaschine),

který je v hrubou pízi promuje Pízi tuto hrubou musí teprv stroj dopadaci

(Feinspinnmaschine) dále roztáhnouti, zteniti a stoili. Stroj dopadacích jsou dva spílsoby,

totiž stj-oj vodní (Wassermaschine) a stroj vozní (Mulemaschine) ; rozdíl jejich zakládá

se v tóra, že se na stroji vodním píze poade pede a zárove i navinuje, na stroji

voznim se ale vždycky díve kus upede a pak teprv navine. Proto se rozeznává i

píze vodní (Wassergarn, po anglicku water-lwiif) a píze vozní (Mulegarn, po anglicku

muk-lwisl)
;

píze ze stroje vodního, píze í-olní, jest silnji kroucena nežli píze
vozní, a potebuje se pro svou vtší pevnost jako osnova na llvuníny neb i k šití. Píze
vazní jest ovšem slabší, za to se ale strojem voznim íerslvji pede, a proto jsou nej-

více strojové vozní v obyeji; když se i vozní píze silnji skroutí, slov píze pro-

stední tmedio-lwist). — Píze hotová mola se v padena. Délka padena a množství

nití v nm obsažených jest velmi rozdílná ; v prádelnách anglických, nmeckých a našiuh

obnáší délka ujolaku, na který se píze navijí, 1'
, yardu (anglického lokte)*), ledy

'I Yard ili loUt anglicliý jest vétéi n«Mi VidensliÝ, t«k sice, že jo 7 loket Videnskýcb tolik co

6 yard — a 1", yardu aii tolik co 1'/, Vidcuskélio lokte.
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musí i každá nit na nm takto dlouhá býti; 80 nili dlá pásmiko (Gebinde); 7 pásmíek
(ili 560 nilO ale padeno (Strehn, Schneller) ; délka všech nití z celého píadena obnáší

tedy 840 yard ili 980 Vídenských loket. Ponvadž není ale každá píze stejn tlustá,

nebude miti každé padeno stejnou váhu, nýbrž bude lim lehí, ím tenší píze na nm
jest; takto povstávají rozliná ísla (Nummern), kterými se tloušfka píze uruje. íslem

píze rozumí se totiž takové množství paden, které dohromady jednu anglickou libru

váží; píze ísla 20. k. p. musí býti tak Hustá, že se jí 20 paden (ili 16,800 yard)

na jednu anglickou libru vejde*). Z toho vysvítá, že bude mít píze nejhrubší nejmenší

íslo (ponvadž se z ní nejmén paden na libru vejde), a nejtenší píze íslo nej-

vyšší. Nejmenší íslo píze v obchodu jest 8, a nejvyšší 350. ísla píze nejdou ale

bez petržení od 8 až do 350, ponvadž není takových nepatrných rozdíl v pízi nikdy

potebí ; od 8 až do 20 jdou ísla bez petržení, od 20 až do 100 jen po potech

rovných (tedy 20, 22, 24, 26 a 1. d.), a od 100 až do 350 jen po desítkách (ledy

100, 110, 120, 130 at. d.) V prádelnách se dlá nejvíce píze od ísla 20 až do 100.

K ustanovení ísla píze slouží citlivé váhy; na tch se jistá délka píze odváží, z loho

se vypoítá, mnoho-li by celé padeno vážilo, a z loho se pak ukáže, mnoho-li takových

paden by se na anglickou libru vešlo. — V prádelnách francouzských se ísla píze

dle jiné váhy udávají, a prolo se ísla píze Francouzské s našimi nesrovnávají.

Po \ynalezeni stroje padacího mohly se anglické lálky bavlnné indickým již

vyrovnati; neb na stroji tomto lze ješt mnohem tenší nit z bavlny upísti, nežli se

prádelníku indickému kdy povedlo. Libra píze ísla 350 jest 33 našich mil dlouhá.

Prolo ale byly tkaniny indické poráil ješt lacinjší nežli anglické, ponvadž se muselo

v Anglicku dlníkm mnohem více plalit nežli v Indii. Tu se ale objevil zárove v

Anglicku dlník ohromný, jenž za levnou cenu neunaven pracoval — stroj parní

(Dampfmaschine). Byl to uený mechanik James Wall ze Skotska, který asi v tu dobu

parní stroj uspoádal, a nyní se pohyboval stroj padaci strojem parním. Tím se stala

cena výrobk bavlnných tak levná, že byly lálky anglické nejen v Evrop lacinjší

nežli indické, nýbrž že mohli Angliané látky tyto i do samé Indie zavážel a je pi

všech výlohách na této dlouhé cest tam pedce lacinji prodávat, nežli pádelníci a

Ikadlci domácí.

Takto se rok od roku v Anglicku poád více bavlny zdlávalo, a tím se i po-

ptávka po bavln nezdlané šíila ; toho se chytilo zvlášf Šoustali severoamerické, a

hledlo v zemích svých žn bavlnné co nejvíce rozmnožiti. Roku 1783 se pivezlo

ze severní Ameriky do Liverpoolu 2800 liber bavlny; bavlna ta byla ale konfiskována,

ponvadž nikdo pipustili nechtl, že by mohlo Soustátí severoamerické najednou tolik

bavlny vyvézti ; nyní zaopatují zem lylo poloviku lidstva bavlnou, a k tomu jest ba-

vlna severoamerická nejlepší. — Anglicko sepede nyní 7 milion liber bavlny týdn;

lo se dje ve 1932 dílnách, ve kterých se 331,000 dlník nachází. — V císaství Ra-

kouském se sepede ron 35 milion liber bavlny; skoro dv tetiny této sumy pi-

cházejí z Ameriky, jedna tetina z Egypta a jen nco málo z Turecka. V echách

máme asi 80 prádelen, v kterých se asi 8 milion liber bavlny ron sepede. V celém

císaství Rakouském se dlá nejvíce píze od ísla 8 až do 80; píze tenši se piváží

obyejn z Anglicka a ze Š výcar.

•) Libra anglická jest o nco menší nežli Vídenská ; 5 liber anglických jest tolik co i Vídenské,

a jedna anglická tedy tolik co 25'/, lotu Vídenských.
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Tkaniny bavlnnó lkávaly se díve jen na ohyfejném stavu ikacún (Handwebe-

sliihl); ale po vynalezení stroje padacíhi snažili se innuzí i toto tkaní strojem n-
jakým odbývali; Hargrave a Carlwright sestavili koncn lakový stroj ikací (Masdiinen-

webeslulilj, který sám lká, jsa pi tom puzen bud vodou, nebo lépe parou. - Nit,

které se ped tkaním na: slav tkací vedle sebe ztuha natáhnou, šlovou osnova (Kelte),

a nit, které se do nich dle celé šíky vetkávaji, šlovou onlc.k (Einschuss)
; na osnovu

se brává piize pevnjší, na outok slabší. Dle spsobu lkaní lze rozdliti veškeré tka-

niny bavlnné na tvero druhfi : na hladké, keprované, mustrocuné a aksainitooé.

TV.múny hladkv se tkají tak, že leží nil ontková vždycky jednou pud a zas jednou

tiad nití osnovovou, jak lo u obyíejného plálna vidí>ánie. Tkaniny hladké niohnu byli

husté aneb ídké; hustost tkanin uruje se dle potu nití, které se v osnov na jeden

loket šíky \ejdou; dle toho, jakož i dle ísla píze dostávají látky rozliná jména. K

hustl/m látkám hladkým poítá se perkál (lálka nejhustší), kaliko (perkál z nití hrubších),

kalun (hrubší a mén hustý než perkál), kiiat/ (katun ouzký), nanking (katun z bavlny

žluté), iKvikinet (nankino; tenší), Kirtinr/ (Futtcrkatlun, k.itun siln škrobeny, zvlášf na

podšivlíy), kambk (Kammertuch, vlastn kambrytucli, katun hustý a tenký), tyki/ta ha-

vlnuá (Baumwolltafft, kambrik hustý a pevný), hatist bavlnní) (Baumtvollbatist, tenší a

idší iiež kambrik), žakouet (ješt tenší a mkí než batist bavlnný). — K ídkým

látkám hladkým pati organdijn (z píze tenké, siln škrobený), linou (organdýn ne-

škrobený), mušelín (Musselin, Nesseltuch, idší než organdýn), mnéelinel (mušelín tenši),

vapér (Vapeur, mušelín ješt tenší) a :rfyr (mušelín nejtenší) : straním bavlnný (Baum-

wollstramin) jest látka velkooká z nití tlustých; lýl ili <já: bavlniný (Tiill oder Baum-

wollgaze) jest ale tkanina zvláštní, více mén hrubooká, na spflsob sít s drami tyr-

uhlými: týl len se asto natírá klím vyzím, ímž povstává gáz lesklý (Glanzgaze),

kterým se obrazy zahalují, jelikož lýl klím naliTný 'prach nepropouští a pedce pr-

hledný ostává. — Nkdy se tk^jí látky hladké z píze dílem neb docela barvené ; k ta-

kovým poítáme <jinghnm (Schollisch. schollische Lcinwand, tkanina hustá rozlin pruuž-

kovaná neb kostkovaná), barez bavlnný (Baumwollbarége, podobný bareži polohedbáv-

nému, tenší a idší než gingham). a mnohé jiné látky proužkované i kostkované na

šátky a zástry.

Látky keprované tgekópert) povstanou, když béži oulek tak, že má vždy dv
neb etee niti osnovových nad sebou a pak jednu pod sebou, kdežto ml u tkanin hlad-

kých, vždycky jen jednu nil osnovy nad. a jednu pod sebou. Dle toho, kolik nití

osnových pokaždé nad oulkem leží, rozeznává se kcpr troj-, ty-, pli- až dcsitini-

.ový. Z toho vysvitá, že nemusí být látka keprovaná po obou stranách stejná; na

jedné stran niAže být vidl víre nití osnovových nežli na druhé : strana mající více

patrných niti osnových slov obyejn Uc, druhá ale rub; ponvadž se bére na osnovu

'píze silnjší neíli na outek, proto bývá každý lakový kepr na lícní stran pevnjší

nežli tkanina hladká. K látkám keprovaným poítáme kroisé, který se obyejn barví

41 tiskne; werino bavlnnv (podobné merinu vlnnému — z hrubší píze než kroisé),

dril (má na líci '
,
osnovy, která zde hustji leží než nil oulkové), bavlnovka (Baum-

wollbasl. má na jedné stran ^/^ osnovy a outek hrubý), sutin (englisch Leder, Jeanet,

Oriental, má pevnjší a hustší outek než osnovu, a proto jest u šalinu líc tam, kde je

vlc outku vidt), barchent hlodký (tyrnifový, po obou stranách stejn keprovaný, hrubší

a hustší než kroisé), barchenl podšívkový (Futterbarchent, jen na jedné stran kepro-



vany) ; barchent se na té stran, kde vtší díl hrabého okliku leží, rozškrabiije, aby

zchlupall; nkdy mívá osnovu lnnou a outek bavlnný.

U látek inustrovanijch (gemusterte SlolTe) jsou nil tak setkané, že nemá tkanina

plochu jednotvárnou, nýbrž že místa nestejn keprovaná rozlifné pruhy, ano i kvtiny

a jiné mustry tvoí. Pi dlání látek mustrovaných se potebují stavy mnohem slože-

njší nežli na látky hladké a keprované. Tkaní látek mustrovaných se vynalezením tak

zvaného stavu Jacquardova znamenit ulehfilo. Tento Jacquard byl syn tkadlec Lyon-

ského, ze samé chudoby ho nedali rodie v niíem cviit, on se víak beze školy isti

a psáti naui'il ; z mládí byl knihaiem, a když ho to omrzelo, stal se pfsmolitcein.

Byl znám s nkolika tkadlci, kteí si mu stžovali na pracné a nejisté lkaní látek mu-

strovaných. Jacquard pemýšlel, jak by asi pátelflni svým pfáci tuto ulehil, pi emž

mu bylo prospšno, že co syn tkadlcfiv celé uspoádání stav tkáích velmi dobe znal.

Mnoho zkoušek ale dlati nemohl, jelikož neml penz; k tomu vypukla v té dob

práv revoluce francouzská, a Jacquard musel k vojsku. Za nkolik rok vypsala

vláda francouzská cenu na stroj k pletení síti, kterou Jacquard obdržel; následkem

toho dostal i roku 1804 ouad v konservatorium pro umní a emesla. Nyní, jsa nej-

vtší starosti prost, oddal se opt své staré myšlénce, a roku 1807 byl hotov se žá-

daným strojem ke tkaní látek mustrovaných. Za tento znamenitý vynález mu bylo

doživotn povoleno 3000 frank ron, a mimo to za každý stroj 50 frank co praemie;

as ve tyech letech pracovalo jen ve Francouzích ke 20.000 takových stroj, a nyní

jsou po celém svt rozšíeny. — K látkám mustrovaným poítáme valíš (s rozlinými

pruhami v pd keprované ; líc jeho je tam, kde je vidt v pruhách víc osnovy a v

pd víc outku), drilich bavlnný {s mustry malými a jednoduchými na ubrusy, ru-

níky a j.) a mnohé jiné látky podobné, které se obyejn dílem ze lnu a dílem z

bavlny tkají. Výkresy barevné tkají se nkdy do perkálu, mušelínu a týlu, kdežto se

bére pak na mustr druha osnova barevná neb barevný outek. — Zvláštní tkanina mu-

strovaná jest fik (Piqué) ; dlá se ze dvou osnov, ku kterým se bére obyejn píze

vodní ; výkresy se vyskytují na ásti hoejší. Pik chlupatý (rauher Piqué) má v zpodní

osnov outek hrubý, který se jako u barchentu rozškrabuje.

Tkaniny aksamitové (sammtartige Stoffe) mají na pd hladké neb keprované

chlupy husté, stejn dlouhé; tato srst aksamitová (Flor, Pole) mže povstali bud tím,

že nit outkové z ásli nad pdu tkaniny vyvstával, aneb i tak, že se tká s dvojí

osnovou, z nichžto jedna slouží k dlání pdy, druhá ale na srst aksamitovou. K ba-

vlnném tkaninám aksamitovým poítáme manžestr (srst jeho je z nití outkových) a ak-

samit bavlnný (Baumwollsammt, srst jeho je z osnovy). Dle vlastnosti pdy ro«-

znává se manžestr hladký a keprovaný.

Pi-íze bavlnná se potebuje ješt na pletení punoch a bavlnných krajk.

Tkaniny bavlnné, jsouce samy v sob bílé, nepotebují se tuze bíliti ; za to se

ale peasto barvi a tisknou. Ze všech látek bavlnných se tiskne nejastji kat»n

a laliku. Tisknuti katuii pochází od jistého sedláka anglického. V polovici pede-

šlého století nebylo totiž ješt žádného stroje padaciho, a proto se zanášeli vesniané

anglití, zvlášt chudší, pedením bavlny. Totéž inil i Robert Peel, sedlák nedaleko

msteka Blackburnu : ponvadž se ale bavlna obyejnými vochlikami k prádla dobe

pipravili nedala, uspoádal si Peel zvláštní slroj, toliž válec háky na celém povrchu

pokrytý, (•imž si pipravování bavlny znamenit ulehil. Peel jest ledy vynálezcem
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Ktroje íkrab^icilio (li[ri*Uma.schine), u kterém jsme se |iri stroji patUcim již zmínili,

^e jako všude lidé nuruzumni každý struj za zludjc dlník považují, tí<k bylo lun-

^ále i v Aruflicku. iNkoiik nespokojenc z Blackburnu pi'c|)adlo jednou v noci clia-

lo.upku 1'cL'lovu a iiizlijlo mu všecky stroje, ímž byl cliudiik p^inucen sídlo své

opustiti a jinde si výživu hledati. Jsa ducha bystrého nepestal Peel na vynáleau

Sifoje škrabaciho, nýbrž poíal pemýšleti, kterak by bílé laiky bavhiéné potiskl. I vy-

ezal si na kusu deva list petrželový, zarazil do každého rohu té desky drátek, na-

tel to zelenou barvou a piitlail na látku biavlnnou — jeden list vedle druhého,

jak mu práv drátky v rohu desky zariižené okazovaly. Tento ješt hrubý tisk sa

brzy zdokiinalil, a Peel ml na své látky velmi dobrý odbyt. Syn jeho, který již

lepši vzdláni obdržel nežli otec, stal se prvním, labrikantem anglickým a byl ruku

1800 za šlechtice povýšen; pi své smrti zanechal as 2.5 milioni zlatjch ve stiíbe.

Vnuk starého 1'eela stal se znamenitým ministrem anglickým, a vlast jeho vdná mu

jest za mnoho dobrých zaízení.

Poznavše nym' ponkud pípravu látek itavlnnjch, obrame se ku píprav

it vzdlání vlákna lnného.

if.,, j, i2. Len se daí nejvíce v mírném podnebí a sahá až k 65. stupni severní šíky.

JV,,obchodu se rozeznává len dle své vlasti; máme Icatrdý (nejlepší), hoUandský, heJyichj,

íuký a aUzský, ruský, ijdánský, liincbur.ský a hanoveranuki), Jrancouzskij a (y^ipiský.

U nás se seje len obyejn v máji, a Irhá se v srpnu nebo závi; v Egypt se seje ale

v prosinci nebo lednu do pfidy Nilem zvlhcné, a trhá se již v dubnu neb máji. —
Len uepo.skyluje jen vlákno ku pedivu spíisiibné, nýbrž i semeno, z kterého se dlá

obij lnný, Nysušujicí, v lékaství i v emeslech užitený. Má-li len dobré pedivo

poskytnouti, musí se vytrhati díve nežli semeno jeho dozraje, ponvadž má len »'iilý

vlákna tlustší a nien ohebná. Když zane lodyha zdola žloutnout a listí z ni opa-

dávat, lu jest práv Cas, aby se len vytrhal. Len vytrhaný se na poli rozproste,

aby vyschl, pak se z nho semeno otrhá a vymlátí, a lodyha tcprv zvlášf ku pe-

deni pipravuje.

Lodyha lnná se skládá z tvrdé kry svrchní, pak z mkkého lýka a z vnitní

ástky ilcvnaté. Má-li se isté lýko z lenu dobyt , musí se tedy zbavit svrchní

kry i \niin.ho deva; lýko jest ale s tmito látkami pevn spojeno, a to zvláštní

slizí, která i vlákna lýková mezi sebou spojuje. Pede vším se musí tedy tato sliz

z lenu vypuditi, což se dje bud rosífiím (Thauróslc) neb moenim (AVasserrósle), a sice

rosením voln, moením rychleji. Pi moení se ponoí len do vody tekoucí neb sto-

jaté a pikryje se kamením ; brzy se voda zakalí a nepíjemný zápach dává na jevo,

ie poíná len Imíti. Lehkým hnitím se sliz ve lnu rozloží a vytratí ; vlákna byvše

( poátku hndožlutá stanou se temnohnédými a o nco slabšími — kdyby se ale

v tomto hnití pedržcla, zpukela by docela. Z toho vysvítá, že jest pi moení veliké

opatrnosti potebí; jediná teplá noc mfiže len pes as moený docela pokazili. Proto

jest u mnohých rosení oblíbenjší. Pi rosení psobí na len na lukách neb na polích

rozprostený rosa a voda dešlová: rosením se len tak brzy nemní, a proto se lak

snadno pokaziti nomže, byf so i pedržel. Za to trvá ale roseni velmi dlouho —
6 až 7 nedl — a k tomu závisí je.- té od povtrnosti. Proto se hledlo k tomu, jak by se

asi moeni i roseni jinými prostedky nahraditi mohlo. Z mnoha tukovýd) návrhy

podáváme zde jen jeden. Snopky lnu se protáhnou v sudech kyselinou sirkovou vulmi



rúzrednou (200 ástek vody na 1 ástku kyseliny sirkové), a nechají se pak asi šest

hodin na latích sušili ; když oschnou, opt se do kyseliny ponoí a zas na laté vyvsí,

což se lak dlouho opakuje, až se vyskytnou na lodyhách erné skvrny; lo jesl zna-

mením, že se sliz již rozložila a kra s vnitním devem od lýka oddlila. Tenlo len

se konen v louhu velmi slabém vymáchá a osuší.

Len rosením neb moením zvláknatlý se pak bud na parném slunci anebo

v pazdernách k tomu pipravených suší, aby se látky od lýka oddlené staly kehími;

usušen pak te se Irlicemi, aby se látky devnaté pelámaly a co pazdeí odstranily.

V dobách novjších se k tomuto ouelu rozliné stroje vynašly. — Ped pedením se

len ješt vochluje, a lo proto, aby se ješt pozstalé menší pazdeí docela vylrousilo,

vlákna krátká od dlouhých se oddlila a dlouhá více roztepila ; ástka vláken kratších

pi vochlování dol padajících slov koudel.

Len se pede bud rukou na peslici a kolovrátku, bu na stroji padacím. Pe-

deni lnu na stroji dlalo veliké obtíže, neb na stroji pro pedení bavlny zízeném se

len pro délku svých vláken písti nedá; a pedce se nemohou vlákna lnná k lomulo

ouelu pestihat, neb práv v délce vláken záleží pevnost píze lnné. Z lé píiny

se pedla dlouhý as jen koudel na stroji padacím, a pkný dlouhý len poade jen

na peslici a kolovrátku. Francouzský císa Napoleon, který se o vci podobné velmi

staral, slíbil celý milion (rank lomu, kdo by v jisté dob ádný stroj na pedení

lnu sestavil. Obtížnou úlohu tuto vykonal po dlouhém namáhání Francouz Girard —
iile práv v tu dobu klesl Napoleon, a s ním i slíbený milion ! Girard, jsa nyní opu-

štn, nevdl kam se obrátit: konen pijal vyzvání císae Rakouského, a roku 1819

byla v Hirtenberku u Vidn založena dílna na pedení lnu strojem ; roku 1825 odebral

se Girard'. do Varšavy, kde s nkolika kapitalisly velikou prádelnu na len založil.

Mezi tím se ale i Angliané dovdli ostrojí Girardovu, a hned ho také upotebili; ne-

vdli ale, že Girard len pi pedení zvláštním zízením navlhuje, a proto pedli

dlouho jen hrubou pízi lnnou; roku 1826 dovdli se i o lom zvláštním zízení,

a nyní se pedla po celém Anglicku hrubá i tenká píze lnná strojem Girardovým.

Stroj ten se v Anglicku znenáhlá zdokonalil, a ponvadž bylo pedení toto pro zem

velmi výnosné, zapovdla vláda anglická vyvážení stroj na pedení Inu. Tak se

stalo Anglicko pánem obchodu v látkách lnných, a prodalo jich roku 1838 jen do

Francouz za 20 milion frank ; nyní teprv si protírali Francouzové zrak, — ale jaká

pomoc? Dokonalých stroj na pedení lnu bylo jen v Anglicku, ale vyvážet se nesmly.

Tu se odebralo nkolik Francouz do Anglian, zaopatili si žádaný stroj a dali jej

v jednotlivé ástky rozebrat, tak že nebylo na jednotlivých ástkách vidl, k jakému

stroji by náležely; každá ástka vyšla z Anglicka jiným pístavem, a ve Francouzích

se teprva vše složilo. Tak museli Francouzové s poátku netení svj vlastní vynález

Anglicku teprv ukrást. Proto ale zaopatuje pedce Anglicko posaváde pl zem svou

lnnou pízí, a má pro pedení lnu osmkrát tolik stroj padacich, co všecky ostatní

zem dohromady.

Pedení lnu na peslici a kolovrátku bývalo nkdy hlavním prmyslem národ

slovanských. Nyní se ale nemže obyejný prádelník se svou prací ohromnému stroji

vyrovnat, a proto klesají celé krajiny, které jindy pedením lnu mnoho získávaly.

Sprostý lid nemá dvry v pízi strojovou a libuje si pedení runí, ponvadž prý jest

pevnjší; píze runí jest ale jen proto pevnjší, ponvadž k ní brávají lidé oby-



ejn svj vlastni — ledy dobrý len, kdežlo se musí do dílny pádclnické kupo víti len ze

všech stran, tedy dobrý s mén dobrým. Co se ale pedeni samého dolýe, má píze stro-

jová ped runí tu znamenitou pednost, že je \pskrz stejné tluslá, což se pi pedeni

runím nikdy sláti nemže; ano na stroji p.id iCím lze i z koudele velmi péknon,

stejnou pízi zhotovili, a pravé to jest píinou, že se pedeni lnu n« stroji tak velice

zmáhá, neb len pkný, vybraný dá se rukou skoro lacinji sepist ne>.li sirojem. Nej-

více a nejlepší píze runí se dlá v echách — v okolí Jilemnickéin a Vrchlabském,

pak v Rumburce, Warnsdorf, Šlukenov, Fridland, Brounov, Nuchod a Police.

Y Schniindé, v Trutnov a Braumov jsou každý týden Irhy na pízi. Ostatn se

zhotovuje mnoho píze runí i v Halii, Uhích, na Morav, v Slezsku a hoejších Ra-

kousích. Píze strojová se dlá v mocnáství Rakouském jen v osmi dílnách, z nichž

jsou ti v Cechách, dv v dolejších Rakousích, dv ve Vlaších a jedna na Morav.

Píze runí se nemotá všude na moták stejn dlouhý ; v Cechách, Sleziku a na

Morav obnáší objem motáku pro pízi hrubou 4, a pro pízi tenkou 3 lokte eské

míry*). Dvacet nití dlá pásmíóko (Gebinde), 20 pásmiek zlenník (Zaspel), 3 zienníky

padeno (Slrehn), 4 padena Uuku, a 60 štuk kopu. TlouSfka ili islo píze runí

uruje se v krajinách našich potem štuk, které se palce ii a prstem okazovacím na-

jednou obejmouti dají; tak se rozeznává píze trojštuková (dreistuckgrilTig), lyr-,

pti- až ticetištuková ; jinde mají ale zvláštní stroje k udání ísla u píze runí.

Píze strojová motá se t Anglicku i jinde na moták, jehož obje'n 2^,^ yardu

obnáší; u ni dlá teprv 120 nití (300 yard) jedno pdsmiho, 10 pásmiek padeno

a 20 paden svazek. Tlouška ili íslo píze strojové udává se dle potu pásmiek

(po 120 nitích), která se na jednu libru anglickou vejdou. íslo píze bavlnné udá-

valo se dle potu paden na libru anglickou, a proto ne.ná píze lnná a bavlnná

stejného ísla stejnou tloušfku
;
padeno bavlnné bylo 840 yard dlouhé, pásmíko

lnné ale jen 300 yard, a proto se musí íslo píze lnné dividovat **'/mo ^'I' 2^',o,

aby se obdrželo íslo stejn tlusté píze bavlnné**) Z lenu pkného pede se píze

od ísla 20 až do 160; z koudele ale jen od ísla 10 až do 60. Mnoho píZe lnné

spotebuje se na nil k šití a pletení-

Tkaniny lnné mohou býti, jako bavlnné, hladké, keprované a muslrované.

K hladkým tkaninám lnným poítáme plátno domácí (z vlastni píze a vlastního lnu),

kreas (l^ederleinwand — plátno husté a tžké), plátno kopové (Schockleinen, lehí

nežli kreas), plátno podšívkové (Fulterleinen, nkde kana/as, siln škrobené, a bud ne-

bílené neb rozlin barevné), plátno batislooé (Balislleinwand, tenké a ídké), balisl

(plátno ídké z píze nejtenší), élár (Schleier, ješl idší nežli batist, lak že vyhlíží

jako míž) a linon (dle ídkosti a lenkosli mezi šlárem a balistem). Ke tkaninám ke-

provaným poítáme rozliné druhy drolu (Drell, Dreillich), jako jsou cvilík pytlový

(Sackzwillich, hrubý, nebílený), ci-íZíí iínen/toi'^ (Malralzenzwillich, hustý a pevný, oby-

ejn s pruhami bílými a modrými neb ervenými, po obou stranách stejn kepro-

•) i lottte eské jsou 3'/,, lokt« míry. Videaslcé.

") Tedjr jest ku pr. 40 íslo piio lnné asi tak tlusto, jako H. íslo píze barlnAni!, a Tliee bud*

pízo Indná stejného ísla s barlnnon vždycky témér tikrát tak tlusrá jako baTloéná ; ostatné se zdá

pHzc \w\\'\ jiiM MIMI hladkost vždycky tenií býti iifili stejné tluslá barlnžni,

Živt. 1857. 3
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vany), i/raJl (hujslý s prouhami rozliné keprovanýmí) a drol runíkový a ubrusový

(Handtuchdrell und Tischdiell, bu proužkovaný neb s dobrým mustrem na runíky,

ubrusy a servíly). Ke Ikaninám tnustrovanyin náleží damašek lnný (Leinendamasl),

mající mustry vtší a složenjší nežli drol, jenž potebuje se léž na ubrusy, servíly

a runíky.

Tkaniny lnn se tak asto nebarví a netisknou jako bavlnné, ponvadž se ba-

vlna snadnji barvi, lépe vypadá a mimo lo i mnoho lacinjší jest. Za to se ale látky

lnné (neb již i píze) obyejn bílí, aby se staly ouhlednjšimi. Bilení dje ^e bu
dle staršího spiisobu na trávníku (Rasenbieiche), kdežto svtlo, vzduch a voda na plátno

psobí a neisté vylaženiny (ExlraktivstolTe) z vláken odstrauje. Ponvadž ale bilení

toto dlouho trvá, bílivá se v dobách novjších luebn, loliž pomocí alkálií solikových

(Chloralkalien), kterými lze veškeré látky režné velmi rychle a t« v každé roní dob
snadno vybílili (Fixbleiche). Lid nemá posaváde k bílení luebnímu veliké dvry
ponvadž prý plátno tímto bílením tuze trpí a snadno pukí. Když se pi bilení lueb-

ním opalrn zachází, trpí vlákno mén nežli pi bílení na trávníku, jelikož tratí na tráv-

níku 30 až 33 procent své pevnosti, luebné ale jen 20, nejvýše 27 procent ; stává

se ale u bli nesvdomilých a neopatrných, že alkálie solíkové z plátna dobe ne-

vymáchají ; solík v plátn pozstalý promní se pak v kyši solnovodíkovou, která vlákna

v krátkém ase prožere. Ve francouzských blidlech se uejtenší tkaniny po bíleni lu-

ebním dvanáctkrát máchají, tkaniny hrubší ješt vícekrát : pi takové pozornosti jest

bilení luební vždycky lepší nežli na trávníku. Ostatn se užívá v dobách novjších

látek prolisoUkových (Anlichlor). Taková látka jest ku p. siiitan sodnatý (schweflig-

saures Natron); vymáchá-li se totiž plátno luebn bílené naposledy ješt v roztoku

látky protisolikové, tu se slouí solík pozstalý s látkou touto v sl vláknu neškodnou.

Ped nkolika roky vynalezl Anglian Clauasen zvláštní spsob, kterým lze

vlákno lnné lak promniti, že jest bavlnnému podobné, a že se jako bavlna na oby-

ejných strojích padacích velmi pohodln písli dá. Len tak promnný slov bavlnou

lnnou (Flachsbaumvvolle), a pipravuje se dle Claussena takto. Dlouhé vlákno lnné

se na stroji ezacím peeže a pak do sehnaného roztoku z dvojuhlana sodnalého

(zweilach kohlensaures Natron) ponoí; když do sebe již dosti roztoltu vtáhlo, dá se

do velmi rozredné kyseliny sirkové (200 ástek vody na 1 ástku kyseliny). Tím se

vyluuje kyselina uhliitá, která ^Iákna slouená roztepí, tak že byvše vybílena do-

cela se bavln podobají. Touto promnou se ale vlákno lnné nikterak nezlepší,

nýbrž zhorší, jelikož se stává kratším a slabším; na nejvejš by se mohl jen špatný,

krátký len s prospchem takto zdlávati.

3. Konop (Cannabis sativa) roste pvodn v Indii východní a Persii,

nyní ale již od nejdávnjších as seje se po Evrop jižní a prostedni; kvle

v ervnu až do srpna a má kvty dvojdomé. Lodyha s kvty samími slov po-

skoimá (Staubhanf, Fimmel), s kvty samiími hlavatá (Samenhanf, Másch); lodyh?

hlavatá má silnjší vlákna než poskonná, a poskytuje mimo to i semetiec (Hanf-

samen) k seti, k dlání dobrého oleje vysýchavého a ke krmení rozliných pták.

Orientálové dlávají z nalí a semen konopných nápoje omamující, ku kterým nkdy

i opium pidávají. Ped pedením se lodyhy konopné práv tak pipravuji jako lnné.

V obchodu se nazývá konopí podle vlasti ; tak rozeznávají konopi ruské, pruské, ra-

kouské a vlaské ; z konopi rakouského jest nejlepší slavonské (z okolí Petrovaradín-



ského) a slovácké. Mnoho konopí se vyváží i z Egypta a ze severní Ameriky.

Píze konopná jest hrubá a velmi pevná : potebuje se na dlání dratví, pleicní pro-

vaz, lan a popruhii, jakož i na nOkleré tkaniny. Ku tkaninám konopným pali plach-

lovina (Segeltuch, z píze tlusté, nkdy i dvojité), plátno lodnické (Malrosenlinnen,

z píze tenši. na hrubý odv) a plátno ohalovaci ili cheU (Packleinwand, z pizp
více neb mén hrubé). Z píze konopné tkáv«jí se plátné trouby ku stíkaCkám

(Sprilzenschláuche) ; neb konopí ve vod lak nabobi, že jsouc jednou promoeno ani

kapku vody nepropouští. — Konopí východoindické (Manillahanl) pochází z lýka roz-

liných rostlin, jest velmi laciné a zdélává se skoro výhradn jen ve Skotsku ; oby-

íejn se míchá s koudelí a dává pízi tžkou, z které se pak plátno obalovací tká

;

plátno toto ale promnou vlhka a sucha brzy pukí.

4. Len novoselandsbj (len australský, hedbáví lnné) pochází z list leiiovnúcu

obecného (Phormjum tenax, FlachsUlie), rostliny to lilioviié s kvty žlutými, která roste

pvodn na vlhkých místech Nového Selandu a ostrova Noriolku. Listy tuhé nelze na

pi petrhnouti. Sází se u velikém množství na Novém Hollandu, a lýko z list se

do Evropy (zvlášf do Anglicka) zaváží. O seli jeho se pokusili i v Evrop a shledalo

se, že by se i v jižní Francii a Dalmácii dail. Vlákna Inu novoselandského jsou dlouhá

a pevná, barvy zažloutlé; píze z nich hodí se zvlášt na silné šry a provazy,

nkdy se ale i s jinou pízí smíšena na nkteré tkaniny potebuje. Tkaniny z píze

této jsou velmi pevné a máji silný lesk, proto slov vlákno toto také hedbávím lnným.

Veškeré výrobky ze Inu novoselandského jsou v auchu velmi trvanlivé, v mokru ale

dlouho nevydrží.

5. Pila (Pilehanf, Aioehanf) jest lýko z list agáve obecné (Agáve amerícant),

která se i u nás ve sklennikách chová a obyejn sioletd aloe slove, ponvadž teprv

u velikém stái kvét vyráží (za 50 až 100 let). Ve své vlasti, jižni Americe, kvte

ale již po osmi letech
;
po jednom kvetení jíž hyne. vyhnavši z koene mnoho odnoží.

Od roku 18.51 sází se v Evrop jižní, kdež poznenáhlu zdivoila a nyní k dláni plot

neproniknuttílných slouží. — Z list se dobývá (podobným spsobem jako u Inu a ko-

nop) vlákno pevné, blavé, lesku hedbávného; píze dává silné provazy a brává

se nkdy za outek pi dlání damašku hedbávného. Ostatn se ale vlákno toto jen

zídka potebuje.

6. Vlákno kopivové (Nesselfasern) dlá se z lodyhy kopl-ivy žáhavky (Urtica

dioica) a kopivy obecné (Urtica urens); jindy se potebovalo na tkaniny tenké, ko-

pivkou (Nesseltuch) nazvané ; za našich dob se ale velmi zídka užívá, a co nyní

kopivkou slove, jest jen tenká tkanins lnná. Na ostrov Hongkong sází prý se

rostlina kopivová (Boehmeria nivea), z které se dobré pedivo dobývá.

7. Tráva ínská (chinesisches Gras. anglicky: cloth-grass) dhi se z lýka lo-

hovy kulaté (Corchorus capsuUris) ze ádu rostlin lípovitých. Vlákna Irávy ínské

se dají rukou dobe písli. n» slroji padacím se ale pedení jejich ješt nepovedlo.

V Anglicku se dlají z píze této tkaniny petenké. slabému batislu p. zdobné. — I lýko

podsluncníka lípolislého (Sida tiliaeColia. ze ádu slezuxitých) slove travou ínskou.

V celku se tráva ínská z obcíiodu evropského vytrácí.

Mimo vlákna nadeCena užívá se jc.št mnoha jiných k rozlinjm oucIQm. Tak

se poliebuje \ Ku.-Ku lýko lipové (Lindenbast) na rozliná pletiva, na stevíce a klo-

3*
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bouky, jakož i na provazy lýkové; ano velmi mnoho lýka lípového vyváží se ron
I Rus do Ameriky k zavazování olýpek ciffarrových. — Schhnlen poznal v provázku,

klerým vinný džbánek v Pompejí zavázán byl, pod drobnohledem vlákna klejichy hed-

bávné (Asclepias syríaca), kleréžlo rostliny se nyní již nikde k podobnému ouíelu

neužívá.

3. Rozdíl vláken rostlinných mezi sebou.

Každé vlákno rosliinné má svj zvláštní pvodní tvar, který není pomíjející,

nýbrž velmi stálý, tak sice, že kdyby vlákna i v pyroxylin pj-ešla a tak se lui^ebn pro-

mnila, pedce pvodní tvar jejich se zachová. Ano kdyby se vlákna i mechanicky roze-

mlela — jako se to pi zhotovování papíru stává — pedce lze i potom vlákna lnná

od bavlnných a jiných drobnohledem velmi dokonale rozeznati. .Mimo to lze rozeznati

vlákna rostlinná ponkud i tím, že se v nkterých barvivách a mnohých látkách lueb-

ních každé na jiný spsob promuje.

Vlákno Inéué (Leinenfaser, viz obr. 1) jest dlouhé a ouzké, jeví se pod drobno-

hledem co nit hladká a vdlcovilá, mající uvnit rýhu ouzkou; u konce se ouží a má

špiku tupou. Pro stny tlusté a rýhu

(Obr. 2.) uvnit ouzkou nemže býti vlákno ln-

né nikdy sploštilé a kolem sebe sto-

ené. V kyselin sirkové se vlákno

lnné dosti rychle oupln rozpouští: to-

též dje se i v kyselin dusiné; v ky-

selin dusiné s chlorenanem drasel-

natým (chlorsaures Kalí) se vlákno toto

na malé kousky rozpadne. V silném

louhu vaícím se vlákna lnná nemní,

stávají se ale ohebnjšími, jelikož se

^eškeré nepatrné zbytky devnaté lou-

hem z vlákna odstraní.

Bavlnné vlákno (viz obr. 2) jest

kratší nežli lnné; buníce bavlny mají

ale stny tenké a rýhu širokou, proto

se >lákno loto po uzrání spadne, splo-

šlí a kolem sebe stoí. Proto není ba-

vlna nikdy tak válcovitá jako len, a

byf se i ve vod namoila, jeví se

pedce pod drobnohledem co tkanice

ploská a kolem sebe stoená. V bavln

nezralé jest vlákno toto ovšem také

válcovité, ponvadž jest rýha jeho roz-

linými látkami naplnna ; když ale po

uzrání látky tyto zmizí, sploští se vlákno a stoí, tak že má pak prez jeho ponkud

podobu 8. Toto stoení vlákna bavlnného mže býlí i znamením, zdali bavlna již do-

Vlákna lnná z plátna

luiictébo fkrcas).

Koítrepeué nit bavlnéné.
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zrála, Kunce vlákna bavlnného je zHdka vidt, ubycjn bývají utrženy, xvláUC- l.i.n.

kde bylo vlákno k semenu pirostlé. — Z tvaru vlákna bavlnného se dá snadno vy-

svtlili, proí se nemže bráti na rány cupování bavlníné, nýbrž vždycky jen lnné; len

má totiž vlákna válcovitá, hladká, která se snadno Lez bolesti z rány vytáhnou ; bavlna

má ale vlákna ploská s hranama ostrýma, která by se z rány lžko vytahovala a pi
tom velikou bolest psobila. — Z tvaru vlákna bavlnného lze i vysvtliti. proO jest

prádlo bavlnné teplejší nežli lnné ;
ostré hrany vláken bavlnných trou totiž povrch

tla, ímž jakési teplo povstává
;

len ale, jsa hladký, nic takového nepsobí. — V bílé

kyselin sirkové se bavlna mnohem rychleji rozpouští nežli vlákno lnné; v silném

louhu vaícím se ale také nemní.

Vlákno kopivové (viz obr. 3) podobá se pod drobnohledem ponkud vláknu

bavlnnému, jsouc jako toto ploské ; rozeznává se však od bavlny tím. že nemá všude

stejného prmru, nýbrž že
CObr. 3.)

a Bnnice z l^ka lionopnébo; c jest

bunice kolem sebe stoeDá, b bnnice rel-

mi krátká; d jest tlupa takoT;|ích bnnic

lOOkrát ZTtiených.

(Obr. 4.)

bývá brzy tuze široké, brzy

zas tuze ouzké : pi tom jsou

místa široká ploská a nkdy
kolem sebe stoená (jako

bavlna) a místa zoužená vál-

covitá (jako len). Ovšem se

stává nkdy i u vlákna ln-

ného, že se na nkterých

místech zuuži a na nkte-

rých rozšíí ; ale toto zou-

žení a rozšíení jest u lnu

<l
j velmi nepatrné a válcovitý

tvar jeho se pi lom nikte-

rak nemní, tak že širší '

užší místa vždt/ válcovitá z-
stávají. — Konce vlákna ko-

pivového bývají velmi zou-

žené : vlákno toto jest mén
ohebné nežli bavlnné, ale

za to pevnjší ; v bílé kyse-

lin sirkové se také rozpou-

ští, ale mén rychle nežli

bavlna.

Vlákno A-o/io/)n^ (viz obr. 4'.

jest dlouhé a válcovité, s pr-
mrem nestejným, má stny

Bnnice z lýka ko- ""s' a uvnit rýhu dosti ši-

nopného; a bnnice s rokou ; podobá se tedy vlá-

konccm jednoduchým, b, knu lnnému , rozeznává se

c, d B koncem ridiioo- ^[q qj nj},o tjn,^ je má konce
ritým

; j rýhy pichové.
tupé a velmi éasto vidlico-

viii, že jest mén ohebné



38

a že má prez jeho vlSí otvor nežli u vlákna lnného. — V kyselin sirkové a du-
siné se konopí práv tak má jako len; v louhu se též nemní, ale pedce v nm více

zežloutne nežli vlákno lnné.

Vlákno lnu novoselandského (viz ohr. 5.) jest dlouhé a válcovité, má stny tlusté

a uvnit rVhu ouzkou ; na koncích se znenáhla do lupe špiíky zužuje. Podobá se tedy

(Obr. 5.) velmi vláknu lnnému, rozeznává se od nho ale dostaten lim , že jest

j>
mnohem méné ohebné a že má vtší lesk. — V kyselin sirkové se len

novoselandský volnji rozpouští nežli vl.ikno lnné ; v silném vaícím

louhu barví se temnožlut.

Vlákno trávy ímké (z lohovy kulaté) jest velmi dlouhé, ploské, ni-

kdy ale kolem sebe stoené; má rýhu doSti širokou a jest málo ohebné.

Ode lnu obyejného a novoselandského, jakož i od konopi rozeznává se

svou ploskostí, od bavlny ale tím, že není nikdy kolem sebe stoeno,

pi lom jest i mnohem mén ohebné nežli bavlna. V kyselin sir-

kové se tráva ínská jen zvolna rozpouští , v louhu vaícím se barví

svéllohnd.

K rozeznání vláken nejobyejnjších (totiž lnu, bavlny, konopi

a Inu novoselandského) radí Vincent prostedek následující. Vlákna

ponoí se do sehnaného roztoku chlorového, a vloží se pak as na mi-

nutu do pavku na misce porcelánové. Tím se len novoselandský stane

s poátku erveným, brzy ale zhndne ; len a konopí barví se v lom žluté

neb pomeranov, bavlna ale svou bílou barvu jen velmi nepatrn pro-

mní. Píina této promny jsou nepalme ásteky drevnaté s vláknem

spojené; ím více takových ásteek devnalých vlákno na sob má,

tím méné jest ohebné, lim temnji se barví, tím volnji se v sir-

kové kyselin rozpouští. Z toho jest palmo, že má len novoselandský

nejvíce, bavlna ale nejmén ásteek devnatých.

Má-li se vyšelili, z jakého vlákna tkanina njaká se skládá, nebude bezpenj-

šího prostedku nad drobnohled ; drobnohledem pozná se totiž tvar vláken, a tvar tenlo

jest ve všech pípadnosleuh neporušitelný
; pi opatrném pozorování není ledy omyl

možný. Od tkaniny k vyšetování urené ustihne se kousek as '/. palce dlouhý a

také tak široký ; na jednom kraji se roztepí jehlou nkolik konc osnovy, a na jiném

kraji nkolik nití z outku: na kraj roztepený pustí se kapka vody, pak se dá na desku

sklennou a strí se pod drobnohled, kde se již pi iidcaterém zvtšení tvar vláken

dosti zeteln objeví. Kapka vody se dává na vlákna proto, ponvadž se tvar jejich

ve vod mnohem uritji jeví ; lak se stává k. p. u lnu, že se nkdy vlákno silným

vyschnutím drobet stoí — pod vodou se ale zase narovná, a pvodní tvar jeho lze

pak velmi urit rozeznati. Vlákno bavlnné ostává ale i pod vodou stoené, a proto

patí loto stoení ke zvláštním vlastnostem jeho. — U vyšetování outku postaí oby-

ejn, když se jen jedna nit roztepí a navlhena pod drobnohledem pozoruje, ponvadž

bývají všecky nit oulkové u tkaniny skoro vždycky ze stejných vláken, an by míchání

nití v outku mnoho píáce slálo. Ne lak u osnovy ; v té se mohou nit z rozliných

vláken stídati, a proto se musí pi každém takovém vyšetováni 5 až 6 niti osnovových

roztepit a pozorovat.

Banice z lýka

Inn novoseland-

ského.
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Tkaniny ze samého lnu, ze samé bavlny, ze samého konopí a 1. d. lze od jiných

©vSem jií pouhVm okoni a hmatem roeeznali ; velmi fasto se ale vyskytují tkaniny

z niti niichaných, a lii jcsl opatiiiúho pozorováni potebí, jaM vlákna a ninoho-lt od

každého <h'uhu i>e ve tkanin nachází. Neji^astji se míchají nit lané s bavlnnými;
neni-li mnoho bavlny ve liiu, tedy ji vidie i zkuíenii uku pehlídnout, drobnohled ale

nikoliv. Oulck téchlo tkanin míchaných bVvá vždycky bud ze samého Inu neb ze

samé bavlny; v osnov se ale nit lnné s bavliinými rozlin stídají.

Kdežto ped nkolika lely jeSt nikdo jiipustiti nechtl, že by se vlákna ve tka-

ninách drol/tiohUdtm rozeznávati dala, zaujímá nyní nástroj tento v lom ohledu první

místo. Dokaváde ale tvar vláken drobnohledem ješté lak urit vyšeten nebyl, uží-

valo se jiných , ovšem mén jistých prosledkíi. Pi tom se hledlo novice

k tomu, kterak by se dala bavlna ode lnu ve tkaninách rozeznat; a to proto, ponvadž
jsou tkaniny z píze lnné a bavlnné (proti jiným) velmi obyejné, a ponvadž plátno

písadon bavlny stává se slabším a špatnjším. Prostedky nejdležitjší, k tomuto

ouelu upotebené, zaznamenány jsou v následujícím.

1. Pravilo se již, že kyselina sirková na bavlnu rychleji psobí nežli na len;

a v tom zakládá se první prostedek, jímž lze poznati, zdali se v plátn njakém

i bavlnné nit nacházejí. Plátno takové (bu si již barevné neb jen bílé) se nejprv

v teplé vod rííné neb dešfové vypere a vší šlichty oupln sprostí, naež se pak osušené

as na jednu neb dv minuty (jak je tkanina silná) do bílé kyseliny sirkové ponoí

;

ástka ponoená stane se prflsvítavou, pak se ve vodé dobe vymáchá a v papíe pi-

jawém osuší. Byla-li bavlna v plátn, zpozoruje se hned, že nyni nkteré nit v pr-
svltavé ástce ponoené chybí, a to proto, ponvadž jsouce z bavlny v kyselin se

rychle promnily v látky jiné, jenž se pak pi vymáchání ve vod rozpustily. Dle

množství chybících nití lze uzavíti na množství pidané bavlny. Pi zkoušce této se

musí ale zvlášt k tomu hledli, aby se ílichta z plátna dí.ye oupln odstranila, a pak

aby se plátno v kyselin pres as nenechávalo, jinak bf kyselina delším psobením

i lnné ástky promnila. —
i. Frankenstein radí, aby se tkanina podezelá ponoila do oleje epkového neb

devného ; po vytažení se olej zbytefiý papírem pijavým odstraní. Tímto ponoením

do oleje slanou se nit lnné przraná, bavlna ale zstane neprzranou; je-li tedy

bavlna ve tkanin, okazují se na ní po vytažení z oleje prouhy przrané a nepr-

zrané. Dá-li se pod takovou v oleji namoenou tkaninu jakási plocha erná, tu budou

nit Inftné mnohem tmavjší nežli bavlnné, a dé-li se místo plochy erné pod tkaninu

silné svtlo, tu bndon nit lnné ztase mnohem svtlejší nežli bavlnné. Zkouška tato

jest velmi lehká a dosti bezpená, hodí se ale jen k vyšetování tkanin nebarvených:

tkaniny barvené by se musely díve chlorem barviva sprostiti. — Že se vlákno lnné

T oleji przranjším stává nežli bavlnné, záleží v tom, že má len stny tlusté (dn

klerjch se mnoho oleje vtáhne) a k lomu vzduchem naplnnou rýhu tenounkou; bavln<i

ale má stny tenké a dutinu širokou, v které se více vzduchu nachází; vzduch tento

nedá oleji do dutiny vniknouti. Zkušenost ale uí, že se každá bunice v svtle procháze-

jícím tím mén przranou býti zdá, ím vláí vrstva vzduchu se v dutin jeji nachází.

3. Dle Sickliarda lze nit lnné od bavlnných i takto rozeznali. Zapálí-li se

nit lpná na jednom konci a drží se pímo, tu se jevi konec zapálený po shasnatí
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plamene co uhel sražený, zakulacený; kdežto bavlna v podobné pnpadnosti poskytuje

uhel roztepený, štliCce podobný. Zkouška tato povede se i u nití barvených, s vý-

mínkou barviva ze žluti chromové (Chromgelb).

4. Elsner schvaluje rozliná barviva íervená, kterými vlákna ve tkaninách ro-

zeznává ; nejlépe se k tomu hodí lihová vymoenina z koene moeny barvíské (Rubia

tinctorum), která se obdrží, když se asi Vj lotu koene v 6 lolech líhu po 24 hodin

mofí a asto míchá. V tekutin léto se barví as po 74 hodiné nit lnná pomeraniové,

bavlnná ale žlut; je-li tkanina z nití lnných a bavlnných, povstanou na ní pome-

ranové a žluté prouhy. Jak se samo sebou rozumí, hodí se zkouška tato jen na tka-

niny nebarvené. Dá-li se tkanina tímto spflsobem vyšetovaná pod drobnohled, tu lze

i vidt, pro se len pomeranov obarvil a bavlna žlut; drobnohled okazuje, že jest

vlákno samo i u Inu i u bavlny žlut obarveno — ale že jsou na vláknu lnném ješt

malé ásteky devnaté, které se lemnéji, tedy pomeranov, obarvily ; je-li len dobe

vyištn, tak že na vláknu málo tchto devnatých ásteek pozstalo, nedá se tímto

spsobem od bavlny s jistotou rozeznati, ponvadž pechází pak pomeranová barva

jeho též do žlutá. Z toho jde, že není prostedek tento tuze bezpený, a že by se

hodil lépe k vyšetováni istoty vláken lnných; neb ím istší len, tím mén pome-

ranové se takto barví. — Elsner chtl prostedku svého i opánim spsobem použíti,

ponoil totiž tkaninu vší šlichty zbavenou do barviva košenilového, a zkoušel pak, jak

brzy tkanina takto obarvená v roztoku vápna chlorového (Chlorkaik) vybledne; nit

bavlnné vyblednou okamžit, lnné ale leprv po delším ase.

5. Bottger radí k vyšetování lnu a bavlny vzíti sehnaný louh vaii, v kterém

len více zežloulne než bavlna, tak že povstanou na tkaninách z niii míchaných prouhy

nestejn žluté. Rozdíl tento není ale tuze palrný, a je-li len oupln istý, nelze ho

ani tímto spsobem od bavlny rozeznati.

Z popis tchto vy^yítá, že jen prvni dva prostedky (totiž kyselina sirková

a olej) poskytují jakousi jisíotu, která se ovšem v dležitých pádech pedce ješt dro-

bnohledem potvrditi musí. Pi každém vyšetování ouedním se to sláva tak, že se

tkanina podezelá díve v oleji neb kyselin sirkové namáí, a pak leprv pod drobno-

hled dává : prvním prostedkem se již s jakousi jistotou dovíme, kolik nití osnovových

se drobnohledem >yšelovati musí; zárove se ale jeden výsledek druhým pojištuje.

Skoumání drobnohledem nesmí se ale pi žádném dležitjším pádu opominouti. V je-

dnom mst pruském prodávali dva obchodníci plátno, ujištujíce že je z istého Inu

beze vší písady bavlnné. Kus lakového plátna podán byl tamnjšímu professoru luby

k vyšetení; ten pak, nemaje hned drobnohled pi ruce, vyvolil si jeden z prostedk

jiných a uznal, že jest v plátn bavlna pimíchána. Následkem jeho výroku byli oba

obchodníci uvznni, a teprv po delším ase poštstilo se jim ustavinými prosbami,

že se plátno jejich do Berlína k optnému vyšetování poslalo; pod drobnohledem se

okázalo, že bylo plátno jejich z istého Inu, nemajíc ani vlákna bavlny. Na to byli

obchodníci ovšem propuštni.

Nejen ale, že se nit lnné a bavlnné v jedné látce slkávaji, zkoušelo se také,

jak by se bavlna se Inem do jedné niié spísli dala, tak že by každá nit z vláken

lnných i bavlnných se skládala. Spádání toto má veliké obtíže, ponvadž jsou

vlákna bavlnná a lnná nestejn ohebná, a ledy se jedním strojem tak snadno sepísti
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nemohou; a pfze rufnt by se lo snad spíie dalo vyvésti. Nití z vláken míchaných

nelze žádným jiným prostedkem vyšetili než drobnohledem. Ano drobnohledem lze

vlákna Ini-ná a bavlnná i v papíe ro-

(Obr. 6.)

Nékolik vláken z tenkého, neklíženého papíru

tiskacílio ; B znamená vlákna bavlnéná, L Inéni a

,Y hmotu onplné rozemletou.

zeznati, kde se pedce oboje vlákna

pospolu velmi rozemletá nacházejí (viz

obr. 6.).

Bauer poznal drobnohledem , že

tkaniny, v klerých niumie egyptské za-

obaleny Jsou, nejsou z bavlny (jak se

vbec tvrdilo a dokazovalo), nýbrž z ti-

slého lnu ; on vyšeli-oval mnoho tukových

tkanin v rozliCných sbírkách anglických,

a v žádné nenašel ani jedinkého vlák-

na bavlny. Tkaniny tylo jsou rozliného

druhu ; máme kusy hrubé co plátno

pytlové, a zase tenounké co indický

mušelín; jsou to svdkové prmyslu

staroegyptského, jediné památky tkadl-

covstvi ze starých dob, o némžto ve spi-

sech pozstalých jen roztroušená po-

dotknutí nacházíme. Z toho lze nejen

soudit, že pedení a tkaní Inu již v

nejstarších dobách známo bylo , nýbrž

i že umní loto již tenkráte veliké dokonalosti dosáhlo, neb nkterým pozstalým hadrm

ješt nyní se obdivujeme. Nkteré tkaniny jsou i barvené, a svdí o tom, že byl in-

dych již ode dávna v Egypt znám, a že se ho jako nyní již co barviva užívalo.

Drobnohled se stal ledy již u mnohých prmyslník nástrojem nevyhnuteln

potebným. Ovšem se ješt nevyplnilo, co Newton ped 150 lely vykl, totiž, že bude

drobnohled v nkolika desítiletích stáli na stole každého vzdlaného lovka; ale doba

píští v\rok tento jist uskutení.

4. Rozdíl vláken rostlinmjch a zvíecích.

Tkaniny nebývají složeny vždycky jen ze samých vláken rostlinných, nýbri

nkdy i z vláken zvíecích a rostlinných. Všecka vlákna rostlinná rozeznávají se od

zvíecích již tím, že se skládají z pouhé buniiny — látky lo bezdusiné ((^j H,, 0,o) —

,

a že práv proto zmodrají, když pijdou najednou >e spojeni s jodem a kyselinou sir-

kovou ; na vlákna zvíecí jod s kyselinou sirkovou nepsobí. Každé vlákno zvíecí

má v sob mnoho dusíka. Spálíme-li vlákno rostlinné (k. p. plátno, papír a j.), pro-

mní se ve vodu g kyselinu uhliitou, pi emž žádný nepíjemný zápach nepovstavá ;

spálíme-li ale vlákno zvíecí (k. p. sukno, peí a j.), promní se ve vodu, kyselinu

uhliitou a pavek (Ammoniak), a vydává zápach odporný. V cukru a kyselin sirkové

barví se vlákno zvíecí riiiové, kdežto vlákna rostlinná spsobem tímto barvy své ne-

promAují. Nejsnadni'jší rozdíl obojích vláken zaleží ale v lom, že se ve vaícím

silném louhu vlákno zvíecí oupln rozpouéti, vlákno rostlinné však nerozpuštné z-
stává. — I chlorid ciniitý jest citlivým prostedkem k rozczná>áni vláken rostlinných
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• zvíecích
; neb v zahrálétn roilokn jeho vlákno rostlinné zerná, zvíecí ale se ne-

proménf.

Z vláken zvíecích se vlna a hedbáví s vlákny rostlinnými nejCastCji stkávají;

proto dlužno jest, o vlastnostech tchto dvou vláken zvíecích nco podotknouti.

i. Vlna oví jest, jako všecky chlupy zvíecí, výtvor trubkovitý, ze mnoha
rozliných bunic se skládající, který z malinkého v kži ukrytého sáku vychází. Chlup

zvíecí neroste na špice, nýbrž u koene, ímž se ástka hoejší poád dále od kže
odstrkuje a chlup taklo prodlužuje. Proto bývá vidti chlupy neb i vlasy na špice
barvené, u koene však nikoliv, ponvadž se dolejší ástka teprv po barvení utvo-

ila. — Vha ovH se jeví pod drobnohledem co trubka válcovitá, pokrytá šupinami,

které na ní tak jako tašky na steše urovnány jsou (viz obr. 7), — V kyselin sirkové

(Obr. 7.)

Vlákna vlnéná a bavlnná. Vlákna vlnná W^jsou válcovitá a šupinatá, ba-

vlnná B ale ploská a bez npín.

oddlují se tyto šupiny od válcovité trubky vnitní, a pak je drobnohledem vidti, kterak

jest trubka lato složena z více bunic vláknitých, po délce vedle sebe ležících, mezi

nimiž se uprosled nachází zvláštní de z bunic malounkých. — Dle rozliných druh
ovích bývá vlna ovšem nestejná ; šupinatý tvar její se však nikdy nemní, ano i lu-

ebné pomry bývají vždycky u všech druh stejné. Každý druh vlny se ve vaícím

louhu rychle a oupln rozpouští; v kyselin sirkové se z každého vlákna vlnného šu-

piny smeknou, vlákno samo se ale nepromní ; v kyselin sirkové s cukrem smíšené

barví se každá vlna ržov.

Šupinaté vlákno vlnné jest píinou, že se mže dlati z vlny nejen píze,

nýbrž i plst (Filz), jelikož se vlákna vlnná ustaviným tlakem za vlhka a tepla spletou

v látku pevné slouenou.

Vlna jest bud jednoslHžná (einschiirig:) neb dcojetiind (sweischurig)
;

první po-

chodí od ovcí jednou za rok (v let) stihaných, druhá od ovci dvakrát za rok (z jara

a v podzim) holených. Jednostižná jest delší a lepší. Vlna z ovcí zabitých (Rauf-

vfolle, Gárberwolle) nebývá tak dobrá, a vlna z ovcí scíplých (Sterblingswolle) jeat

špatná a nepijímá tak snadno barvu. U nás a ve mnoha zemích se pere vlna pede

stíží na ovci , ve Francouzích a Španlich pere se ale toprv rouno odstižené.

Vlna na téže ovci má rozdílnou tenkost, délku a mkkost; jiná jest vlna ze bicha^

jiná ze hbetu, hlavy a noh
;
proto se musí probírat, mkí oddlí se od hrubší, AélH

od kratší. Skoro ku každému spsobu tkaniny vlnné náleží obzvláštní druh vlny,

dle toho se rozeznává pede vším vlna snknovd (Streichwolle) a vlna cajková (Kannti-

wollc). Vlnq suknová mže býti kratší a více kudrnatá: ona se rovná ped pedením
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na stroji škrabacím (Streich- oder Krfltzmaschine, odtud Streichwolle), a píze z ní

slouží na dliiní látek soukenných, t. j. lakových, které obdrží valchováním na po^Tchu

pHkrov plífový, lak že není nid' v Ikanin takové vidt, leda když se povrch plsfový

ošoiípá : sem polláinc sukno, kaziniir, llanel a j. — Vlna cajková musí býti dlouhá

a pevná, málo kudrnatá aneb docela hladká ; ona se rovná ped pedením na stroji

esacím (Wollkiiiniii, odlud Kainriiwolle), a píze z ní bce se na dláni cajkú, t. j.

hladkjch Ikiinin vin-nych hcz povrchu pisfovho ; k takovým tkaninám cajkovým patí

k. p. merino, libet « j
-

Z vlny suknové se di-la píze suhioixi (Streichgarn): vlna lato se nejprv (v my-

dlinách neb inoi shnilém) dtdíe vypere a pak ve vod tekoucí vymáchá; na to se —
má-li býti sukno barvené — již ped pedením barvivem stálým barví ; pak se echrá,

istí, drobei olejem napus'í, na stroji ikrabarím urovná a pede ; pedením povstává

rozdíl mezi pízi usnovovou a outkovou; píze osnovová (Ketlengarn) je silnji, a sice

na právo lo6ená. píze outková (Schussgarn) ale slabéji a na levo. — Moták dflen ra-

kouských má u píze soukenné dva Vídenské lokte v objemu ; 44 niti dlá pásmUko

(Klapp, Gtíbindi), a 20 neb 22 pásmiCek píadeno (Strehn), tak že má padeno 1760

neb 1936 Vídenských lokel. — Dílny pruské dávají též 44 nití na pásmíCko, a 20 pás-

míck na /tm (StUck), který 1840 Vídenských lokel dlouhý jest (ponvadž jest tam

objem motáku o nco delši než 2 Vídenské lokte). Padeno francouzské má 22 pás-

miek po 44 nitích, a jest v celku 1916 Vídenských loket dlouhé, tak že se delšímu

padenu rakouskému (po 22 pásmíi^kách) skoro vyrovná. — Tloušfka píze suknové

urfuje se obyejné dle potu paden, který se na libru (a sice v Rakousích na libru

Vídenskou, v Trusich ale na libru Kolínskou) vejdou ; takto se mluví o pízi dvon-,

troj- až dvanáctipadenové. kterážto poslední jest ledy druh nejtenší. Ovšem má udání

toto Jen smysl pi urité délce padena a pi urité libe. — Z píze soukenné se lká

nejCastéji sukno (Tuch), tkanina hladká, která se po vyistní dává do valchy, ímž na

ní povstává povrch plsfový ; sukno zvalchovaiié se kartáuje, poslihuje. na rámech na-

tahuje, presuje a dekatuje ; ouel tchto práci rozliných jest, dát suknu vtší ouhled-

nosl a siejnjší le-k. Nebylo-li sukno tkáno již z vlny barvené, barví se obyejn

ped valchováním, nkdy ale leprv po posliliování. K lutkám suktiovým se poítá je.št

kazimír (z píze tenké, keprovaný a málo rozesaný), eoaíiny (z vlny hrubé, málo val-

chovaný a málo posiíhaný), difl (DlTel, coaling keprovaný, více valchovaný a sti-

haný), flunel (má osnovu z píze cujkové neb nkdy i z bavlny, oulek ale vždycky

z píze soukenné
; jest huslý, málo valchovaný a nestíhaný). molton (hladký neb ke-

provaný, z vlny lehké s nitmi patrnými), huni (Kotze, z vlny a píze hrubé, bu
hladká neb keprovaná, slab valchovaná, silné rozesaná a neslíhaná, se srstí hustou

a dlouhou), dúíMn (tenký, prouhovat keprovaný, nkdy s osnovou bavlnnou, na

jedné stran do hladká poslíhaný), aatín cloth (tenký, pevn lkaný kepr s osnovou ba-

vlnnou a outkem z píze soukenné, nevalchovaný a nerozesaný; líc je tam. kde je

vidl víc nití vlnných, tam bývá i do hladká ostihán).

Vlna cajková se ped pedením podobn £i.slí a pere jako suknová ;
pak se na

stroji esacím urovná, a po mnohonásobném roztažení strojem padacím v pízi eajkooou

(Kammgani) promuje. Píze cajková musí mít nit hladké bez špiek vyvstávajících,

£imž se již na první pohled od píze suknové liší. V prádelnách našich a nmeckých

motá se píze cajková práv na takový moták jnko bavlnná (tedy jest kaidi nit 1",
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yardu dlouhá) ; v Anglicku se bére na pízi cajkovou ale jen moták 1 yard v objemu
mající. Tlouika píze znamená se u nás, v Nmcích a Anglianech potem paden,
klcrá se na jednu libru anglickou vejdou; ponvadž jest ale zdejší padeno (jako

bavlnné) 840 yard dlouhé, anglické ale jen 560 yard, ledy se vejde více paden an-

glických na libru nežli našicli, a proto nejsou ísla naše a anglická u píze caj-

kové stejná; íslo naše se musí 1% zmnožit, má-li se obdrželi stejn tlustá píze
anglická; lak jest na p. naše íslo 12. práv lak lluslé jako anglické 18. — Ve
Francouzích se uruje íslo píze této polem paden (po 858 yardech) jeden kilo-

gramm vážících.

Píze cajková se bére na rozliné Ikaniuy, jakož i na pletení mnohých látek

vlnných.

K cajkm hladkým poítáme kamelot (má nit outkové jednoduché, osnovové ze

dvou sesoukané), perkan (nit osnovy ze dvou, nit outkové ale ze 3 až 6 sesou-

kané), bombasin (v outku i osnov z nití nesoukaných), cajk mlynáský (Beuleltuch, ídce

lkaný, z píze siln toené, na síta a pytlíky mlynáské), krepon (velmi ídký, kudrnatý,

na flóry smulkové), muéelin vlnéný (ídký z píze lenké, málo toené, proto mkký
a jemný ; nkdy mívá osnovu bavlnnou), chaly (mušelínu podobný, ale s osnovou hed-

bávnou). — K cajkm keprovaným patí merino (kepr postíhaný s povrchem lesklým),

tibet (merino mkké bez lesku), merino polovini (Halbmerino, s osnovou bavlnnou),

lasling ili prunel (kepr hladký, obyejn ern barvený, má v outku nit jednoduché,

v osnov ale ze 2 neb 3 sesoukané), šerka (Serge, kepr rozmanitého spsobu ; asto

mívá osnovu z píze cajkové a oulek z píze suknové, v kterémžto pípadu se i val-

chuje a poslihuje a takto pechod iní k látkám suknovým), raé (podobá se šerce, tká

se ale z vlny hrubší). — Muslrované ajky jsou velmi rozmanité; k nim náležejí rozliné

látky na zpodky, na šaty a plášt ženské, vlnné damašky, na pohovky a sedadla, pak i rozliné

veliké šátky a šály, které se nejen z vlny oví, nýbrž i z vlny koz tibelánských (Kaschmir-

shawls) lkávají; nkdy mají osnovu hedbávnou a outek z píze cajkové. — K aksami-

tovým cajkm náleží aksamit vlnéný (Wollsammt) a plié (PlUsch, se srsti delší") ; ostatn

sem pati též rozliné koberce na stoly, na podlahy a na schody, jakož i alouny vlnné

(WoUlapelen) na stny; alouny nejkrásnjší jsou nizozemské (niederlándische Tapeten,

Gobelins), které se krásnými výkresy a rozmanitostí barev vyrovnají skoro malbám. —
Od koberc aksamitových lze rozeznávati koberce hrubém ku p. tak zvané koberce

tirolské, které mají outek z chlup kravských neb i z píze suknové, osnovu ale z hrubé

píze lnné a žádnou srst aksamitovou; koberce nejhrubší (na nohy, Fussdeckzeug) jsou

bud hladké neb keprované, z píze soukané, z chlup kravských upedené.

V echách se získá ron 100,000 cent vlny, v Slezsku a na Morav 50,000

cent, v Halii 60.000 cent, a v celém Rakouském mocnáství dohromady 800,000

cent ; dle jakosti jest vlna slezská a moravská nejlepší, pak pijde eská, pak haliská,

uherská a rakouská ; vlna krajin jižních je již špatnjší.

Píze suknové se v Rakousku velmi mnnho pede, mnohem mén ale píze caj-

kové, která se proto ze Sas a Anglicka piváží. Ostatn jest v echách ze všech

zemí rakouských nejvíce prádelen cajkových; prádelen soukenných je v echách pes 80.

Soukenictví (Tuchfabrikation) se provozuje nejvíce v echách (v Liberci), na Mo-

rav (v Brn a Jihlav) a v Slezsku (v Blici). V okolí Libereckém se zhotoví ron
90,000 kus sukna (po 30 eských neb 23 Vídenských loktech), a mimo to jest sou-
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(Obr. 8.)

krniclvi eské i v Jablonci, Rychnove, Tolné ald.. JHkož i po hranicích moravských

velmi rozšíeno.

Cajkúhlví (Scharwollzeugfabriiíallon) .' l:ii(é nejvíce v echách provozuje, pak

i v Morav a ve Vídni
;
polovika cajk v niucnáství Rakouském zhotovených pochází

7. Liberce.

Ve Vídni, v Benátkách, v Linci, Brn, Písku a Strakonicích se pletou z píze

vinn i ervené epice, které se (ron as za 2 miliony zlatých) výhradn do

Turek prodávají.

Vlna se spádá asto s bavlnou ; má-li se nit laková vyšetit, roztepí se jehlou

na desce sklenné (v suše neb pod vodou), na ást roztepenou se dá kapka roztoku

jodového a k tomu kapka kyseliny sirkové
;

je-li bavlna v niti, tu nit ásten zmo-

drá, což jest i bez drobnohledu vidl, když se pod desku sklennou istý bílý papír

položí ; vlna sama se jodem a kyselinou sirkovou nepromní. í vaením v louhu se

miže bavlna ve vln snadno poznati ; neb v louhu se vlna oupln rozpustí, bavlna ale

nikoliv. — Kde je bavlna s vlnou jen setkána, tu se dá drobnohledem velmi snadno

již pi tidcetinásobném zvtšení rozeznati, nit na kraji se roztepí a vloží se mezi

deskami sklennými s kapkou vody pod drobnohled; válcovité a šupinaté vlákno vlnné

se pak zejm liší od ploského a stoeného vlákna bavlnného.

Hedbáví má docela jiný tvar nežli veškeré chlupy zvíecí
; pochodí od hedbdo-

níka (Bomby.K moi), a není nic jiného nežli slvrdlý odmšek (Sekret) noního motýla

tohoto, práv jako pavuiny u pavouk. Vlákno hedbávné jest

hladké, lesklé, válcovité, tedy ponkud vláknu lnnému po-

dobné, nemá ale žádného konce aniž jaké vnitní dutiny,

kterou lze u vlákna lnného vždy pozorovali ; obyejn má
hedbáví všude stejný prfimr a rozeznává se od bavlny nejen

svým zevnitním tvarem (viz obr. 8.), nýbrž i mnohými vlast-

nostmi luebními. V kyselin sirkové se rozpouští vlákno

hedbávné velmi rychle a tvoi hmotu lepkavou, polotekutou;

v cnkrii a kyselin sirkové se barví ržov , a sice mno-
hem erstvji nežli vinn, naež se rozpustí. V louhu va-

ícÍTn se tak jako vlna oupln rozpouští.

O hedbávnictví a o látkách hedhávných hodláme pojednati

v lánku zvláštním, proto zde jen zkrátka o tom promluvíme,

kterak lze vlákna hedbávná ve tkaninách vyšetiti.

Nezdá se. že by se hedbáví s vlnou neb bavlnou do

jedné nit spádalo, za to se ale nit z istého hedbáví s vln-
nými neb bavlnnými peaslo stkávají. istou nit hedbávnou
každý již pouhým okem snadno rozeznává : ale byf i hedbáví

s vlnou neb bavlnou spedeno bylo, rozezná se drobnohledem

již pi tidcetinásobném zvtšení: nit podezelá se ve vod na

desce sklenné jehlou roztepí a pod drobnohled vloží : ouzké,

kulaté a lesklé vlákno hedbávné liší se pak velmi od širokého

a šupinatého vlákna vlnného, jakož i od ploské a stoená
bavlny. — Má-Ii se nit taková podezelá lufebné vyšetili, tu

postaí pouze kyselina sirková ; v té se rozpustí isté hedbáví

Vlna a ticdbáví.

W vlákna vlnéná.

vl&kna hedbávná.
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již za nkolik sekund (ve hmotu mazlavou), bavlna o mnoho pozd^l, vlna pak ziistává

nerozpuštná. K lepšímu pesvdeni mže se ale jeH jiných prostedk použiti.

Bavlna se vyzradí totiž ponoením do ji ilu a kyseliny sirkové, ímž bavlna zmodrá,

vlna a hedbáví se ale nemní; v cukru a kyselin sirkové barvi se ale hedbáví a vlna

ržov, bavlna nikoliv. Konen se užívá ješt vaícího louhu, v nmž i hedbáví i vlna

se rozpustí, bavlna ale nerozpuštná zislane.

František Josef rytí Gerstner.

životopisný nástin.

Mezi muži, kteí za pamti naší získali sob uznání hodných zásluh o materiálni

pokrok vlasti naší, bez odporu jedno z prvních míst náleží tomu, jehož jméno stojí

v ele našeho lánku. Dluh vdnosti vymáhá, aby biahoplodné psobení takových vý-

teník v zevrubnjší známost obecenstva uvedeno bylo a památka jejich i budoucím

asm se zachovala. K takovému cíli a konci sestaven jest tento struný životo-

pisný nástin.

Náš Gerstner narodil se 23. února 1756 v Chomoutov, kdežto otec jeho, svého

emesla emená, byl usedlým mšanem. V tomto svém rodišti obdržel první své v-
decké vzdlání ve škole jesuitské, maje mezi jinými též známého Kornovu za ui-

tele. Záhy sob oblíbiv studia mathematická a fysická hledl sob, jsa ješt na g^ym-

nasium, zjednali co možná rozsáhlých známostí v oboru tchto vd. Nepestával však

na theorii, nvbrž obraceje zetel svj na praktické upotebení zákon a pravidel takto

poznaných piln se zanášel ti-chnologii. Když opouštl rodišt své, ubíraje se na vy-

soké školy do Prahy, byl dokonale seznámen s pra.\i všech emesel, jaká se toho asu

provozovala v Chomoutové.

V Praze strávil Gerstner na uení celých pt let, zabývaje se vedle obyejných

pedmt bhu filosofického hlavn hvzdástvím a vyšší mathematikou, v kterýchžto

vdách ml výborné uitele Vydru, Steplinga a Tesdnka. Ponvadž prostedky, které

z domova ml, velmi obmezeny byly, musel mladý Gerstner výživu svou vyhledávati

soukromým vyuováním a hraním v kostelích na varhany.

Dokouiv studia pro povolání, jaké sob byl vyvolil, a skvle odbyv písné

zkoušky na universit z hvzdáství a fysiky, ucházel se o pimené místo v státní

služb, které také roiui 1779 obdržel, ustanoven byv za inžinýra pi dvorské komissí

pro vykoupení roboty. Práce, jaké mu v tomto jeho postavení uloženy byly, ve dvou

letech ukoniv, odebral se r. 1781 do Vídn, maje úmysl oddati se lékaství. Jeho

však láska ke studiím mathematickým pudila ho k tomu, že vedle pednášek o botanice

a chemii navštvoval piln i hvzdárnu Vídenskou, jejíž editel P. HeU, poznav výtené

vlohy Gerslnerovy, piml ho k lomu, že opustiv studium medicínské výhradn oddal se

hvzdáství a mathematice. Pro tíleté pra.vi pii hvzdárn Vídenské stal se Gerstner

r. 1784 adjunktem pi hvzdárn Pražské pod Strnadem.

V novém tomto povoláni rozvíjela se skvle bohatost jeho ducha, práce astro-

nomické od nho uveejnné získaly mu diplom co lena královské eské spolenosti

nauk a obrátily naii pozornost uenc domácích i cizích, tak že r. 1789 s nejlepším

prospchem vyzvati mohl všecky hvzdáe, aby se s ním spojili ke spoleným pozoro-

váním Urana. Netoliko však hvzdáské práce zamstnávaly Gerstnera, nýbrž známá
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jeho zblilosl v praklicluj ycomeliii, kterou byl díve co inžinýr osvdil, inOIa za ná-

sledek, že vedle adjunklstvi pi hvzdárn svf-i-n mu úad vrchního inžinýra pi komissí,

klerá se zaméstnávala novým rozvržením {rnmlnvMÍ dané v Cechách. Roku 1787 zemel

Gerslnerv nkdejší uitel Tesánek, po nmž on prozalimn jal se zastávati professuru

vyšSí malhcmaliky na universilé Pražské, což trvalo až do konce r. 1789, kdežto inu

tato professura ádn jest propjena.

Pednášky Gerslnerovy byly siln navštvovány, nebof neobmezoval je pouze na

theorii. nýbrž maje zietel na poteby živnostník a prmyslník pojal v n také me-

chaniku a hydrodynamiku. Jméno Gerstnerovo stávalo se den ode dne známjším a

slovutnjším jak ve vlasti tak i v cizin. S mnohých stran, obzvlášt od hospodáských

úadník. kdykoliv se jim pi obstarávání technických záležitostí obtíže naskylovaly,

tázán býval o radu. Stroje od nho vynalezené neb zlepšené nejenom po echách

a prospchem jsou uvádny, nýbrž i do jiných provincií rozšiovány. Jmenovit získal

sob Geistner podstatných zásluh o zvelebení eského hutnictví.

V li.aopadu 1795 zízena byla od císae Františka zvláštní dvorská komissí ku

prohlídnutí veejných ústav uebních, jejímž pedsedou ustanoven hrab Rollenhan.

K té komissí povolán jest za písedícího také Gerslner, jemuž sven referát o stu-

diích pírodovdeckých a nialheniatických. O tomto pedmtu ml v ervenci 1798

pednášku ped kommissí, ve které inil návrh k založení velikolepého technického ui-

lišt dle vzoru slavné technické školy v Paíži. Návrh Gerstncrv byl velmi obsáhlý,

a však uznán byl za tak dležitý, že kommisse drazn jej schválila vlád. A však

tehdejší válené bhy nebyly píznivý lakovým závodm, proež Gerslnerv návrh po-

odložen zstal na dobu pokojnjší.

Po iyrech Iclech však naskytla se píležitost, uiniti v tom spsobu aspo njakou
zkoušku, když se jednalo o obsazení uprázdnné slavovské inžinýrské prol'«ssury v Praze.

Pro lepší objasnní vci sluší zde králce se zmíniti o pvodu této prufessury *).

Na zaátku minulého s!oletí nabízel se jistý Kriaiian Josef WiUenberg stavm
království eského za uitele vojenského iiižinýrstvi pro jistý poet mladík ze šlech-

lického a mstského stavu. Podrobiv se písné zkoušce obdržel titul císaského inži-

nýra, ímž schopnost svou k lakovému uitelství osvdil. Vc ta mnoho let se pro-

tahovala, až konen r. 1717 stavové ešti návrh Willenbergv pijavše ustanovili jej

za professora inžinýství s roním platem 1200 zl., pi emž uloženo mu za povinnost, ve dvou

letech dkladn vycviili ve svém umní dvanáct mladík, od pán stav ktorau ustanovených,

totiž šest zu stavu panského, tyry ze stavu rytíského a dva ze stavu mstského. Tyto žáky

ml Willenberg ve vlaslnim svém bylu vyuovati zdarma a každoron s nimi zkoušky odbývali

ped kommissary odstavu k tomu zízenými. K zaopatení prostedk uebních vykázáno mu
300 zl. pro vždycky. Vedle onch dvanácli žák sml pijímati i jiné mladíky na vy-

uování za zvláštní plat od nich. Toto však ustanovení Willunberga za professora in-

žinýství platilo jenom na dv léta, po jichž uplynutí vždy musel žádati o nové potvrzení.

Willenberg zastával svou professuru chvaln až do roku 1726, ve kterémž pro

•) SCprávu tuto, j«koi i rftií iást dát k ivotoiiisn GerstiicroVn vážili jsmo íc- spisu : Um, sliiiiliscli p»-

lytcclmiache Institut íu Pf«g. rrogiiunm zur fQnfjigiiihrigcii Eriiincrungsfeicr ati die Ernffnaiiíj dei

Institnts (to. November 1856). Iio Aufirage Um LoliikOrpers rcdigirt von Dr. Cai Jclinek. m. ord,

ProfBS8or der Elementar- und lialiereD Mathemathik am poljtechnischau Institute. Prag, 1856.
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vysoké stáí své dán jesl na odpoinuti s polovici platu, a za nástupce jeho ustanoven

Jan Ferdinand Schorr. Ten professoroval plných tyicet let s prospchem, vedle ehož

v tehdejších válených letech prokázal jak siim lak i se žáky svými vlád mnohé platné

vojenské služby. Na odmnu za to potvrzen byl ve svém úad professorském na as

svého života, tak že napotom nepoteboval více každá dv léta toho se znova domáhati.

Pozdji podáváno Schorrovi dstojenství majora pi dlostelectvu, kteréhož však nepijal.

I pi vodních stavbách, jmenovit pi upravování eky Vltavy ku plavb od Prahy až

k Budjovicm, úasloval se Schorr s prospchem, pi emž ukázal nezištnost svou

tím, že se odekl všech diet za cesty k tomu cíli konané. Dlouhý as zastával Schorr

sám jediný svj úad uitelský, pi doléhajícím však na nj stáí pipomínají se po

sob dva adjunkti, jež ml k ruce své, Schróder a Ilergel, kterýžto poslední také po

jeho smrti (4. ledna 1767) na jeho místo jest dosazen. Schorr vychoval mnoho vý-

tených žák, kteí v státní služb, jak vojenské tak civilní, vysokých dstojenství do-

sáhli, ehož na píklad uvádíme jen zmínného jeho nkdejšího adjunkta Schrodera,

Jenž vstoupiv napotom do vojska pivedl to až za generála minér.

Za professorství FraniišJca Leunarda Hergeta staly se se stavovskou školou inži-

nýrskou mnohé dležité zmny. Plán uební znamenit jest rozšíen, tak že již

potom škola tato pestala sloužiti úelm pouze vojenským, zárove pak pivtlena jest

k filosofické fakult university Pražské. Tím rozmnožil se poet jejích navštvovatel

valn, a vychovanci její dostávali se do všech zemí Rakouského mocnáství za inžinýry.

Vtší tento shon poslucha nevyhnuteln vymáhal, aby Hergetovi pidán byl po-

mocník. I ustanoven jest pi nm za adjunkta Josef Havle s roním platem 150 zl.

V tom ase znan rozmnožena jest dosavadní skrovná sbírka stroj a vzork pi škole

iniinýrské sbírkou podobnou školy hornické, která 1770 penesena 6V'a ^ Prahy do

Šlávnice v Uhích. Zárove vysadili stavové ron jistou sumu na udržování té sbírky,

a krom toho ustanovili píi škole zviáštního hodináe a truhláe. Až do té doby nemla

škola inžiiiýrská vlastní své místnosti, nýbrž professor vyuoval ve svém býlu: nynjší

však rozšíení ústavu toho nevyhnuteln požadovalo pro nj zvláštní stavení. K tonru

konci vykázán jest jí nkdejší Svatováclavský seminá v Dominikánské ulici, který po

zrušení ádu jesuitského stál prázdný. Tam tedy uhostila se škola inžinýrská, tam pe-

neseny sbírky, tam vykázány byty personálu, a r. 1786 sám Herget se tam pest-.

hoval. Hergetova innost pi škole inžinýrské trvala 34 let, provázena Jsouc skvlým

prospchem. Zásluhy jeho uznány byly jak od obecenstva ták i od vlády, kterážto

svou dvru k nmu osvdila jmenovit tím, že ho ustanovila vrchním stavebním e-

ditelem v echách. Tento úad zastával zárove s professurou svou až do své smrti,

která jej zastihla 1. íjna 1800.

Po smrti Hergetov ustanoven jest za supplenta professury po nm uprázdnné

Adam Biítner, adjunkt pi hvzdárn Pražské; s definitivním obsazením jejím nesp-

cháno. Té okolnosti uchopil se hrab Rottenhan, tehdáž praesldenl studijní kommisse

dvorské, a na základ nkdejšího návrhu Gerstnerova o zízení velerozsáhlého tech-

nického uilišt pokusil se o vyvedeni jeho prozatím v míe skrovnjší. Rozšíením

Pražské inžinýrské školy, která vydržována byla na útraty stav eských, dalo se dosá-

hnouti toho úele s nákladem ovšem menším, než jaký by bylo požadovalo založení

ústavu nového. Dle toho podala studijní kommisse dvorská c. k dvorské kancelái

návrh o promnní Pražské stavovské školy inžinýrské, kterýžto ochotn jest pijat
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a sdlen professorovi Gerslnerovi, jemuž uloženo, aby poradiv se pedbížnú s ryliem

Landrianim byl c. k. dvorské kancelái na ruku, jaký zaiilek by se pi té píležitosti

stáli ml se zavedením takového ústavu v I'razc, a jakých nevyhnutelných náklad by

pi lom potebí bylo.

Obá jednosvorn shodli se v lom, že pi založení lechnickt-ho studia v Praze

potebí pede vším zelel míti ke druhm eského prmyslu, a v tom smyslu tedy

vypracován byl návrh Gerstnerv, jejž podal c. k. dvorské kancelái, s náležitým ohle-

dem na všemožné spoení. Tento návrh sdlen eským stavm s vyzváním, aby za-

mýšlenému ústavu vykázali jistý píspvek roní. Stavové eští, nadšeni duchem vla-

steneckým, štde nadali budoucí školu technickou, jejíž do života uvedení povoleno

jest r. 1803 císaským dekretem. editelem nového ústavu jmenován Gersíner, orga-

nisace však jeho protáhla se nepíznivými okolnostmi onch let, lak že leprv roku

1806 mohl býti oteven, a sice v týchž místnostech nkdejšího Svatováclavského se-

mináe, kde se posledn nacházela inžinýrská škola a kde polylcchnický ústav, od tch

dob valn rozšíený, dosaváde se nalézá.

Další se vyvinování toho ústavu, který minulého roku 1856 slavil své SOleté

jubilaeum, až k nynjší jeho rozsáhlosti a dležitosti, nenáleží sem, akoliv Gerslncr

podstatn k jeho zvelebení se piinil ; zevrubnjší o tom zprávy doísti se lze ve

svrchu uvedeném príležitoslném spise *).

Byl-li dosavadní život Gerstnerv již velmi inný, zmnožily se jeho práce po

nastoupení editelství technického ústavu, na nmž mimo to zastával professuru me-

chaniky, tak velice, že se emu diviti bylo, kterak v pokroilém již vku zastali mže
všecky povinnosti rozliných svých úad. Na universit totiž nepestal psobiti co

professor vyšší malhematiky, k emuž ješt roku 1804 sven mu byl fysicko-ma-

thematický studijní direktorát. K lomu ke všemu býval peaslo v píinácli veej-

ných podnik technických o radu tázán, jakož jmenovité roku 1807 uloženo mu, vyšetiti

spolu s baronem Pa4as«ym možnost jakož i nejpíhodnjší vedení prplavu, jenž by spo-

joval Vltavu s Dunajem. Od projektu toho sešlo sice, za to ale k návrhu Gerstnerovu

uskutenno jest pozdji spojení toto vystavním Budjovicko-Linecké železnice.

Veliké zásluhy Gerslnerovy nezstaly bez odmny: roku 1808 udlil mu císa

František nové založený rád Leopoldský, roku pak 1810 povýšil jej následkem toho do

ddiného sta\Ti rytíského. Roku 1811 sven mu k jeho etným úadm ješt nový

nebof byl jmenován editelem vodních staveb v Cechách **).

Všecky tylo úady zastával Gerstner s neúnavnou ilostí, až churavosl, která

ho r. 1821 následkem zastuzcní stihla, pinutila jej žádati o propuštní z jeho úad
universitních. Žádost ta povolena jest mu od císae Františka, který v ohledu na jeho

veliké zásluhy netoliko ponechal mu dosavadní plat jeho co universitního professora,

nýbrž i titul c. k. guberniálního rady bez la.v mu udlil.

* Viz také AI. Sembery ! Bývolj Slcola iníinýská a ústav technicky v Finzc. as. JIus. 1831, st. 175.

*) O velké zkušenosti Gcrstncrov v obora vodnícli staveb nejskvleji svdí následující faktum. V Ham-

bnrce vypsána byla cena za ncjlepš pojedniní o stavb pod vodou hrázi k odrážení moských vln od

beh. O tn cena pokulil so také Gerstner, tehdái jelt mladý muž, a skuten byla mn piknuta

8 výslovním podivením, kterak mu bylo možná tuk dkladn o ti vd pojednati, kdcito jak živ

moe ani nevidL
Živo. 1857. 4



5Q

V ostatních úadech svých zstal Gerslner inným až do roku 1828, úasluje

se mimo to i v rozliných otázkách praktického života, jakož jmenovit stavba Bud-

jovicko-Línecké železnice, akoli vyvádna od syna jeho Františka Antonína rytíe

Gerstnera spolu s jinými professory, konala se pod jeho vrchním dohledem. Zmín-

ného však roku pinutila jej zmáhající se slabost oní, žádati jednak b sproštní jej

prací, jež pinášel s sebou úad vrchního editele vodních staveb v Cechách, jednak

o povoleni mu adjunkta mechaniky, aby mohl dát poádati ústní své pednášky pró

tisk. Obojí žádost byla mu povolena; když pak churavost jeho v té míe se zmáhala,

že r. 1830, 1831 a na zafáiku r. 1832 musel co professor na polytechnickém ústavu dát

se zastávati od zmínného svého syna, následovalo konen v dubnu 1832 jubilování jeho

s estným uznáním jeho znamenitých zásluh a s ponecháním mu celého jeho dosavadního platu.

K posledním vtším pracím Gerstnerovým náleží navrženi uebního plánu pro

reální školy v Rakovníce a Liberci, jež zhotovil r. 1831 na rozkaz vlády.

Gerstner neužil dlouho svého zaslouženého odpoinutí. Chtje poslední dni svéHo

života tráviti v pokojném ústupu, v kterém by dokonili mohl nkteré zapoaté literární

práce, odebral se na statek zet svého p. Pabstmanna, Mladjov u Jiína, kde však již

25. ervna 1832 zemel v 77. roce svého stáí, rychle ochabnuv na silách.

Spisové Gerslnerovi jsou etni a vypoítávání jich daleko by nás svedlo. Zmí-

níme se toliko o nejvtším jeho díle, jež r. 1831 vyšlo v Praze ve dvou dílech pod

názvem: Handbuch der Mechanik von F. J. Rilter von Gerstner verfassl, mit Beitrágen von

neuen englischenConsIruclionen vermehrt und herausgegeben vonF. A. Ritter von Gerstner.

Gerstner byl netoliko muž uený a plný ducha praktického, nýbrž i lovk'

šlechelný a dobromyslný. Zásluhy, jaké si získal o vlast, žíti budou v památce vd-'

nho potomstva.

Obšírnjší popis života a psobení jeho podal r. 1837 Dr. Bernard Bolzanoi

v jednáních k. eské spolenosti nauk.

Rozsáhlé vdomosti Gerstnerovy pešly s vtší ásti na optn zmínného syna'

jeho Františka Antonína rytíe Gerstnera, o jehož nemén inném, na as však obme—

zenjším živobytí budiž nám dovoleno, v dodatku k životopisu otce jeho krátce podotknouti.'.
'

První psobeni mladého Gerstnera po dokonených studiích vnováno bylo Ví^'

denskému polytechnickému ústavu, založenému pozdji nežli Pražský, kdežto po více

let zastával co supplent uitelskou stolici theorelické a praktické geometrie, stereome-1

Irie a trigonometrie. Odtud vrátiv se do otiny své stal se hlavním editelem stavby'

Budjovicko-Linecké železnice, ku kterémuž konci podnikl cestu do Nmec, Belgie^'

Anglian a Francouz. Po ukonení stavby té zastával churavého otce svého v pednáškách

na technice, a redigoval spolu jeho obšírné dílo o mechanice, pipravované již delší as.'

Po smrti otcov povolán jsa do Rus podnikl lam stavbu železnice z Petrohradu;'

do Carského Sela, po jejímž ukonení zase vrátil se do Rakous. Nyní poal se za-'

nášeti myšlénkou o založení velikolepé dílny na lodní lána, za kterouž píinoii opt -

navštívil Anglicko, odkudž až do Ameriky se pipravil, kde však asná smrt další jeho--

innost pekazila.

František Antonín rytí Gerstner byl muž ve všech oborech prmyslu dokonale

vzdlaný, a jeho zevrubné a jasné pednášky pisply podstatné k dkladnému vycvi-

ení mnohého vychovance polylechnického ústavu Vídenského i Pražského, který nyní

nabytých od nho vdomostí upotebuje k užitenému psobeni v oboru tozsáhlém.
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Stromy jehndokvélé.

Od LaS. Cclakovsk(nio.

K(tu zu i!asnólio Jara k blízkému lesíku neb do zahrady uinil výlet, kdož loni

oíšky lískové trhal, všimnul si zajisté hustých, na visuté stopce smstnaných, šupino-

viiých, žluljch kvtv, s haluzek lískového koví visících, které první vlažný bez-

nový vtérek ze zimního spaní ješt ped puením listv k rozvití vyvábil. Oby-

ejný venkovan zná tento spsob kvtenství velmi dobe ; nazýváf jej koikou neb je-

hndou a také baruškou, a kdo vidl siim huaté šupiny, které na kvtenství topolovém

ped rozkvtem všecky kvty zahalují, podobajíce se zvíecímu chvostu, porozumí ihned

lomu názvu. Venkovský hospodá bude moci ješt na jiné stromy a ke poukázali, které

na podobný spsob z jara kvésti vídal, na rozkladilou, mnohovtevnou olši podle vod

rostoucí, v lese zas na ozdobnou, blokorou, štíhle vtvitou bízu, na sliný habr a

mohutný vkovitý dub s ídkými, niiitými jeho jehndami. A kdo konen, ponoen

takka do tsného živobytí mstského, zídka si popál potšení, navštíviti pírodu v je-

jich nedbánkách, ten aspo zná svcené koiky o nedli kvtní ped branami chrá-

movými vykládané, a pamatuje, že co dcko vrbové ly kvtní proulky s dvrou za

okno strkával.

Jehndfi jest v skutku charakteristickou, spolenou známkou pirozeného ádu
rostlin jehndokvtných. Co jest ale vlastn jehnda, ím se liší od jiných kvtenství?

Rozeberme na p. koiku vrbovou jakožto nejjednodušší, aby se objasnilo pontí,

které s jménem jehndy v botanice jest spojeno. Podél stopky neb osy stojí spiraln

zhusta postavené, chlupaté, šupinovité lístky, v paždí každého lístku sedí velmi jedno-

duchý kvt, záležející v malé žlázce a dvou tyinek na dlouhých nitkách, aneb, vezme-

me-li jehndu s jiného stromku téhož druhu, ve žlázce a ve stopkatéra vejitém se-

meníku. Kvt ledy velmi nedokonalý jest toliko jednopohlavní , a nemá za obal

dvojí kruh lupenv kvtních, kteréž kalichem a korunou se jmenují. Ponvadž kvty

beze zvláštní stopky podél prodloužené osy sedí, musí jehnda vlastn za klas pova-

žována býti, ale za lakový, jehožto kvty rznopohlavní jsou a dokonalého okvtí,

totiž kalichu i koruny postrádají, a jenž konen po vyprášení tyinek, aneb po do-

zrání plodu od zpodu svého se ulámav, upadává.

ád jehndokvtých obsahuje naše nejdležitjší stromy lesní; mnohé rody

jejich samy o sob aneb s jinými promíchány tvoi listnaté, zelené lesy, dlíce se

taklo se sosnami o panství na rozsáhlých lesních prostranstvích, a jsouce vážnými

pedmty lesního hospodáství. Nejdležitjší pokolení jsou : dub, buk, kaštan, bska,

hubr, habrovec, olše, bíza, topol, vrba.

Rostliny devnaté zde vytené mají na vtším díle podobu vlastn stromovitou,

o toliko nemnohá pokolení poítají druhy kovité. Rozdíl mezi obojím tvarem Jest

dlcžit, ponovadž na nm založen jest rozdíl vnjšího vzezení neb habitu. Habitus

devních rostlin jeví se hlavn pomrem kmenu k jeho vtvím a pispívá velice k roze-

znávání jednoho stromu od druhého již z dálky a i v zim, když ani list ani kvt

se ncnaskytá, dlo pouhé kostry Jeho devnaté, smíme-li se lak vyjáditi. Strom totiž

až do jisté výšky od \lvi cist ostávaje, tam leprv vtve vysílá a v korunu se šíí,

kteroužto kmen jeho co sted a osa prostupuje; ker pak již na zpodu svém u vtve
4*
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se rozpouští, klerž s hlavním kmenem te'mr stejn mocné a stejn se pnoucí, neposky-

tují rozdílu mezi kmenem a korunou. Jsout sice i na kmenu slromv pod korunou

nezídka vtve vyvinuly, avšak jim schází mohutnost, jižto vtve koruny mají, ke

zmocnní, usýchajíf a bývají od stromu dle okolností po rozlinou výšku odhazovány.

Duby jsou vtším dílem stromovití, anobrž náš kemelák a drnák (Ouercus peduncu-

lata a sessiliflora) náležejí k nejznanjším, nejmohutnjším stromm vbec
;
jen nkteré,

jako dub, z nhož nejlepší, k dlání inkoustu upotebované dubnky pocházejí (Quercns

infectoria) a onen, na nmžto ervec žije (Quercus cocci era), jeví zrst kovitý. Naše

buky, kaštany, habry, olše, bízy a topoly jsou stromy; a však nkteré druhy

olší (Alnus ovata) a bíz (Betula nana, humilis), v studenjších severních alpinských

polohách rostoucí , kovilou pijímají podobu. Líska obecná (Corylus Avellana) má

kovitý vzrst; le jeden jihovýchodní druh evropský, líska turecká (C. Colurna), od

nížlo oechy dvakráte vtší našich pocházejí, bývá strom 40 stevícv zvýší. Nkterá

oddlení vrb obsahují též stromy, na p. vrby lámavé, kamž vrba bílá i kehká a sliná

vrba smulící našich hbitov náležejí, taktéž i Jíva (Salix capraea) ; nejmnožší ale jsou

ke, jako erveníce (S. purpurea), košáky (S. viminalis) atd.

Postavení vtví na kmenu není nikdy tak pravideln jako u sosen v peslenu

Okolo stedního bodu zaízené
;
pvodn v prvních letech mladistvého stromku, tak

jako na mladších vtvích , stojí vtve na osách svých dvojadn, totiž po obou stra-

nách jejích v jedné ploše, a sice mezi sebou stídav, ponvadž listy, z jejichž paždí

pravideln vtve \7nikaji, taktéž stídavé mají postavení. Starší stromy ovšem mají

soustedn, všestrann postavené vtve, ehož dosáhly teprva pozdnjším vystoupením

Jejich z prvotní polohy ve ploše. Vtve druhoadní, na tchto prvních vtvích stojící,

mohou bud na tentýž spsob z plochy své vystoupiti a do obvodu vtví pod rozli-

nými úhly se dliti, anebo dvojadn v jedné ploše se nalézali. Velmi význan dle

prvního pravidla vybudován Jest dub, dle druhého zvlášt buk, a rozdíl ten jeví se

také v aeslhetickém dojmu obou slromv; dub jest pro toto stejné rozpostavcní vtví

hlavních i vedlejších jednotvárnjší nežli buk, u nhož postavení hlavních vtví na

kmenu s postavením vedlejších os na tchto vtvích v pkném kontrastu slojí.

Dub kemelák (O- pedunculata) dosahuje znamenité výšky 100—160 st. ; ve

výšce 20—30 st., anobrž i níže, poíná rozsílati své rozkladité, v tupých úhlech

se rozcházející, nepravideln zprohýbané vtve, kteréž mu zvláštní malebnosti dodá-

vají; smlostí svých forem nahrazuje, eho se mu na ladnosti nedostává. Halnzky od-

lišují se oste od hlavních vtví svým mnohem skrovnjším prmrem. Kra na

starších stromech bývá rozsedlá, tvoíc na zevnit koráb ili borku. Kra slromv

vbec skládá se ze tverých vrstev, z vnjší pokožky, záhy hynoucí, z vrstev korko-

vých, vrstev parenchymalických a lýkových. Dokavad vrstvy korkové a pod nimi ležící

zelená vrstva parenchymatická žiji, zstává kra hladká a lesklá, v 20—30. roce

umírají a sesýchají tyto vrstvy, ponvadž pod nimi nová vrstva korková povstává a je

takto od vnitní živoucí kry odluuje. Tyto odlouené, mrtvé díly kry nazývají se

borkou; ony pukají následkem rozšiujícího se objemu kmenového a vypadají pak

rozryté kižujícími se rýhami. Dub korkový (Quercus Suber) liší se korou ode všech

ostatních dubv, jelikož nevylvouje borky, nýbrž Jeho vrstva korková v pravý kork

se vyvinuje, jenžto z prostranných, kostkových, houbovitých bunk se skládá a u veliké

tloušlce se nasazuje, zevnit odumíraje a vnit ustavin nové vrstvy tvoe. Vnjší
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vrstvy rozpukané odlupují se posléze samy od sebe neb schváln bývají snímány;

jest lo onen korek, jenž ke všelijakým vyezávaným vcem, jmenovité k zátkám, upole-

bován bývá pro svou hutnost a neprostupnost vzduchem.

Pravidelnjší jest rozvtvení drnáku (Quercus sessiliflora), jehož vtve jsou

mén prohýbané, více v paprscích postavené, etnjší a smslnanjší. Hlavní vtve pechá-

zejí v haluzky neznun. Také jest lupení jehu hustji, stejnji podlené, kdežto u keme-

jáku na vtši oienši svazky smsluané etnými a velkými mezerami oblohu prohledali nechává,

o Kmen bukový od mládí bývá rovný a pravidelný, dosahuje ale nanejvýš 80—

100 si., ve výšce 40—50 si. dlívá se ve dv rozsochy, a tam vlastní korunu tvo-

ili poCiná ze silných a vzpímených vtví; pod mohutným vrcholkem tím ale vy-

sílá až dol na 5— ti si. nad zemí slabší, rovnovážn rozprostírající se vtve s velmi

hustým krovem luponným. Neb ponvadž, jak výše vysvtleno, vtve druhého a násle-

dujících pokolení dvojádn vjedné ploše na vtvích pedchozích ad stojí a listy samy

vlivem svlla plochou jednou vzhru hledí a tedy též rovnovážnou polohu zachovávají,

musejí se nejen dotýkati ale i husle a nepronikaleln krýti.

Kaštan podobá se kemeláku, jako úloho pedvládá zrst do šíky, vtve ale jsou

hustší a od haluzek mén odliCné , lupenatost tedy mnohem bohatjší ; silné roz-

kladilé vtve široko se prostírají, tvoíce znaCnými, rovnovážnými listy stínící krov,

jenžto bukovému sotva co oddává.

Habr jest skrovnjší strom než všecky pedešlé. Tlouštka IVj sir. a výška

60—70 sir. pati už velmi dobe iu:osllému habru. Na svobodném stavu zaíná ko-

runa s 20-25 stevíci z rovných a vzpímených vtví ; dolejší díl kmene nese hojn

slabé , rovnovážné vtve s hustjším lupením. Kra hndoCervená zstává až do

nejvyššího vku na živu, její vrstvy korkové se nepukají, protož jako u buku setrvává

vždy hladká a lesknavá,

U lísky dli se kmen práv nad oddenkem záhy v nkolik p, kteréžto byvše

až na jeden silný pe odaty novými výhonky ze zpodu nahrazeny býti mohou. Tyto

výhonky, ježto nkolik palcv pod zemí bží a pak vystoupají, jsou schopny vedlejší

koeny vyhnali a tím od mateského kmene pro sebe se odlouCili.

Bíza bílá (Betula alba) tvoí vrcholek pyramidální; vtve její jsou pomrn
tenounké, velmi štíhlé, v ostrých úhlech metlovil na kmenu postavené. U vtším stáí

se na mnohých bízách tyto štíhlé a dlouhé vtévky, následkem své tenkosti a vtší

líže, svými konci pekloují a tak povstávají visuté bízy. Kmen se prodlužuje až

do špiCky své koruny, tém nikdy do vtví se neztráceje. Pod korunou odhazuje

sám od sebe až na 15—20 si. výšky dolejší vtve. Bíza má olištení nad míru

svllé a ídké, kteréž odtud pochodí, že listy na dlouhých stenkách pohyblivé více

^isi a plochy své vesms vzhru neobracují, jako na p. buk a kaštan. Kra jest pro

svou blost a hladkost zvláštní ozdibou kmenv bezových; zvení v tenkých plástvách

se sloupá, kteréžto plástvy, stídav silnji a slabji ztloustlé, tvoí se z korkové vrstvy, na

zevnit odumírají v té míe, v jaké z vnitku se obnovují; vrstvy slab ztloustlé ob-

sahujíce vzduch jsou bilé, vrstvy siln ztloustlé pro svj obsah hndé vyhlížejí.

Olše bývá 30^70' vysoká; vtve její koruny rozšiují se namnoze rovnovážn,

z\lášl dolejší, rozprostraujíce se v plochu, kteráž sirosti ani za habrem nezstává.

Vtve pak jsou nemnuho silné, v tom ohledu ješt pozadu za bezovými. Ostatn jsou

obrysy k vrcholku promnlivé, hned více okrouhlé, hned v špiatjší pyramidu vytáhlé.
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Topol vlaský našich silnic (Populus pyramidalis) má velmi vyvinutý koncový

vzrst hlavního kmene, kterýž až do nejvyššího vrcholku mezi pímými vtvemi a ha-

luzemi koruny své v znané mocnosti vystupuje. Topol erný a osyka mají vétve

více rovnovážné a rozkladité.

Co o vzezení a spsobu rozvtvení zde posud eeno, platí toliko o stromech

na svobodném stanovišti rostoucích ; v uzaveném lese vypadají jinae. Tam vy-

vinují hlavní kmen svj nejsilnji, jenžto až do nejvyššího temenu pímý zstává;

dolejší pak vtve odhazují do mnohem patrnjší výšky; vtve koruny vystupují vzhru

á nerozkládají se, jsouce od sousedv v tom obmezovány, rovnovážn. Buk na p.

do 50 str. od vtví se oisfuje a dosti stejnou tlouštku zachovává, potom teprv z oblou-

kovitých vtví tvoí korunu. Takové bukové lesy s vysokými, hladkými sloupy kmen
a špiatými oblouky dotýkajících se na vzájem vtví koruny vzbuzují úctu, iníce dojem

klenutí chrámového

Vedle mocných vtví a haluz picházejí zvláštní zkrácené vtve, významné pro

listní ošacení eených stromv, jakkoli zakrnlé a chudiké jsou v tvaru svém. Kdežto

pravidelné letorosty se znan prodlužují, dlouží se lánky zpomenutých pavtviek

každoron o tak nepatrnou ást, že po celý, ovšem obmezený život svj velmi

krátké zstávají. Dležitost mají tu, že spsobují všeobecnjší, hustší otištní kmenu

a vtví ; nebot když už kmen a starší vtve stromu bez listu jsou a lupení skrze

pruty siln se prodlužující vždy více na objem stromu odstrkováno jest, zachovávají

tyto vtévky práv chablým koncorostem svým lupení také blíže stedu stromového

a vyplují mezery mezi vtšími, holými vtvemi. Jejich trváni jest rozmanité, u buku

a habru žijí po mnoho let, každým rokem o nepatrnou ástka se prodlužujíce a sva-

zeek listv ženouce ;
proto jest krov tchto dvou strom také tak hustý. U bízy

a olše žijí však jen 2—3 léta, potom nenosí více listi a jsou tím také píinou velmi

ídké, svtlé listnosti tchto strom.

Listy všech jehndokvtých mají postavení stídavé, sedí na delší neb kratší

stopce neb stenku a šíí se napotom do plochy listní, jednoduché, po kraji buJ celé,

neb více mén zubaté, vykrajované atd. Tam, kde list od pn se odluuje, odlouí

se také jeden neb více svazkv cévních z kruhu cévového, a kosnio krou prostou-

paje vchází do stenku, z nhož pak stedem plochy listní bží, tvoe, pokud zevnit

výstupek psobí, tak zvaný nerv neb žebro listní; na ob strany, tak jako pérka na

brku, odvtvují se z žebra postranní žebírka, kteráž pak zhusta tím samým spsobera

se rozvtvují ; i nazýváme tyto listy peenožilné. Pi mladém lístku vždy nalezneme

po obojí stran dva menší, astji šupinovité lísteky, palístky neb lístky vedlejší.

U nejmnožších nemají dlouhého trvání, zbarví se hnd, seschnou a zhusta opadnou,

jako na dubu, kde jsou šídlovité, u buku, kde co úzké hndé tkanice svisí, u bízy

a olšej u nkterých vrb, u jívy a jí píbuzných setrvávají ale až do odpadku listv

co zelené lístky; vbec pozorují se u vrb, jejichž tvary v nejširším okruhu, od polomé-

síitého, srpovitého do kopinatého a árkovitého, se pohybují.

Chtjíce vyerpati veškeré tvary listv, v ádu jehndokvtých se naskytující,

musili bychom až do druhv se zabírati, což by od místa bylo. Spokojíme se s vy-

tknutím forem našich obecných druhv.

List našich dubv jest podlouhle vjitý , choboty dosti hlubokými rozdlený
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v cípy, kleró vosmis ke Spiéce hledí; u zpodu, kdo na stenku sedí, je mlce vykrojený

u dniákii (Qu. sessiliflora), u kemeláku ale hlubším chobotem vystihnutý, takže dv
ouška tvoí; list kaštanu podlouhlý, zašpiatrný a velmi zašpiatné, veliké cípky po

hraji rozstihaný; list buku vejité eliptióný, po kraji mlce vykrajovaný; list habru

podlouhlý neb šíe vejCitý, zostený a oste zubatý, zuby na vnjším kraji opt zu-

baté ; list lísky široce vejitý, na zpodu srdité vykrojený, na kraji nestejn a siln

zubatý; list olše lískovému podobný, na zpodu mén vykrojený; list bílé bízy skoro

rhombický, étyrslranný, pilovitý, pední dv strany, v špiéce sbíhající, delší. Listy to-

pol v celku též rhombické, vykrajované, ostatn u jiných druh jiné; uvrb jest forma

fárkovitá neb kopinatá, mlce pilovitá nejobyejnjší, avšak až okrouhlá, opak srditá ald.

Prodlužování dilv kmene a vtví dje se konenými pupeny. Pupenem vyroz-

umíváme v širším smyslu každý zárodek, z nhož osa a listy vyvinouti se mohou.

Konený pupen pak jest konec kmenu neb vtve (kužel vzrostový), z nhožto dlením

bunk stále nové tvoení osy i listv se dje. Tím že onen nov utvoený díl, jenž

mezi dvma nad sebou stojícími listy se nachází, ili lánek osní, své buky prodlu-

žuje, prodlužují se ron kmen i vtve.

Rozvtvení zprostedkují pupeny paždní neb poboní, povstávající v paždí utvo-

ených listv nejprve v spsob bradavky, kteráž ze své dílny rozmnožujících se

bunk pod sebou listy tvoí. Na podzim uzavírají se jak konené tak nov povstalé

paždní pupeny tím spsobem, že nejzpodnjší listy, byvše co tlusté, asto huaté a lep-

kavé šupiny vyvinuty (opupeni"), celý pupen zavírají a pes zimu do ochrany berou.

V pupenu tom uzaven jest vzrostní kužel a mladé lístky. Na Jae otvírá se pupen,

vzrostní kužel zapoíná opt buky tvoil, lánky osní se prodlužuji a mladý letorost,

bud co konec JjuJ co mladá vtévka, vyspívá v pravideln vzrstající výrostek. V ji-

stém veku pestává strom jen samé listní pupeny tvoiti, na mladších vtvích obsahuji

ii^které pupeny kvty ; slovouf kvtními pupeny. Tytof se rozeznávají tím od pupenv

pouze listních, že v úžlabí mladjch listv ne pupence listní, nýbrž poupata kvtní stojí,

která v lémž roce, ve kterém hlavní pupen se vyvinouti má, taktéž se vyvinou, kdežto

listní pupence pravideln až píštího léta vyspivají. Vidíme tedy, že jsou kvty vlastn

urychlený neb pechvácený útvar, což se latin anticipatio, ecky dle Linnéa prolepsis

nazývá. V pupenu kvtném mohou všecky ti útvary listv po sob následovati, což

na vrb bílé neb kehké n. p. v rozeveném pupenu snadno pozorovali; nejdoleji totiž

na zkrácených lánkiich osních lisli/ nižní co šupiny pupenové, po nich na prodloužených

tlincích list 1/ vlastní, a konen tóy wj/íraí ili listeny, v jejichž paždí kvtní poupata vynikají.

Jakkoli jednoduché jsou základní tvary, ze kterýchž kvtní a plodní ústroje

slrohiv jehndokvtých se skládají, jakkoli nízký jest stupeii vyvinutosti a složitosti

jejich, ukazuje se v nich pedce dosti veliká rozmanitost a znenáhlý postup od jedno-

dušších k složitjším. Navzdor té rozmanitosti nejsou ale všecka pokolení svou kvtní

úslrojnosti stejné od sebe vzdálena, nýbrž nkterá, jak uvidíme, více vespolek sou-

hlasí nežli s ostatními; a sice stojí si blíže dub, buk a kaštan, potom habr, líska a ha-

brovec ; v ti^etim shluku píbuznjších sob pokolení jsou olše a bíza, ve tvrtém

topol a vi'ba.
, ,

,

Kvty jsou veskrze rznopohlavní, a vždy Ivoí kvty prašnikové a pestíkové

své zvláštní kvtenství, nikdy nejsou rzné kvty v jednom kvtenství promíchané.

Topol a vrba jsou ve smyslu Linnéov dvoudomé, všecky kvty totiž jsou na
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ttímže jednolníku slejnopohlavní. Prohlédneme-li nejprve kvlenstvi prašníkové, shle-

dáme nejvtší jednoduchost provedenu na jehndách vrb a topolv. Jehndy vy-

nikají pi vtšine vrb z pupenfi v úžlabí listv na loské vtvi vytvoených. Jako

pupeny listní již na podzim vytvoeny jsou, a jen když byly ve svých opupeních zimu

pekaly, na píští jaro toliko vyvinouti se potebují, tak jest to též s pupeny, skrý-

vajícími kvlenstvi jehndokvtých. Druhého roku teprve proniknou jehndy ze tlu-

stých, huatých šupin pupenových. U nkterých vrb, jejichž neobyejnjší píklad jest

jíva (Salix capraea), vyniká z vtve loské neprostedn osa jehndy samé, kteráž tím

jest pisedlá a bezlistá, u jiných, na pr. u vrby bílé (Salix alba) sedí jehnéda na

stopce z nkolika zkrácených leriiiv, kteráž nkolik listv nese, naež do osy jehnd

pechází. Tento dvojí rozdíl má za následek rozdílnou dobu kvtní, nebof jehndy

pisedlé záhy, ješt ped listím z pupenu prošedše kvetou, jehndy stopkaté ale leprv

po výstelku listí. Malý hlouek vrb, a to na nejvyšších alpinských temenech ro-

stoucích, vrb ledních (Glaciales) vyznamenává se jehndami, kteréž z pupenv kone-

ných povstavše letorost vtve ukonuji. Na vetenu jehndy stojí mnohé husté, šupi-

novité listy spiraln seadné, a po kraji, asto na celé vnjší stran dlouze chlupaté;

v jejichž paždich vynikají kvty prašníkové, proež je listeny jmenovati musíme. Nej-

jednodušší jsou tylo kvty, záležejíce ve dvou tyinkách, u purpurových vrb nitkami

zásti neb docela srostlých; U nkolika toliko vrb ve 3—6 tyinkách « v jedné neb také

dvou žlázkách na zpodu jejich. Žlázky ty v as prášeni vyluují kapku medu, dávajíce

tím medolaným vosám podnt k návštvám , kteréž bezdky poprášivšei chloupky

nožek svých pylem kvtovým, odnášejí ho asem za vdk do pestíkových též med vy-

luujících kviv, a tím zúrodnní navzdor vzdálenosti rfiznopohlavných vrb možným iní.

Velmi podobné vrbovému jest kvtenství topolové. Také zde berou jehndy

pvod dílem z postranných, dílem z konených pupenv loských vtví; avšak i v druhé

pípadnosti nejsou, jak to u nkterých vrb, samým ukonením letorostu, nýbrž s nimi

zárove vyniká z míchaného pupenu listnatý letorost co prodloužení vtve. Jehndy

topolv nejsou olisíné, vynikají ped listím a visí pozdji s vtví, než upadnou na

rozdíl od vrbových jehnd, kteréž vždy pímé, nanejvýš ohnuté zstávají. Šupiny liší

še od nejcelejších šupin vrb, že jsou na pedním kraji dípal rozstíhané, ostatn bud

huaté u osyky (P. tremula) aneb holé u ostatních topol. Kvt sám stojí již výše

než vrbový, nebof záleží v rádném kališkovitém, stopkatém okvtí, z jehož vnitní

plochy 8—30 prašníkv vyniká.

Jedin vrby a topoly mají kvlenstvi dvojdomé, kvty; všech ostatních pokolení

jsou jednodomé, obojí kvtenství na jednom strom se nacháíí. Obrafme se nejprve

k bíze. Prašníkové jehndy vyskytují se již v podzimku ped kvtním rokem na kon-

cích vtviek, a sice buJpojediné, bud po dvou a po tech v bezlislých pupenech. Když

plodní jehnda letošní dozrává, jsou ku píštímu roku již zcela vytvoené, jako speklé,

a v slávu tomto pezimují zcela na svobod, nejsouce jako u vrb a topolv v pupenci

zahalené. Za to ale, aby kvlní stroje zimou a vlhkým poasím netrply, jsou

šupiny jehnd zvláštn ustrojeny, takže dostateného zákrovu a ochrany poskytují. Na

vetenu jehndy spiraln co nejvíce shlouené stojí šupiny, skládající se ze stopek pímým

úhlem na vetenu stojících a ze štítovilého s vetenem rovnobžného rozšíení této

stopky; šlílky sousedních šupin vkládají se kraji svými pod sebe, a zákrov jimi pso-

bený tím lépe úelu svému dostává, ježto štílo\itá šupina po stranách vedlejší dva



štítky objímá. Jelikož šupiny jehnéd jenom petvoené listy (listeny) jsnu, musíme po-

stranní dva štítky za palistky hlavního listenu považovati. V pa2dí hlavního listu každého

(Obr. 1.)
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Kvéiouci vtev bfty (Behila carpatiea), a jchndy praSníkovc, a lupiny štítovití,

/>' kvity prašnikoré — b jchndy pcsciková, c jiívy po šupinách pnpenmch.

palisto sed kvt, totiž dvé tyinky, s dvojlupenným okvélím, takže ped každou šu-

pinou (i tyinek se nachází. Na první pohled jest jich dokonce 12, avšak to pochází

od zvláštního zízeni tyinek ; nitky totiž jsou ve dví rozpolléné a každé rameno nese

jeden dvo»- pozdéji jednopouzderný pytlíek prašníku. Prašní jehnédy olše jsou je-

hnédám bíz velice [lodobné, osa jehndy jest šlítovilými listeny posázena, kteréž

taktéž (lva postranní palistky objímá. Avšak zde ješt dva lupínky pistupuji, pesa-

hující hoejší kraj hlavního štítu ; tyto musíme považovali za první lístky kvtních pu-

peniiv, kteréž y paždí palístkv povstávají; tetímu kvtu v paždi stedního listu ale

tento lupínek schází. Každý kvt skládá se ze tyrlupenného okvtí a ze ty tyinek,

jejífeliž nitky a prašnlky taktéž ve dv ple rozpoltny jsou. Štít šupiny tvoen jest

ze štítu stedního lupenu, z krajních koncv ty vedlejších listv a z konc tí okvt-

ních lupenfiv. U našich olší vyvinují se jehndy prašníkové taktéž již na konec léta

a sice po tech, tyech a více na koneném bezlistém letoroslu pcdlelní vtve zásti co

konené pupeny, zásti ale v úžlabí nevyvinutých listv; v této pípadnosli rdzkvlou
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jehndy ped listím, v beznu a dubnu; u nkterých olší asiatských a peruánských

(Alnus Mirbelii, acunnnata) pezimuji jchndy prašníkové jakož i pestíkové v pupenech,

a z jara zárove s listy vypukují.

Líska, habr a habrovec velmi souhlasí v jehndách prašníkových; u lísky vy-

vinují se po jedné neb po 2 a 3 na krátké vMevce z postranního neb koneného

(Obr. 2.) pupenu, jehndy dlouhé válcovité pe-

zimuji jako u pedešlých pokolení zcela

svobodn, a práší se již v únoru a

beznu ped listv výpukem. Listeny

objímají ješt dva malé poboní pa-

líslky, jako u olše a bízy. Habr a ha-

brovec pechovávají své prašníkové

klasy v zim v opupeních a leprva zá-

rove s rozpuením pupenflv listových

je propouštjí; pi habru vyvinují se

ojedinle z dolejších pupenv pažd-

nich na loské vtvi, pi habrovci na

konci loských vtviek obyejn po

dvou pospolu, podobn bíze. Obou

vejité listeny nemají žádné stopy pa-

lístkv. Všem tem pokolením schází

okvtí, jaké mly olše a bíza ;
pouhé

tyinky, u lísky potem 4, u habru a

habrovce v mén uritém potu od 6—

(Obr. 3.)

Kvetoucí vtcT lísl;y (Coiylus Avellana). a Jehndy

prašníkové, 6 pupeny s kvty pestíkovými, c pupeny listní.

Kvtenslvi prašníková u dubu ležívá s

ktervž buJ tonenym, bud úžlabním pupenem loské vtve býti mže. Kvtenslvi

K habiu. Prašník. Semenný pu-

pencc vpí*rezu: ne jádro, se kliní vak,

is osemení jednoduché.

16, vynikají zpod tchto šupin; u všech

jsou tyinky jako u olše rozeklané, a

oddlené lim prašní pytlíky jsou na

vrcholku svém chumáem chlupv ob-

dané, což se zdá býti malichern pipo-

menuto, a pedce pirozenou adu tch-

to tí pokolení o bíz a olší oste liší.

peslíkovým asto v témže pupenu,
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prasníková vy\inují se na zpodni íásti letoroslu tohoto pupenu, a sice v úžlabích šupin

pupcnných, iidíeji v úžlabí dolcjJích jeho lislftv, kdežto kvélenstvi pcstíková v úžlabí

posledních listv se tvoi. Tyto pupeny mžeme nazýxali míchanými, ponvadž obojí

kvtenství v nich obsažena jsou. Jinak se mají dolejší pupeny vtve, pupeny úžlabní

:

tylo pravideln nenesou listv, jejich osní lánky se neprodlužují a nestávají se vtví,

nýbrž z úžlabí jejich íu[)in toliko vynikají kvlenslva prašiiíkový, tak že bychom tyto

pupeny prašníkovými nazvati mohli. Králce ped rozpukem pupenv, z poátku kvtna,

jsou kvtenství lato klasy z velmi hust shlouenvch kvlflv. Kvty jsou dokonale

vytvoené, pra.šniky hotov anobrž i prášek v nich vytvoený, nebuf již v minulém lét

toto vše poznenáhla se bylo \yvinovalo. Jak mile se potom pupeny rozevou, vystoupí

(Obr. 4.)

Kvétonosná vtcv kVcmclíkii (Qnoroos pcdiinculata) . .1 vfctcv prodloužcaá míVhaná ; a kvé-
tciism prašnikoTé t puždi iupiu i-; c kvteoství pcstíkovc z paiiU listiv. B vtev zkriccnii,
prasníková.
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také klas, lánky osní mezi jednotlivými kvty, nejvíce pak mezi nejdolejšími znan
se prodlužují, ímžlo klas poád idne a kvty se oddalují; posléze vidti slabou niliton

osu kvlenství pro líži kvtv ze šupin viseti. Ptidilné ádné okvtí s 5—10 tyinkami tvoí

kvl, jenž nižádným 'listem pode-

(Obr. 5.)
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List 8 kvtenstvíra míchaným Kaštanu (Caetanca vesca) ;

a klubka kvét prašníkových, 6 klubka kvétv pcstíkoTých.

pen není. Prašníky dubu, jako

i kaštanu a buku nejsou rozští-

peny, nýbrž oba pytlíky spolu

souvisí a jednoduchá nilka vniká

do zadní strany prašníku.

Také u buku berou obojí kv-
tenstva vznik v lémže pupenu. Tyto

kvtní pupeny možná již v pod-

zimku, ješt více v píštím jae

dle zdvojené tloušky a naduelosli

jejich od štíhlých, špiatých listních

pupenv rozeznati. Rozhrnouce

tyto jarní pupeny, shledáme na

zpodu výhonku zrovna jako u dubu

vpaždí šupin pupenních krátce slop-

katé dv až šest shlouených kriit-

kých jehnd, výše pak v úžlabí li-

stv namnoze jen jedno (neb dv)

podobné pestíkové kvtenství.

V slabších postranních pupenech

bývá obyejn pouze prašníkové

kvtenství, akoli lupení jim ne-

schází. Pi vystoupení prašníkového

kvlenství na svtlo prodlužuje se

toliko nejdolejší len osní mezi

letoroslem a kvty, tylo pak lak

tsn vedle sebe ostávají, že krátký

hustý klas na dlouhé nilité stopce

visící již do strboulku pechod iní.

Kvty jsou bez listenv , ale na

zpodu celého kvtenství asto dosti

odnho vzdáleny stojí 2—4 lislence.

Okvtí skládá se ze ty až pli lu-

penv do vtší výše nerozdlených,

tak že se 4—Sklanému kalíšku

podobá, kterýž 8—20 tyinek ob-

sahuje.

Konen zbývá ješt o kaštanu

promluviti. Kvtenství jeho podobá

se jednak dubovému, jednak bu-

kovému. Z paždí listv vyniká
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(Obr. 6.)

kvtní vélev, jejížto nkteré lánky jako pi dubu se prodlužují, a sice tak valn, že

délky 4—6 coul dosahují : nkteré lánky alu zstávají zkrácené, tak sice, že po

cMánku prodlouženém vždy nkolik zkrácených následuje. Ponvadž mezi dvma
kvty vždy ílánek leží, jest vždy v jisté vzdálenosti nkolik kvt prašnikdvvcli klub-

kovité shlouíených. Ridíeji nese tato vtev pouze prašní kvty, obyejnji jsou nej-

dolejši klubka z kvtnv pestíkovjch složena. Jednollivý kvt záleží taktéž z ptikla-

ného okvtí s 10 a více tyinkami.

Jestliže jsme v posavadním obadání kvtv prašníkovVch nalezli vtší shodnost

mezi nkterými pokoleními, jako mezi dubem, bukem a kaštanem, a vlsí rznost tchto

od jiných, jako od bíz a olší, shledáme zcela souhlasící shodnusf ve kvtech pesti-

kových. U vrb a topolv jsou zase pomry nejjednodušší, jehnídy pestikové neliSí se

od prašnikových ani vznikem ani postavením kvtv: mají tyléž listeny a žlázky

u vrb, totéž okvtí u topolv. Pestík (germen) je slopkatý ; vejité bakovitý semeník

vybíhá ve kratší neb delší nlku ; tálo dlí se na svém konci ve dv blizny, na-

mnoze každá blizna ješt ve dví jest rozpollna. Semeník tvoí jediné pouzdro, ob-

sahuje na dvou semenících, na stnácli jeho se sbí-

hajících, mnohé pupeny seraenní, a ukazuje dva

proti sob stojící, s bliznami se stídající (u n-
klcrých topolv i tyi) švy, jichž rozpoltním se

po uzrání ve dv chlopn puká. Pupeny semenní

obsahují jádro a dvojí obal: osemení vnjší a vnitní.

Když semeno zraje, stanou se s ním znamenité

zmny: ve vaku kliíníra vyvine se následkem

zúrodnní klííck, zárove ale dle Hartig^a rozlísní

se osemení vnjší v samé vlásky, kteréž vln

podobny semeno obalují , a vypadšímu ze seme-

níku pomáhají k snadnjšímu jeho rozšíení, když

je vítr jinam zanáší.

Kvlenstvi pcstíková olší a bíz jsou podobné

hust stechovité jehndy a vyvinuji se mnohem

pozdji nežli prašnikové, u bízy pezimují v po-

stranních pupenech, z nichžlo teprva, když kvty

prašnikové se práší, vystupuji na vtévce nkolik

listv nesoucí, a po prášení na své vtvi dol

visí. Za trojlaloným listenem, kterýž vlastn jest

list s palisty, sedí ti kvty, kteréžto v as prá-

šení ješt velmi jsou nevyvinuty, anot dv blizny

nejprve vytvoená jsou ješt malé a semeník sám

I když semeníky zcela jsou vyvinuty, není žádné

známky njakého okvtí na nich pozorovali. Semeník rozšiuje se na dv strany do

podobných kídel
,
jakými semena mnohých sosen obdána jsou

,
po vyvinuli tchto

povstanou uvnit semeníku pupeny semenní. Jsouf tu dv nástnní semenice, avíak

toliko jedna z nich nese dva pupence seraenní s jednoduchým toliko osemenim, a z tch

dvou v postupu do zrání jeden toliko vyspívá v semeno ; lak že dozrálý kíídlalý

a dvma bliznama vnený nepukající pldek jediné semeno v sob chová. — Plod

Vrba tuSatajovItá (Salix Lnut.in.il. a

podtik, t ilíz):a. c pililt.

leprv pod nimi tvoiti se poíná.
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i s listem upadává s osy klasní po uzrání. — Jelindy olší stojí po lyrech a více

na zvláštních vtévkách pod jehndami prašníkovými i tvoí s tmito jedno latnaté bez-

listé kvlenslví , kteréž loskou vtévku ukonfuje. Pamtihodný rozdíl v živobytí tchto

peslíkov5'ch klasv od bezových jest ten, že jako prašníkové klasy svobodn pezimují ; té

doby jsou velmi malé, a drobné listence z tsna se kryjí. Tyto listence skládají se z hlav-

ního lístku, ze dvou palíslkiiv a ješt ze dvou listencv
; jen v úžlabí palistkv po-

vstává kvt, liiavní lupen jest neplodný ; dvoukvtnost každého listenu jest podstatným

rozdílem od trojkvtných listenfl bízy. Ostatn jest vyvinování a tvar semenikv do-

cela jako pi bíze. Z toho ohledu, že okvtí schází, jest kvt pestíkový mén do-

konalý nežli prašníkový. Pozdji zdevnatí listeny více kulaté jehndy, ale neupadá-

Nají s osy, nýbrž toliko se rozevou a plody se vy trousí.

Dokonalejší jsou pestíkové kvty habru, habrovce a lísky. Pistupuje k nim totiž

okvtí, kteréž pošinutím do výšky stojí na semeníku a tedy svrchní jest, a ješt zvláštní list

jakožto obal semeníku, v úžlabí listenv stojícího. Na habru (Carpinus) a habroNci

COslrya) jest kvlenslví ješt pravá jehnda, na habru pochází z konených aneb po-

boných, nad prašníkovými jehndami stojících pupenv ; když pupeny ty se rozvinou,

stojí na zpodu mladého puku hndé, vejité šupiny pupenní, mezi nimi a nco výše

listy, konen kopinalé listeny, v jejichž úžlabí kvty po dvou vznikají. Tylo skládají se

z trojdílného zeleného listu, ne-

(.Ohv. 7.) práv tak zvané ešulky (cupula)

obhalujícího dv dlouhlé, ervené

blizny, na zpodku spojené a kolem

drobnými okvtními lupínky ob-

dané. Po vyprášení a odpadku

jehnd prašníkových pokrauji kvty

u vývinu tím s psobeni, že e-

šulky znan vyrstají, až listen,

jenž sotva dále roste, daleko ped-

honí; spolu vystupuje v každém

kvtu lžko kvtní pod blizna-
Ptstílvové livtv liabiu (Carpinus Betulus). Á Listen

, ,,, - . - j •
,,'. . ,\ ,„ ,,. , ,^ , .. ma a okvtím, ivoric dutinu se-

l s dvéma kvty, bl blizny jednoho, bl' blizny druhého kvetu,

c obal jednoho, c' obal druhého kvtu. - B Jeden z tchto -"eníku, a vyzdvihuje tak blizny

kvtv vyatý, bl blizny, c obal, p okvtí svrchní. - C lívt a okvtí ; blizny pak nerOStOU

dosplejší, I listen, c obal, i semeník s bliznama a okvtím. yjce a USchnoU, okvlí ale zbývá,

podobné vnci zoubkv na plodu- Na prezu skrze semeník znaí se ob dv ná-

stnné semenice, jichžto jedna jen dva pupeny scmenní nese, tak, jak jsme u bízy

a olše vidli. Také zde vystupuje z lžka sloupec do dutiny semeníku, dle do-

lejší jeho ást ve dv pouzdra. Pupeny semenní jsou ohnuté a taktéž s jednoduchým ose-

méním. Listeny opadávají díve nežli dozraje plod, v nmž jen jedno semeno s máz-

ditým osemením jest vyvinuto; siln smáknutý vejilý rýhovaný plod jest jako

lískový oech, jelikož oplodí jeho zdevnatlo. — Pi pokolení habrovce (Oslrya) jeví

se nevlastní ešulka ve tvaaru pamtihodném; jest to totiž list,, semeník v podob

mchu dokonale obkliující, jehožto hoejším otvorem za kvetení dv blizny vyní-

vají; tento mch ale rozproslrafiuje se a vyrstá jlal^ko pes celý plod, tak že na dozrálé



63

plodní jehniMlú \n> upadiini lislenflv jen mécliovilú ešulky vidli. Kdo 7,ná klasy

climelní, najdo na první pohled podobnost s línito plodním klasem habrovcovým.

{.Obr. ft.)

(Obr. 9.)

Plodní klas habrovce (Ostrya vulgarls).

Pupeny obsalmjící peslikové kvély lísky nelibí se niím od obyejných pupenv

listních. Dlouho ped výpukem lchlo, když na jae záhy kvóty prašníkové se práší,

vysílají peslíky své útlé, ríjžové blizny z konce svého pupenu, a pijímají prášek ili

pyl zúrLdfiHJící, pozdji puením listv vyloupne se též kvtní vtévka z pupenu, na

zpodu s listy palisliiat) mí, hoejí listeny posázená. V úžlabí nejhoejších lislenv sedí kvty

po dvou pospolu. Jenom nejdolejší leny osní

mezi listy se prodlužují, hoejší již mén, nej-

hoejší kvtouosné zstávají zkrácené , tak že

kvtenství již není klas ili jehnda, nýbrž

strboulek (capilulum). Již v as poprášení jeví

se okolo každého zárodku kvtového onen

zvláštní listní obal, jenžto napoád zrstaje na

zralém oechu známou miskuvitou, zpedu roz-

stíhanou zelenou obálku tvoí ; okolo lísky tu-

recké (Corylus Colurna) jest obal ten dvojí,

vnitní pak Sdílný a mnohonásobn rozstíhaný.

Uslrojnost semeníku a semen souhlasí zcela

s istrojnoslí habrového, lak též vyvinování

stejn ped se chodí. Obyejn nejdolejší kvty

zakrní, tak že oíšky na mnoze jen 2—3, zídka do

K lísce. - ^ rrcz po(Wnj koncfin sedmi pohromad sedí. Na Vysplém lískovém plo-
vétve s postíkoj^-mi kvMj : I lUtaiy, bl blit-

^^,_ j^^^jj pj,,^^; ^df^^natOlo (oíšku), vidti jest
ny. — D Prie niladího plodil : e obal,

ti ítuiliií sloupce, pt pupeny scmenní, p okvtí,

W blizny.

zpedu nepravidelné kruhovitý vtisk, jehož obme-

zuji'cí kraj oznauje místo bývalého okvtí.
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žalud, bukvice a kašlán ili maron vzí, jak známo, ve zvláštních pokrývkách,

z nichžlo vypadnouti nebo vyloupnuty býti musejí, nežli lidem a zvíatm za potravu

sloužili mohou. Žalud ponoen jest do poloii do vyhloubené mistiíky, kteráž uvnit

hladká ztuha k žaludu piléhá, zevnil ale mnohými, jako došky na steše na sob
ležícími dnibnými lupenci pokryla jest. Bukvice spoívají po dvou cele ukryt^

v lyrdílné pokrývce , úzce íárkovilými lislenci hust posázené. Pokrývka , v nížto

jedlé kaštany obyejn po 3 vzí
,

jest také tydílná , listeny její na zevnjšku

jsou ale dlouhé, tuhé, ostnm podobné, pichlavé, na plodu zužloutlé. Tyto pokrývky

nebo ešulky (cupula) upomínají velmi na obaly na lísce, habrovci a habru, avšak obaly

Ichlo plodv mají jiný Ivarozpytný význam, jsou v •skutku pravé listy; ešulky pravé,

o nichž nýni jednáme, nemohou býti listy,

(Obr. 10.) ponvadž na ieh samých listeny vznikají.

Vyvinování, nejprve od Sohachta vyskou-

iiiané, uí, že jsou skutené vtve, památ-

ným spsobem v kruhu a co duté iše

vytvoené. Vyvinování dubového kvtu po-

pisuje takto: „Když dlouhé, nitilé klasy

prašníkové na mladé, své listy rozvíjející

vélevce visí, musí být kvtenství pesti-

kové ješt co malá sotva patrná vtvika

v paždí vyšších listv hledáno. Paždní

pupeny této vtviky vyvinují se v kvt;

objevujif se zrovna nad sebou dva kruhy

lupenv ip a bt), pod nimi pak kruhovit

vyvýšený, ter (cp), jenžto bezpochyby nej-

prve povstal, avšak zprvu sotva jest pO-

Z( rovalelný.

,,Lupeny dolejšího kruhu jsou lupemy

ukvtní, asto v stejném potu jako lu--

pcny hoejšího kruhu, totiž blizny, jichžloi

namnoze tri, také dv neb tyi bývají. 1

Kruhovitý ten ter se vyzdvihuje, jeho-

kraj na zevnjšek tvoí listy, zprvu v kru.

hách stídajících se, pozdji ale potem

se zmenšující; s ním, an nyní jako íška

kvt obklinje , vyzdvihuje se zárove

zpodek kvtu, povznášeje s sebou blizny

a okvtí, vytvouje se dutina semenní a

Pcstliovd kvty drnáku (Quevcos sessiliflora)

v prezech. — Á mladí poup, hl blizny, p okvtní

listv, cp ešulka, I listen, /' palist listenu. — B starší

poup, X mladý lí.«tck z ešnlky. — C ješt starší

poup, I, x', x", x'" listy z ešulky ze tyr utvo-

ených kruh ; bl blizny, p vyzdvižené' okvtní lu-

peny ; d dutina v semeníku se stedním sloupcem.

semenice, dle potu s bliznami se srovnávající. Kvlenslví kfemeláku (Quercus pedunculata)

jest nyní ohudokvlý klas, jehož kvty následkem prodloužení lánkv osních od sebe

jsou oddáleny; klas dubu (Quercus sessiliflora) jest krátký a kvty na konci jeho zhlou-

eny, jelikož lánky osní málo se prodloužily."

Dle tohoto vidíme, že se zde lato ešulka jako konec vtve, lak zvaný kužel

zrostný (Vegetalionskegel) chová, ona povstává jako každá vtev z úžlabí listu, a pod

krajem svjm, dukud roste, neustále listy (listeny) tvoí, lak sice, že listy nejhoejší
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spolu jsou nejmladší. Rozdíl od jiné vtve jesl ledy ten, že jest Cešulka dutá, jiná

vétev ale celistvá.

Kdežto u dubu Cešulka vzniká v paždí listv peslíkového kvélenslví, jest ce-

šulka buku sama kvlenstvím, nebof vyniká jen jedna na slupce z paždí listu mladé

vtve, a obsahuje dva koneíné kvty. Ostatn jest vývin její jako u dubu.

Kvty dubu a buku jsou písn rznopohlavné, avšak u kaštanu vytvouje

se v kvtu pestíkovém mezi kruhem okvtních a blizenních lupenv kruh ty-

inek , a tebas nevyvinuji zúrodivý

(Obr. 11.) prášek, a ledy k zúrodnní nejsou

platný, je zde již naznaen pechod

ku kvtm obojakým.

Semeníky dubu, kaštanu a buku srovná-

vají se naskrze. Poet nástnných seme-

nic shoduje se s poClem blizen, u kaštanu

ledy jest jich od tí až do sedmi, u buku

a u dubu vždy tri. fZe dna íeraeníku

vystupuje stední sloupec
,

jenžto až

k' semenm dosahuje , se semenicemi

nástnnými zpodní díl semeníku ve 3

pouzdra dle. Kaiidá semenice nese

dva pupeny semcnní, tylo jsou ohnuté

(analropa, totiž ústi jejich leží vedle

zpodku semena, zde pak vzhru hledO,

a dvojím obalem semenním opateny.

Prášení f}i«í,se brzy po rozklu jehnd prašníkovýc^ £as jeljo tedy od tohoto

závisí a jest u rzných pokolení anobri i druhv rozliný. Kvty prašníkové dubu

na p. Quercus pedunculata práší se u nás o 10-14 dní díve nežli kvty dubu

''•^Mréi^s' sessiliflora, líska práší jii v únoru a beznu, kaštan leprva na konci ervna

a zaátkem ervence. Jaký rozdíl ale jesl mezi poprášením a zúrodnním, nikde není

snáze seznati nežli práv u jclindokvtých. Zúrodnní samé jest jen možné , když

• Mlovó vaky, vnjkše do semeníku a do ústí pupenv semenních, timlo ncprostednim

ndlccním nový' život, nové tvoení bunk budí ve vaku semenním. Kvty prašníkové

jsou tuto ale veskrz ninohcm divé a dále vyvinuty nežli kvty pestíkové, a když se

'onV pt^ši', k zúrodnni ješt neschopné.

li brízy a olše, u dubu, habru a lišky pupeny semenni za doby vyprJšení ješt

nejsou vytvoeny, ludíž jest zúrodnní v len as nemožné, a dje se asto po více

iiiosícirh. Blizny ale jsou v as prášení dokonány a lepkou látkou slizké, kteráž vypu-

ení pylových yakv z pylového zrnka spsobuje ; ve nlce musí pak lyto vaky lak

dloali) so zdržovati, ,^^ pupfiy seiuenní a v nich klíni vak jesl utvoen.

Po zúrodnni ro^le semeník valnji; « buku, habru a lísky perstá s nevlastní

cšulkoii daleko listen, z jehož úžlabí povstal a v nmž potud se ukrýval: u dubu vyno-

' nje se nad ešulku, z .níž(o, jenom bliznami vyníval, a pes polovic zni vyroste. Jenom

u Vrb a opolv vyvinou se všecky pupence semenni, tak že plod bývá mnohosemenný ;

ze dvou pupencv bízy, olše, habru, habrovice, lísky pravideln toliko jeden vytvoí

uvnil klíek, druhý zahyne; u dubu, buku a kašlánu namnoze ze sesli pupencv také jen

Žira. JMT. 5

K dutiu. — A Prííný prez hoejší íásti mla-

(Ilio íaludn! r semenice,' ps pupeny semenni, si stny

semeníku. — B Podélný prez pnpenu scracnního:

»c' jidro, T néraí klini vak jeít nevvvinnt, ?V osc-

lucní Vfiiffp',| ,> op»iii,snii ,
mfijší,
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jediný semenem se slanc. Plody všech konen jmenovaných strom jsou ledy pravideln

jednosemenné, a semeno vypluje lak zlsna své oplodi, že obyejn celý plod, zvlášl

je-li malý a nedevnalý, jako na olši a biíze, myln za semeno držán bývá. Semeno

dozrálé záleží v oseracní, povstalém z dvojího neb jednoduchého obalu pupence a ob-

sahuje v sob hotový klíek neboli mladou rostlinku v nejjednodušší spsobé. Na pr-

ezu semena žaludového vidti v nm osu nové rostlinky ješt] velmi malou, konec

bledící k bývalému ústí pupence jest koínek; druhý konec, jenžlo konený pupenec,

z nhož listy povstanou, ili pírko (plumula) nese, jest zárodek kmene; dv mohutná

tlesa, která po obou jeho stranách vynikše celé semeno vyplují, jsou první jeho

listy, klíní listy (cotyledones) ; kolem klika jest slupka semenní (tsta) ze dvo-

jího obalu na pupenci srostlá. Semena vbec všech jehndokvtých mají vyvinutý

kel a zvlášt vyvinuté kelní listy, na ujmu bílku (endosperma) ; neb ten tuto docela

schází, byv od mladé rostlinky stráven. Kelní listy škrobem neb olejem hojn napl-

nné mají úkon, aby vyživovaly klíek, dokavad mu klíiti nelze. Život a moc ku klí-

eni zachovávají semena žaludv, bukvic, kaštan, lísek, bíz dle Harliga ne na dlouho,

nanejvýš do píštího jara, byvše dobrým spsobera pod chrastím neb hluboko v zemi

chovány; ale již do té doby mnohé se zkazí, lesníci musí tedy co možná asn, a ješt

v témže podzimku semena zašívati. Déle, až do jara tetího roku, drží se semena

habrv ; nejdelší lhta pro semena olší jest do tí rokv.

Plody našich slromv a kev lesních jehndokvtých, dub nevyjímaje, zrají

téhož roku, v nmž povstaly, díve i pozdji v podzimku. Duby mnohé americké

rovnají se v tom ohledu více nkterým sosnovilým, jelikož v podzimku druhého roku

leprv dozrávají. Ale také dub jeden z jižnjší Evropy, cer (Quercus cerris), jehožto

lupeny na ešulce velmi povytáhlé a konen dlouze nítité charakteristickou známkou

jsou, iní takovou výmínku, anof jeho žaludy v první zim zvící hrachu bývají, a le-

prv v íjnu druhého roku dospívají.

Jiné zajímavé pozorování, kteréž také lesníkm velmi dobe známo jest, mu-

síme zde vetkati, že totiž doba mnoholetá, ve kteréž síla kvty a plody vyvozující nad

silou stromu pouze zrostivou pevládá, není bez petržek, že po ase znamenati jest

úbytek a zmocnní té síly, jevící se v rozliné mnohosti kvtv a semen za léto vy-

tvoených. A sice jsou jen nkterá léta, ve kterých zvlášt dobrá že se podaí,

a mezi tmito leží léta, velmi skrovným výnosem semen neuspokojující. Panuje

v tomto stídání let jakýsi zákon, který pro rozliná pokolení rozlin se jeví. Tak

se navrací hojný semenný rok pi dubu kemeláku dle Hartiga po 3—4, v nepízni-

vých okolnostech, jako též v uzaveném lese po 10— 12 létech; pro kaštan po 2—3,

pro olši po 3—4, pro lísku po 3—4 létech v uzavení, na svobodném stanovišti ron;
pro bízu skoro ron, pro habr taktéž, za to ale v nkterých létech není zcela žádného

semena; nejnápadnjší jest zákon ten pi buku, tu v nkterých létech žádného semena

nebývá, a hojná léta navracují se v nejšastnjších okolnostech po 5, v nepíznivých

po 15—20 rocích.

Na jae asn poíná klíeni zasetých semen, pi emž dvojí hlavní rozdíl jest

patrný. Bud totiž, jako u buku, bízy, olše, habru, topolu a vrby, povznáší mladý kmen

gvé klíní listy, na zpodin dýchacími otvory opatené, nad zem, jež jsou vždy jedno-

duché, více okrouhlé a liší se tudíž nápadn od všech následujících listv, jako u lísky,

dubu a kašlánu ; — bu zstávají pod zemí, nemajíce žádných olvorv dýchacích, kdež
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puznciiííhlit odpadnuli a zotli, proež jsou první lisly rostlinky vždy podolmú nstalnímu

lupení. Kliní listy bukvice leží mnuhonásubn skládané v irojhrannm semenu, jsouce

proti klika samému ncpomérn veliké ; v tomto nachází se mnoho škrobu, kilní

listy jsou plny oloje. Nejprve pi klíeni pronikne koi'inek oseniením, tcprv když už

dosti hluboko do zem se zarazil, vystoupne kmen se vslieními listy klínimi odvrhaje so

sobe slupinu ; když listy klííní poncnáhlu záhyby své tratíce se rozprostírají, tratí se

z nich olej, jehož místo zele listní a škrob zajímá. Z koneCného pupenu vyžene

mladý buk dva vstícní lisly, první lánek osní mezi listy a dlohami jest utvoen,

naež obyejn pupcii pro len rok se uzave. Další listy vynikají stídav na kmenu

a s nimi po každé stran palístek.

Podáme píklad klíeni druhého spsobu na žaludu. Klíní listy velmi tlusté

a polaoblé jsou napjnny škrobem, scházíf jim 'pokožka s otvory dýchacími, koínek

leží k špiatjšímu konci; když vnikne na nkolik coulii doli, povznáší se kmen za-

nechaje klíních list pod sebou, a ze svého kužele zrostního tvoí zpoátku šupinovité

jednotlivé nižní listy, polom dva a v jislé výšce leprv vlastní zelené lišly s palistky.'

Klíní listy zstávají do tetího roku s rostlinkou ve spojení, bezpochyby ze škrobu

svého potravu jí poskytujíce
;
potom zellí.

Každým píštím rokem oteve se pupen, a za doby ' letní uiní svj letoost

stálým prodlužováním se konce kmenového a vytvoováním list zrovna pod koncem.

Dub kemelák dosáhne lim spsobem prvního roku výšky 3—4 palcíiv, v píznivých

okolnostech též i 1 stevíce, roste v mladosti dosti rychle (Hartig vychoval ptileté doubky

do 10 si.), až do 40. roku jest píbytek roní i st., polom klesá stále, až do 140.

léta obnáší 0,6. Vibec náleží kemelák ke stromm, které po ase svého nejjaejšího

vzrstu nejdéle na živu zstávají, až pl tisíciletí, a nesmírné množství deva vytvo-

ují zvlášt skrze rozkladité a silné vtve. Kemelák a drnák stední Evropy mívají

mezi všemi duby, jichžto v Evrop a v Americe hojný poet jesl, nejrozsáhlejší a nej-

velebnjší rozmry. Také kaštan za mládí rychle roste, lak že ješt u nás v 50. roku

nezídka 50 slevícv dosahuje; s 60—70 stevíci však již koní vzrst do délky.

Alžef rovn vysokého stáí jako dub dosáhnouti a k ohromné velikosti dospli. Pro-

slulý obrovský kaštan na Etn má objem 180 strevicv, skládaje se vlastn z nkolika

dole srostlých kmenv, kteréž koruny své v jeden celek splítají. Mladá rostlinka buková

zpoátku velmi zvolna rosle, prvních pt let ron toliko o 3—4 palce, naež ro-
ního vzrostu do výšky rychle pibývá, až na stevíc v roním prmru; v 40— 45. leží

ma.ximum vzrostu, totiž 2 stevíce, polom následuje až do 80. roku úbytek až na

1 stevíc, se stým rokem jesl už lém zcela vyhaslý. Z tchto píkladv vysvitá,

jakým spilsobcm vzrst koncový pokrauje; zpoátku bývá dosti slabý, potom sesi-

luje až do jisté doby, kde na vrcholí vzrostu se nachází, až pak s nho zase na

menší a menší pírstky klesá, zrovna lak jako v život lidském fysické a duševní

síly s vkem roslou a opt zhasínají. U lísky jest nejvyšší vzrst mezi 5. a 10. rokem,

u habru poíná s 20. a Irvá až do 40., u bízy piipadá mezi 10— 15. na dobré pd, u olše

jesl nejsilnjší vzrst v prvních 5 létech, vytrvávající až do 20. r. Jako v oboru živoiš-

ném jegl v živobytí slioniv také jistý vk mužnosti, ve kterémž strom nejen vzrostní pu^
pny nle již i kvity pietvoené vydávali schopen jesl. Ne dosti na lom, že tento vk
pro každý strom jiný jesl, i pi lémže strom dle okolností se mní; jmeno\il okol-

nosti, klerú zvlášl vzrsl do výšky podporují, jako dobrá pda, postavení v uza-

5*
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veném lese, žpozdují mužný vk stromu, z ehož následuje, že mocnosl života vzro-

stovóho s mocností života rozmnožovacího v opaném pomru stojí. Tak žádá dle

Hartiga kemelák k mužnosti let 60, kaštan 25—30, buk 40—50, líska 10, habr 20,

bíza 10—12, olše 15—20; musíme pidati, že na svobodném prostranství, kdežto

v uzaveném lese o 20 let pozdji, a na dobré pd ješt pozdji nastává.

Lupenaté naše lesní stromy mají na život nejdležitjší psobení, vydávajíce

sterý užitek. Díví nejmnožších jest výborné co palivo, co stavivo a vydatné k roz-

liným pracím truhláským, souslružnickým a jiným emeslm devaským. Bukové

díví dává palivo nejvýbornjší (v holavosti jediné habr je pedí) a nejlepší uhlí;

v popeli obsahuje ze všech nejvíce drasla, 2 — 3krát více než kterýkoliv jiný strom,

tak že zvlášt popel k pipravování louhu vážen jest. Mén se hodí díví bukové k sta-

vní a k zhotovování rozliných náadí, ponvadž stídavá vlhkost a suchost trvanli-

vosti jeho velmi škodí ; déle se chová v ustaviné mokrot, proež k vodním stavbám

a k lodím se ho používá. Dubové díví jest pravý opak bukového, jsouc k pálení a d-
lání uhlí nevaln váženo, za to ale pro velikou trvanlivost ke stavbám, jak vodním tak

zemním, a k hotovení rozliného nádobí, zvlášt bednáského.

Vedlejších výtžk nepodává žádný strom lak hojn jako dub, z nhož dobývají

tísla k dubení kží; z kry vtví a mladších stromv jest nejlepší. Dubnky ili

hálky (Gallápfel), spsobené píchnutím rozliných druhv žlabatky (Cynips) do listu

neb do stopky pestíkových kvtv kemeláku i drnáku a položením vejce do rány,

slouží k barvíslví na erno. Nejlepší hálky, které k barvení a dlání inkoustu se

potebují, povstávají na maloasiatskéni dubu (Quercus infecloria). Díví lískové mlad-

ších odnoží zvlášt k dlání holí, obruí ald. se hodí, uhlí jest vážené k rejsování

a dlání prachu. Habr pevyšuje co palivo samo bukové díví; k stavbám ale málo se

potebuje pro malou trvanlivost ; za to však jeho tvrdost, hutnost a tuhost iní je vý-

teným v strojniclví, zvlášt ke mlejnským kolám. Bezové díví dává dobré palivo

a výborné uhlí, upotebení jeho ke stavení zamezuje malá jeho trvanlivost, v kterémž

vyjma vrbové díví všemu ostatnímu ustupuje. Jsouc ale pevné a tuhé hodí se dobe

k domácím náadím, též kolám, k holím a obruím, tenké metly na chvošlišt. Kra
brízy obsahuje velmi málo Iísla, bílé korkové její vrstvy obsahují skoro polovic své

váhy pryskyice — nazvané betulin — kteráž kru vlhkostí takoka neporušitelnou

iní. Proto slouží seveanm za podkladky ke stechám drnovým, dále za podkladky

trámv a jiného díví ležícího na vlhku; dlají z ní rozliné nádoby, ano i obuv

a odvy. Z bílé kry dobývá se v Rusku dehelnatý olej suchým destilováním, jímžto

juchly napájejí, což jim zvláštního zápachu dodává. Mladé lupení poskyUije žlutou bar-

vinu, k barvení lnných a bavlnných látek. Míza, jarního asu ped puením listí jak

známo velmi hojná a cukr chovající, dobývá se tím spfisobem, že se navrtají na stran

kmenu nejlépe k poledni ležící a za výslunných dnv díry, z nichžto šfáva vytéká

:

silné slromy dávsjí 10—15 kvartv za 24 hodin; po 48 hodinách musí se díry opt

ucpali, aby strom pílišným odtokem nezchuravl. Z mízy té zhotovuje se nepravé

šampavké, pivo, koalka u Rusv, mcdovina. Díví olšové, žlutavo ervenavé, dává jen

prostední palivo, k vodním stavbám jest dobré, k stavbám na suchu jako bukové se

nehodí. Truhlái a souslružníci, ezbái ho zhusta užívají. Ješto se daí olše na mí-

stech vlhkých , kde jiný slrom lepší neroste
,

jest dležitá, jí se opevují behy

a hráze a dlají ploty okolo vlhkých luk. Kra, mající mnoho Iísla, koželuhm se
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hoili, také k barveni na ferno. Topoly dávají lehké, mkké, zpružné devo, k páleny

tedy nevelmi prospšné, k rozliným rezbáským pracím velmi se ho ale vyhledává, zvláit

také ku krovnicím stešním. Kra topolv a vrb obsahuje zvláštní hoký prvek,

salicin nazvaný, jehož proti stídavým zimnicím co mocného léku se užívá. Užitek

prutfiv vrbových k pletenému dílu, k fašinám jest známý; nenahraditelné jsou' vrby pro

vodní stavbu k ochran a upevnní poíí.

Plody mnohé jsou jedlé lidem anebo dobytku. Žaludy španlského dubu (Quer-

cus suber) jedí se jako kaštany, ostatních druhv ku krmení sviní slouží. Kaštany

neb marony jsou v Itálii nenepatrnou stravou chudších tíd; chutné veliké kaštany po-

cházejí ze štpovaných stromv, kdežto kaštany plané obyejn jen dobytku se dávají.

Lískové oechy jsou oblíbený pamlsek, také se z nich olej vydobývá.

Pokolení v našem lánku uvažovaná vraduji se v systematickém ohledu do ty
eledí následujících :

a. Kvty jednodomé.

Dubovité (JOacrcineae, pravé Cupulifery). Pestíkové kvty: Pravá ešulka; okvtí

svi'chní; semeník s temi a více nástnnými semenicemi, na každé semenici dva

ohnuté, dvojobalné pupence semenní. Kvt prašníkový : Okvtí namnoze Sdílné;

nitky prašníkv nedlené. — (Dub, buk, kaštan.)

Ilahrovilé (Carpineae, nepravé Cupulifery). Pestíkové kvty: Nepravá ešulka

(listní obal); okvtí svrchní; semeník s dvma stnnými semenicemi, jichž jen jedna

nese dva ohnuté jcdnoobalné pupence semenní. Kvt prašníkový : Okvtí schází ; nitky

prašníkv rozeklané ; chumáek vlasv na každém pytlíku prašníkovém. — (Líska,

habr, habrovec.)

Bfízovité (Betuiineae). Pestíkové kvty: Žádná ešulka ani okvtí; semeník

s dvma stnnými semenicemi, jichžto jen jedna nese dva ohnuté jednoobalné pu-

pence semenní. Kvt prašníkový s okvtím; nitky prašníkv rozeklané; prašníky

holé. — (Olše, bíza.)
m

b. Kvéty dvoudomé.

Vrboviié (Salicineae). Pestíkové kvty: ešulka žádná; semeník s dvma
stnnými semenicemi , etné ohnuté dvojobalní semenní pupence nesoucími

; plod

dvouchlopné pukající, semena vlnatá. Tyinky nerozeklané, astji nitkami srostlé. —
(Topol, vrba.)

Jehndokvlé jsou rozšíeny po všech mírných a studenjších pásmech po

celém svt, v nejvtším potu na severní polokouli. Pokolení dubu poítá více než

sto rodv, nejbohatší na n jest severní Amerika, v Evrop jsou jižní zem na Ste-

dozemním moi, zvlášt Španly, nejbohatší; nkteré rody jižní Evropy (Quercus

Suber, Ile.x) zasahují do severní Afriky a Malé Asie, jiné jsou jen tmto posledním vlastní.

Také Indie a Molukky mají své osoblivé druhy. Jakkoli rozšíení dubv ve smru
zempisní délky jest rozsáhlé, ve smru šíky není rozsáhlé, ležíc vcelku mezi 30—60.

stupnm severní šíky. Buk lesní (Fagus sylvatica) rozšíen jest hlavn v Evrop

stední, sáhaje nejzapádnji do Francouz a Anglie, severn až do jižního Švédska, se-

verovýchodn až po Vislu; na jihu Evropy se objevuje v horách 4000—6000' nad

moem. Amerika severní má buk rezavý (Fagus ferruginea), nkolik málo známých

rodv jest na jižním konci jižní Ameriky a na Novém Seelandu. Líska chová málo
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druhfiv, (lva v severní Americe a dva v stední Evrop, Corylus Coliirna v jižní,

bezpochyby z Malé Asie pocházející. Ostrya má representanty v jižní Evropé a v se-

verní Americe. Kaštan jedlý (Caslanea vesca) náleží více horním krajm, v jižní

Evrop i také ve stední Asii, krom toho má Amerika severní snad dva druhy. Druhy

habru nacházejí se v Americe severní, v Asii stední a v Evrop ; habr obecný (Car-

pinus Betulus) jest strom milovný roviny a pahrbkiv a nevystupuje v Alpách pes

3500'. Rozšíen jest hlavn v stedu Evropy; na západ a sever, a na východ v jižním

Rusku nesahá tak daleko jako buk. Nejdále na sever, ba až za kruh toCnový, v Evrop

a Asii mírné a studené picházejí bízy, v severním Rusku tvoí celé pkné vysoké

lesy, kdežto u nás více jen porznu a v svtlých skupeních picházejí. Druhy topolv

domovem jsou v Evropé a severní Americe; vrby pak obývají vlhká místa a poíí

v mírných a studených krajích severní polokoule, nkteré vystupuji v Alpách až ku

hranici vného snhu , zakrujíce v plazivé nízké kiky ; málokteré na vysokých

horách pásma teplého a tropického v Africe, v Indii a Americe.

Popis geologický Taler i pásem pilehlých.

Od L. Zejsznera, professora mineralogie v Krakov.

Neokomský pískovec s rohovým kemencem, který jak pedtím *) ukázáno bylo,

na severní strán Karpat od Nového Jiína v Morav až k Vlice se táhne, stídá se

síále s lupky slinitými a jíly, z kterých vyluují se tenké sloje hlinitého sferosideritu.

K železným rudám tmto, jakož I k jílm pidružují se skamenliny; ideji potkáváme

se s nimi v pískovcích a slepencích, kdežto zjevn naznaují útvar kídový a jmenovit

zpodní jeho oddíl totiž Neokomský. Nejhojnjší jest : Belemnites bipartitus ; velmi hojn

nalézá se v kehkých slepencích vrchu Garbalki nad Volikou a v Slezsku B. psiilli-

formis, dilatalus, Nautilus Neocomensis, Requienianus ; taktéž velká rozmanitost Ammo-

nilv, jmenovit Ammoniles subfimbriatus (u Librlova), A. recticostcUus (a Mogilan,

v lese Libotym u Stramberka) , A. Grassianus, Julietii, slrialisulcaius, Emerici, Ma-

theroni, belus, Asterianus, fascicularis, Scaphiles loanii, Amyloceras Duvalianus, Mal-

Uieroniantts, Criocéras Puzosianus, Emerici, Duvalii, Apiychuí Didayi, Blaimellei; z bra-

hiopodv : Rhynclíonella peregriiia, Terebralulina auriculata; nkteré nové otisky rostlin

jako Plerophyllum Buuhianum, nervoswn, Culmiles jiriscus, Equiteliles Bouchardii, Cicá-

dites Brogniarlii.

Útvar len tvoí úzké pásmo na plnoní stran Karpat, ídko nco více neb

mén než míli široké; poavši od Vliky táhne se bez petrženi pes Librlov, In-

wald, Bialu, Blsko, Ustro, Tšín do Moravy, kde znamenilji se rozvinuje u Stram-

berka a Nového Jiína. Akoliv usazenina tato obsahuje velmi elné sloje hlinitého

sferosideritu, jsou tylo sloje pedce velmi tenké, ídko mají více nežli 3—9 palc

mocnosti a 20—25 podíl na sto kovového železa. Pro lacinost díví v tch stranách

možno však pedce z této rudy dobývali železa, a pi všem obtížném dobývání a chu-

•)V živé 1856 str. 232. Nemoha pro nahodilé okolnosti pojednání toto již v loském roku dokoniti,

poslal nám slovutný p. spisovatel pokraování tcp.rva pozdéji, ímž se zde u tenástva našeho

omlouváme. R^d.
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dub iiidy tavi u TéSíiia ílyiy velkii pece ronC 20—25000 cfnifi litiny. Jiné železné

pece taví z tó nuly železo pod Živcem, v Suché a Makoe. Ve východni Haliíl jsou

pak jenom mcnSí pece, vyrobujíce 1000—4000 centv, v l'odhorodcich, v Školu a n-
kterých jiných místech.

V nejužšim svazku s pískovcem Neukom.ským zstávají šedé vápence, poínající

na Kozách a znamenité vyvinuté u Blé, Blska, Ustroni, Tšína. Vápence ty délí so

v tenké vrstvy a jsou rozmanit nachýlené, proražené skalami hypcrslenovými, slohu

zrnitého a pevného.

Oddlení Gaull. Skládá se z pískovc zrnitých potrojným uhlancm spojených

;

podle Hohenefrgera jsou docela podobny k pískovcm Neokomským, jako i k niimmu-

litovým, toliko skamenliny ukazují, že to jsou jiné usazeniny, jako: Ammonites mam-

inilalU)!, denarius, tardefurcalus, Milhlianus, Mayorianus, Germari, Bouchardiamis, Un-

tjordianiis, BacuUles verlebral, liostellaria papilionacea. Pískovce ty nalézají se na

hranicích mezi Slezskem a Uhry. Zdali ten spsob výkladu jest pravdivý, dá se ne-

snadno rozhodnouti ; na každý spsob jest hypothelický.

Vápence horalové útvaru jttrového spojují se zdánliv co nejúžeji s pískovci Neo-

koniskými ; zprostedka jic'i vynikají v Inwaldu, Roinách , Stramberka a l'okivníku

v Morav co znané skalnaté útesy; ba u Inwaldu vidti jest skály k serpentinu po-

dobné, jež ony vzhru vyzdvihly ; ostatn tvoí vápence Stramberské na mnohých

místech znanjší pásmo, obstoupené lupky útvaru Ncokomského, a ní uprosed pískovce

Neokomského v podob zaokrouhlených balvan, jako u Pemyslu, Sygneova pod V-
likou, v Rybné u Tymbarku, v Librtov a Glogoov u iMogilan, u mnohých míst

v Slezsku, jmenovit v lese Vislici u Akaova, u Koaková, Sedlišt, Iskiína, Vila-

movic, v Morav u Ryehalic. Balvany tyto povstaly rozkotáním vrstev vápenných,

pozdji byly vodou zaokrouhleny a zárove s pískovci usazeny.

Vápence korálové zavírají v sob velmi etné skamenliny, které vesms nazna-

uji oddíl jurského útvaru, nazvaný u Anglian Coralrag, od Quensledta vápencem

korálovým. Všelijaké drobné znaky rzní ten vápenec neroslopisné od houbového vá-

pence; v celku jest velmi istý a jednostejný, bílý nebo žlutavé bílý, a nemá nikdy

pimíšeného kemene; za píklad uvádím Inwald, Roiny, Štramberk. Vápence ty ídko

mají oddíly odpovídající vrstvám. Mezi Ammoniiy toho vápence vyznaují se hlavn

Ammonites pt^choicus, Calypso, picluralus, infundibulum, fascicularis, Neocomieiuis, Se-

c^uionia, stranguhius, semisulccUus, Grasianits (ze Stramberka podle Hoheneggera. Jahr-

bach der geol. Reichsanstalt 1852. N. 3. str. 138). Podivnou okolnosti jest, že u In-

waldu není skoro žádných hlavonožc, neb vedle etných skamenlin jiných eledí

nalezl jsem pouze jednoho Nautila, a ten nedal se blíže ustanoviti. Všecky skamenliny

Inwaldské náležejí beze vší pochybnosti k útvaru jurskému; co Hohenegger považuje za

Neokomské Cnproliny, jest Diceras Aminonii a Lucii.

Nesíslné Neriney vyplují vápenec Inwaldský, jako Xerinea BruninUana, car-

paUitca, Wosinskiana, deprcssa, Orbujnijana, Mariae (Hohenoggcri, Peters), Staszycii,

pak Natica Inwaldiana. Z dvouskoápných nacházejí se zde velké lastury Gurdium co-

rallinum, pak Corbis decussala, Diomjsea, Peclen virdunensis, Terebratula insignis, nej-

vtší ze všedi známých Terebralulí T. immanis, dlouhým zobákem opatená 71 No-

sihowíhiana, ci/cloffonia, husloskoojiatá Rh<jnchnella pai}h;f(.h{fi, pipomínající na lasturu

Davidsonia Verneuillii (Davidson Inlrod, foss. Brach, of Great Brilain, IV. pag- lU. fig. 36,
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Tab. VTII. fig 189—193) a zvláštní Terebratella rependa, která se však zídka objevuje.

Konen vyskytují se i polypy, jmenovité Aslrocoenia peniagonalis, Cryploeomia limbala. —
Vápenec ammonituvý na plnoní stran Tater, táhnoucí se uprosted v pískovcích

eocenových v podob dlouhého pásma, skládá se z vrstev, rznících se slohem a barvou.

Poav v Sedmihradsku prostírá se zajímavý ten útvar dle Puscha od Marmorošské až

hluboko do Trenanské stolice; já ty vápence znám u Demialy, severn od Prešova,

kde adu nepetržených jehlancových pahorkv vidti jest vhrabství Šaryšskéin; od Ky-

jova a Paloe pechází ten útvar do Spíže a na skalách jeho stují zde zíceniny Po-

luské, Lubovnskéj odtud obrací se na plnoc a mohutn se rozšíiv tvoí malebné

pásmo Pninami zvané, mezi Kréscienkem, Šfávnicí, erveným Klášterem a orštýnem,

vidt jest jej dále pak na plnoní stran Tater až ke vsi ernému Uunajci, kde zmizí

pod hlínou; ti míle dále v Tcjané již na Orav vystupuje znova a táhne se podél

eky Oravy až za Revišnu; odtud pechází do Trenanské stolice, tvoe velké hory

u Radole, Varyna a Puchová ; také v Morav vychází, jak se zdá, na den. Již nahoe

podotkl jsem, že vápenné toto pásmo skládá s(! z rozliných skal, vyznaím je zde v po-

ádka, jak na sob spoívají. V orštjn, Safliirecli, Rogožníku leží vezpod vápenec

zrnit krystallový, bílý a ervený, asto pomíchaný s pískem. Zrna toho vápence jsou

dirkovitá, anebo jsou to kolénka eukrynitová. NktiTé odrdy toho vápence jsou isté,

velmi tvrdé, jednostejn bílé, ržové neb ervené barvy, nejpknji proplítané, pi-

jímají krásný lesk a zdobí co mramory kostely v Kušici, Lubovni, a jmenovit v Kra-

kov hroby králv Polských z rodiny Piastiv a Jagellonv; jest však divný omyl, že

se v Krakov vbec za švédské považují. Docela podobné mramory dobývané v Al-

pách zdobí chrámy v severní Itálii, v Benátkách, Padov, Vicence a Veron.

Nedaleko zámku Lubovnského nalezl jsem na vrchu zvaném „Marman kamie"

velmi obšírné lomy mramorové ; ješt te leží lam velké krychlové kusy a sloupy, které,

okolo r. 1760 pipravené pro zapomenutou nyní osobu v Krakov, z píiny tehdejších

rozmíšekud\ezeny nebyly a nyní uprosted lomu, hluboko zapouštjícího se v bok jme-

nované hory, vysokým devem porostly. Jiná vrstva toho \;íprnc' zavir.i v sob ro-

hový kemen, též ervené a šedé barvy, jakou mívá vápenec. Jasnošedé vápence mají

nco pimíšeného jílu a etné otisky rostlinné zárovei s Ammonily. Vápence tyto

pecházejí v sliny lupkové též barvy a konen v jíly, rozpadající se v drobné hranaté

kavalky, v kterých vyluují se shluky hlinitého sferosideritu Mezi tmito vápenci

leží vrstvy pískovce, nerznícího se od pískovce Neokomského nebo eocenového. Vá-

pence ty zavírají v sob etné, velmi zajímavé skamenliny zvláštního obojakého rázu.

V jednostejných bílých a ervených vápencích nalézají se pravé rody jurské, jakož

AmmonUes biplex, íriplicalus, annularis, Aplychus lamdlosus, lalus pomišené s Neokom-

skými nebo za takové považovanými rody, jako jest Ammmdles Siaszyci, Eogazniciensis,

pak Terebratula diphya, velmi etn diphoros, Simae, Slaszycii, axine, expan&a, planulala,

Bouei, Ehynchonella, Agasdzii, Bausmanni. Murchison chtl tu vc tak vyložiti, že tyto

skamenliny náležejí do dvou rozliných vrstev, do jedné jurské a jedné Neokomské,

ale tomu není tak v skutenosti; oba ty spsoby skamenlin smšují se co nejdoko-

naleji a nelze je ledy od sebe oddliti. Nezídka vzí v jednom a témže kavalku Ain.

biplex a Ain. Mosellianus nebo picluralus. Díve poítali geologové z vtší ásti tyto

vápence prosto k útvaru jurskému, jdouce za mínním Leop. Buchá; nyní stoji tomu

skamenliny Neokomské na odpor; jsem v tom ohledu toho mínní, že celá ta usa-

1
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ženina dle obsažených v ní skamuní-Iin k mladšímu útvaru musí býti poítána, jestli

skamenéliny Neokomskú ve Francii za takové považované náležejí do útvaru kidového_

Vápence šedé lupkové zavírají v sobe skamenliny jak jurské, tak i Neokomské, jako

Am. Miirchisoiiae, Conyheari, lairicus, acaidicus, Nerei, arveruit, zároveA se Scaphilet

heanii, a rostlinauii, vlastními útvaru eocenovtímu, totiž Chondriles Targionii a fur-

caltu; vzezení toho vápence upoiníná na ráz vrstev liasových. Sloje vápence šedého

spoívají bezprostedn na vápenci erveném, vidúti to na prtíiezch mezi Corslýnem

a Niedzicou a v Šallurech. Rozdlení vápenc šedých od ervených nedá se odvod-

niti; prvnjší nemají žádnjch slyCnoslí s vlastním liasovým vápencem v Tatrách a na-

opak piipojují se k vá|)enciim erveným co npjú/eji, jak to dosvduje pkný prez

nad ekou Kišucou u Varyna nedaleko Žiliny.

Svrchní selený phkovec (Upper Greensand).

V severní ásti Trenanské stolice, mezi vesnicemi Podmaní, Podhradem a Orlovou

nad Váhem vystupuje pískovec, podobný nerostopisn docela k pískovci eoccnovému
;

zrna kemenná jsou spojena polrojným uhlancm magnesie, vápna a o.vydulu želez-

natého, mají šedou barvu, a elné žilky vápna prošlehuji jej ve všech smrech. Pískovec

ten dli se v hrubé vrstvy, které se s tenkýiiii stídají. Kdyby uprosted v tch

pískovcích nebylo znané množství lastury Exoffi/ra columba, klerá tvoí sloje 30—50' silné,

považovali bychom jej bez rozpaku za eocenový jmenovit proto, že o míli dále

k jihu od Orlové u Bystice Povážské vyskytují se v podobných pískovcích fholadomya

Etmarkii, tvar to vlastní útvaru eocenovému. Exogyra columba dosvduje však zjevn,

ie v té ásti Karpat nalézá se svrchní pískovec zelený a jest divno, že navzdor pil-

nému skoumání v Karpatech nikde jinde nedal se odkrýti, akoliv se podobá k pravd,

že se usadil také v jinoch stranách.

Ulvar eocenový. Skládá se z dvou oddílv ; zpodní obsahuje dolomity, ídko vápence

a pak s nesíslným množstvím Nummulitv: svrchní oddíl skládá se z pískovc še-

dých, obyejn nazvaných pískovci karpatskými. První oddíl vystupuje na nejvyšší

temena karpatská, jakužlo v Tatrách, holech Liplovskvch a Trenanských, taktéž v niž-

ších Tatrách a na jihu nad Hronem u Lipe Slovenské, Kapely, Bajmova ; druhý oddíl

zajímá neobyejn velkou prostoru
,
poínaje od jižního konce stolice Trenanské

láhne se bez petržení k severu pes Beskydy, Bršady až do Bukoviny; velkou rozsáh-

lost má v Liptov a pechází do Spíže, kde se spojuje u Popradu s Beskydy.

{. Oddíl zpodní. Dolomit nummulitový tvoí usazeninu 2000—3000' mocnou

a skládá se hlavn z drobnozrného, lemnošcdého dolomitu, nkdy pimšuje se k nmu
písek a pak pechází v pískovec ; v jiných místnostech pozoruje se zvláštní, povšim-

nuli hodná zmna: dolomit lotiž náhle se mní v šedý jednostejný vápenec, jak to

vidti jest u otvoru doliny Koscielské, kde s jedné strany sirmí skály zrnitého dolo-

mitu, s druhé pak jednostejné vápence, o 1000 krok dále na východ znova dolomit

zrnitý. Zpodní vrstva tohoto usazení skládá se z konglomerát, složených z hrana-

tých úlomk dolomitu nho z okrouhlých úlomk kemenu, které se pimšují k zrnité

hmot dolomitu. Dolomit pecházející v pískovec nalézá se na hbet vrchu Holica

nad vískou Hnlou v Oravské stolici, taktéž v Turyku na Liptov, kde skály téhož

usazeni obstupuji odevšad vápenec liasový. Kdokoliv vidl Tatry, pozoroval tam

skály peplnné okovitými skamenlinami, nkdy tak elnými, že není vidli ani

jiné nerostní hmoty- Skamenliny tyto jsou samé Nummulily (NummtdU.es perfortUa)
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á leží na sob jako nasypané; vidli to jest u otvoru doliny Koscielské, na ce«l6

z Mikuláše do Hrádku, u Nmecké Lipe a Slovenské Lipc. Z kruchého dolomitu

vypadávají éasto ploské Nummulily, náležející k rodu N. Puschii; orái, kteí je asto

nalézají na svých polích, dali jim jméno penízky, a pipojili k nim pknou povst

o Marii Sei. Ukrutná ta paní, vládnoucí na zámku vLipi slovenské, byla vbec známa

pro své veliké bohatství a velkou skoupost. Dva andlé v podob žebrákíi pišli

jednou do panského zámku prosit o almužnu, avšak hrozbou vyhnala je zlá paní. An-

dlé za trest promnili všechny poklady slríbrné a zlaté, které vypliovaly sklepy,

v kámen. Nyní teprva zaala paní prositi za odpuštní a vyházela v zoufalosti celý za-

kletý poklad z oken. Tak si lid povstí vysvtluje divné tyto úkazy pírodní, které

svdíí o rozsáhlosti more až po lylo krajiny.

Mezi Slyrbou a Karmou Belanskou v Liptov stojí skála zvaná erný Jarek;

skála la obsahuje množství skamenlin druhu Rotalia eanalifera ( Archiac, Numm.

der Inde. T. XXX VI. Fig. 15.).

Mimo Nummulity vyskytují se v nkterých místnostech také jiné pozstatky

zvíral, všecky náležejí však k moským mkkýšm, jako na p. velkoskoepný PecLen

crassus, hladká Terehratula Zakopanenaia, Vermetes laevigalus a etné lastury, které se

blíže ustanovili nedají.

li yrslvy pásma nummulitového jsou nachýleny pod znaným úhlem a zdá se, že

leží zárovefi s vrstvami liasovými ; akoliv jest však oba útvary na mnohých místech

blízko vedle sebe vidti (jako u válcovny Zakopanské a u rueje a velkých lom za

nimi, na hoe Velký Regiel nad dolinou Mi^tus, u Sv. Jana atd.), nenalezl jsem

pedce nikde hranice mezi nimi.

Jenom skamenliny dosvdují, že to jsou dva rozliné útvary, nemající spolu

nic spoleného a vytvoené v dlouhých pestávkách od sebe, v nichž se vyvinuly

stední a svrchní pásmo útvaru jurského a celý útvar kídový. Dolomity nummulitové

tvoí pomrné úzké pásmo ; na nich usadily se šedé jíly a sliny lupkové, výše pak pí-

skovec, skládající vyšší oddíl.

2. Oddíl svrchní obsahuje hlavn pískovec drobnozrný, nazvaný obyejn pískov-

cem karpalovým. Pískovec ten není v Karpatech píliš široce rozložen a skládá se

z rozliných hornin, které nejúžeji s sebou jsou spojeny; hlavní z nich jsou :

i. Pískovec drobnozrný, obyejný to pískovec kemenný s tmelem obsahujícím po-

trojný uhlan vápna, magnesie a oxydulu železnatého, nkdy i jíl. Obyejné má hornina

la pohled jako rohovec, neb tmel a kemenná zrna jsou tak splynulá, že je pouhým

okem od sebe rozeznati nelze. Barva jest více mén temnošedá, nkdy modrošedá.

Hornina má sloh vrstevnatý, vrstvy jsou 2—3 stopy mocné a rozpadávají se v tenké

desky, zvlášt pi upotebení toho kamene na opravování cest, ku kterémuž úelu

velmi špatn se hodí. Taktéž se rozpadává v tenké desky pi zvtrání, pi emž
uhlan železnalý se mní ve vodnatý kysliník železitý a dává hornin barvu hndou.

2. Pískovec lupkový, nerostopisn zúplna podobný k pedešlému, vyznamenává se

znamenitou bidlinatostí. Bidliné lupeny mají zídka více nežli pl palce mocnosti,

obyejn 2—3 árky. Odrda lato vyvinuje se z pedešlé horniny vtším primíšením

jílu. Kde se zrna písku ztrácejí, pechází pískovec 3. v šedý ^ín lupkový; lupeny

bidliné mají nkolik palc mocnosti, barva jejich jest šedá, zídka hndá. Tyto ti

horniny leží na sob, slin lupkový tvoí však znanjší sloje, uprosted jichž se vy-
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loují vrstvy pískovce 3—5 stop silné, po pcslávkácli 20—30 slop obnáši-jídch ,
místy

mají pískovce úplnou iircvaliu, když totiž sliny podizené sloje tvoí. Nkdy vylufuji

se vrstvy hlinitého sferosideritu 2—9 palcft mni-nó, nerost ten nelze pak rozeznali od

sferosideritu v |iíski)vcích Neokomských na lihuíich jehlancových, kde tvoí píi\abné

pohledy, nazvané Ueiflaníii ; zde nalézají se otisky zrodu Meletia. 4. Slepenec obsahující

Télší úlomky okroiililtího kemenu, jejž iiralé množství lemnošedého vápence a lupek

sericitový spojuje. Hornina ta nevystupuje ve vtších spousliich, nýbrž obyíejné jen

vporftzných ložiSlích, 5— 10' mocných, jak to vidli jest pkn u Krinice, pak u Šíavy mezi

Sncm a Bardyjoveni. 5. Hnd lujiky a hndý menilit ( polopal), obsahující felné otisky rybích

šupin, vystupují v té íásti Karpat, o kteréž jednám, jako pední usazeniny. V západní ásli

Beskyd poznal jsem je v okolí Vadovic u vsi Chocuje, kde hlaui pevládají lupky

fasto šedé barvy a mezi nimi porznu a idce vrstviky nienilitu as 4—6 palc

mocné; nikteré vrstvy lupku obsahuji nesíslné šupiny rybí s Irojdilnými árkami.

Lépe byl oteven ten útvar o pil míle dále u Krakova naproli Inwaldu pi hlediiní

uhlí kamenného. Tato nevdomost v geologii pispla však k odkryli nklerých zii-

jímavých ryb v lupku mcnililovém, jejž Heckel naznail jmény Amphisile, Udiirichii,

Meletia longimana, Lepidopides leptospondylus. Podobné lupky vyskytují se taktéž

v okolí Živce a zavírají také otisky ryb. V Bskydách naproli Krakovu mají lupky

v okolí Zakliina u Mogilan tutéž ncrostopisnou povahu ; jsou to šedé jílové a sliníte

lupky, pecházející pibýváním zrn pískových v hrubý pískovec, z nichž Heckel popsal

nový rod Melelta crenaia,

Podobné lupky slinílé a pískové s velmi elnými olisky ryb.ch šupin z rodu

Meletia leží na vápenci Masovém na východním konci severního úpatí Tater, a sice

u železné hut Javorina na Spíži ; obyejn leží na nich eocenový karpalový p'skovec.-

Ro^nž na Spíži u železné hut Kuriny všaryšské stolici v Lískovém potoku na grurt-

tech vesnice iré vystupují horniny podobné k nadzmínným ; jsou to lupky menili-

tové stídav uložené s jílovými lupky barvy šedé, s nesíslnými šupinami z rodu

Meletta. Obšírnji vystupuje útvar len v Halii východní; nedaleko Jurovce nad Sa-

nokem jsou znané vrchy z nienilitu hndého a lupku slinitého s velmi etnými oiisky

šupin Meletty, však nikde nebyly v lch míslech nalezeny dobe zachované olisky ryb.

V jakém pomru menilitové lupky k piléhajícím pískovcm Neokoniským stojí, nelze

nikde urité ustanoviti, u ChoCina a Inwaldu zdá se, že se s nimi stýkají.

Ti naped jmenované odrdy hornin vystupují dílem náhle dílem má jedna

z nich pevahu
; pískovce pevládají zvlášt na celé Spíži v okolí Nové vsi Oglo),

Levoe, u Kluknavy, v Šaryšské stolici u Bardejova; lupky mají pevahu a pískovce

objevují se jen v podízených slojích na severním úpatí Tater, kde je odkrývá bílý

Dunajec a kdež vrstvy jejich zapadávají pod oslrým úhlem k poledni. Z prostedku

lupk vyluují se zde vrstvy pískovce 6—8 stop mocné a vystupují z nich obyejn.

Nedaleko Hradku v Liplov pevládají zase jílové lupky, slinilé a písité.

Zdá se na každý spsob, že k útvaru eocenovému náležejí slepence Pucova, ne-

daleko hradu Oravského, vystupující severn od hory Choe, kde skládají mohúiné skály,

ale tvoí podízenou usazeninu na tuto krajinu obmezenou. Slepenec ten obsahuje

hlavn okrouhlé úlomky erveného kemenu , šedého liasového vápence a zeleného

porfyru, akoliv dvou posledmcli|hovttiít nijidq i^a, blízku nenachází se ani stopa; pí-
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(kovce ervené a šedé vápence náležejí k složivu Taler, o nichž pozdji e bude.

Velikost tch úlomk jest obyejn znanjší, mají totiž velikost vlaského oechu neb

jalilka až i lidské hlavy, nkdy bývají i vtší; tmel, který je spojuje, jest jako v oby-

ejném pískovci.

Slepence Lélavské a Sulovské vystupují v severní ásli stolice Trenanské mezi

msteky Rajcem a Predmírem. Pásmo zpodní skládá se obyejn z vtších zaokrouhle-

ných úlomk šedého neb hndého vápence liasového, slepených jílem nebo slínem.

Obyejné spojuje tmel jen slab tyto úlomky, které mají velikost od vlaského o^echu

až do prostedního jablka, proto rozpadá se hornina ta, kdekoliv vystupuje na den,

a objímá paty hor hrubým štrkem. V pásmu Ltavy vystupuje len slepenec na

mnohých místech , z nho skládají se vrchy Patuchy nad Zbiovem , u Rajeckých

Teplic, hbel zámku Llavy nad Svioveni; hornina ta obstupuje také v plkole ves

Sulov. Mezi Rajcem a Precenami, vsi na cest z Rajce do Pedmira, mají slepence

menší vápenná zrna velikosti hrachu, barvy šedé, a stídají se porznu se slojemi hru-

bozrnými. Na západní stran jmenované vsi Sulova pecházejí vápenné slepence pi-

bíráním zrn kemenných v pískovec ; vápenec zponenáhla se ztrácí a tmel tvoící

pískovec pevládá, až konen zstane hrubozrný pískovec prošlehaný žilkami bílého

vápence. Pan Hohenegger pipomíná, že v té hornin nkdy se vyskytují Nummu-

lity, a dle toho nebylo by o jejím sláí žádné pochybnosti ; mn však posud se ne-

podailo nab zti v ní stopu njakého ústrojence.

Slepence jiiné od Hrabumc {Kappendorf) na Spíži. Naproti HrabusicQin na vý-

šinách, složených z vápence a dolomitu liasového, vidti jest znan vyvinutý slepenec,

který, jak se dle všeho zdá, náleží k útvaru eocenovému. Na plnoc stýká se s pískovcem

karpalovým, náležejícím k eocenu a složeným z úlomk vápence liasového a kemenu

šedého, kteréž ob horniny slepuje pískovec. Barva té horniny jest lemnošedá, neb více

mén jasná, sloh jfSl hrubovrstevnatý, vrstvy 6—8 stop mocné, a na sever pod úhlem

nanejvýš 25° naklonné. Potud nebylo v nm žádných skamenlin odkryto, a proto se

stáí jeho s uritostí ustanoviti nedá.

Slepenec mezi Vlokovém a KoUnovci na Spíži. Stopujíce z jihu k severu od

Krompachu a Kolínovc k Vlachovu (Wallendorfu) ervené a zelené lupky sericitové,

setkáme se se slepenci vápennými hrubozrnými, které se stídají se slepenci drobnozrnými

ili spíše s hrubozrným pískovcem. Úlomky vápenné jsou obyejn malé, velikosti

zrna jeného, lpí bezprostedn k sob bez zvláštního tmelu; mezi vrstvami drobnj-

šího zrna vyluují se vrstvy složené z hranatých úlomk vápence a kemenu. Zvlášt-

ních pimíšenin minerálních jakož i otisk nebylo pozorováno, a proto nelze s jistotou

stái této horniny udati. Sloh její jest hrubovrstevný, vrstvy jsou 6—10 stop mocné,

a k severu pod úhlem 10" k hodin 1—2 naklonné. Dále na sever jsou eocenové

pískovce karpatové znan vyvinuté na Spíži, bezprostedního setkání nelze však po-

zorovali, ponvadž na rovin ped Vlachovem mocná usazenina hlíny zem pokrývá.

Slepenec mezi Izypem, Klembarkem a Povážským su. Mikulášem v Saryšské

stolici. Za pískovcem karpatským útvaru eocenového vystupují na východ z Izypa

k vyšším horám slepence, které se u Povážského sv. Mikuláše na cest k Margecanm

stýkají s modravšedým , drobnozrným dolomitem útvaru liasového , který lupky se-

ricitové pokrývá. Slepence ty, tvoíce velmi znané hory, skládají se z úlomkv vá-

pence liasového a kemene, slepených pískovcem; hornina ta má šedou barvu po-
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nékud hndou, patiiié vrslcviialosli nelze pozorovali. Zbylky úslrojné nebyly posud

odkryly, proež se nedá slái s jistotou ustanovili. '

Vápence eocenové v Odrané u Nové Vsi na Spizi. Uprosted v pískovci karpa-

tovém úlvaru eocenového vystupuje úhledná hora obsahující jednostejné vápence Šedé,

ponkud do hnda padající. Jedna vrstva obsahuje nesíslné Denlalie, jiné vrstvy

zase dvojmiskalé lastury z rodu Mya, avšak druhu potud blíže neustanoveného. Mimo

tylo skamenliny není žádných stop, podle nichž by se palaeonlologioký v6k s jistotou

uréili dal; toliko jest palrno, že neroslopisn tylo vápence se rzní jak od liánových tak

od Neokomskýcli vapmcfl. Na tchlo vápencích nedlících se v urilé vrstvy leží

obyejný pískovec karpatský, obsahující otisky list, o nichž jsem se zmínil u Rado-

Cova a Kluknova, jakožto náležejících k rodu Saliciles dle Gopperta. I

Jardin des plantes.

Od Em. Purkyn.

V podzimku minulého roku provázel jsem svého otce na cest do Paíže.

Pamtihodnosti velikého msta jsou tolikeré, že každý cizinec v neustálém víru

pozírání na vnj.íek i vnitek mohutných slaveb, mnohostranného navštvování, poptá-

vek a odpovdí se toí. Nejbohatší jest Paíž pírodními památnostmi: jsouf tu sbírky

všelikých spsobv, soukromé i veejné, jest tu akademie se svými velikými muži, jest

lu množství snaživých lidí, neobyejnými prostedky, o nichžlo nám sotva se zdává,

ovšem neobyejné výsledky vyvozujících
; jest tu ústav vidní nejhodnjší, jenž mi

nejvtší poklady nových skoumání poskytoval : pírodnická zahrada Jardin. des plaiUea.

Jest to zahrada velikolepé rozsáhlosti, ležící v jihozápadní tvrti Paížské na

Sekvan. Její zárys, jako vypodobnný luto vzorek ukazuje, má podobu nepravidel-

ného lverhranu, jehož nejvtší délka od jihu na sever sáhá ; severní strana leží na

nábeží Sekvany, východní na ulici ruc dc Buffon, jižní na rue de Geoífroy SI. Hilaire,

západní na ulici rue de Cuvier. Již jména ulic tchto svdí o úct Francouzv k

svým velikým zpytatelm pírody (mezi ulicemi blízkými slov také jedna rue Lamarck

a jiná rue Jussieu). Jak ale užásá se cizí host, vstupuje do zahrady samé, kterážto

štdrosti francouzské vlády stala se pevnosti a tvrzí pírodních vd. Po stran západní

dlouží se ada domv, píbytkv slavných pírodoskumc, ostatní prostranství vnováno

jest výhradn ústavm pirodnickým. Severozápadní ást zahrady chová v sob mena-

žerii — pravé to bludišt zahrádek, v nichžlo nejvzácnjší zvíata cizozemská volné se

pohybují. Celou východní polovici zajímá vlastn botanická zahrada ; na jihozápadní

stran jest park. Vedle tchto prostorv, v nichžlo živá zvírala i rostliny spatiti jest,

obsahuje zahrada ješt veliké domy, skladišt pebohatých sbírek vycpaných zvíat,

koster, byliná, nerost, bibliotheku, ústavy fysikální, chemické a fysiologické i siné

uební k ueným a prnslonárodním pednáškám. Rozhlídnme se nejprve po bota-

nické zahrad. ;>

Vstoupivše hlavními vraty (i) du Jardin des planics, utiirámc se ihned do bo-

tanické zahrady. Dlouhé ady kaštanovjch slrom (na plánu SI St) probíhají zahradtt

dle celé její délky, oddlujíce veliké tverliraiiy záhortftv. O všecky zájmy, kteréž

lovka na rostlintivo poutají, jest lu postaráno : tuto slojí rostliny hospodáské, základové
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hlubinou smrli tanoucí; tu rostliny ozdobní, vyvolené od lovka za miláky, kte-

réžto k jeho bytm blíže pistupovali smjí, kdežto on oslalní rostliny v pustin za-

nechává, a konen i všecky ly rostliny, kleréž toliko uenému zpytateli, jímanému

bohatstvím tvarv pírody, prospšný jsou. Veliký tverhran naproti vratm (8) dlen

jest v záhony lékaských rostlin, stojících v adách seízených dle poádku pirozené

soustavy; které z teplejších ponebí pocházejí, jako cukrová ttina, aloe, pep, jen vlete

se zde vystavují a s hrnci do zem zakopávají; ješt nedlklivjší, jako kamfer a sko-

icovnik i j., pokryty jsou sklennými skínmi. Procházejíce adami tchto rostlin,

ohledáváme za krátko, že zde luze málo našich domácích rostlin schází, rostliny tro-

pické však píliš spore se vyskytují, akoli nelze upírati, že vlivem slunce tropického

jak škodlivé lak léivé moci u vtší míe vyvinovány bývají. Píina toho úkazu leží

v tom, že bhem vkv od starých babiek a jejich radou nepochybn též od lékalv

všech domácích rostlin bylo užíváno
,

ješlo skuten málo klerá bez njakého

tísla, njaké kyseliny a t. p. látek jest, jimiž snad nemoci pekážky a pítrže kla-

deny býlí mohou, i oslýchajít se léitelé, njaký lánek z toho etzu vyvrhnouti.

S rostlinami tropickými však mnohem rozsoudnji nakládají, vybírajíce jen rostliny

skuten mocné z hojnosti tch, kteréž u divokých tuzemciiv ve vážnosti byly, jako

chIna, opium, sassaparilla atd. (nebof jako našim, tak jsou též indickým a indiánským

lékaíim tém všecky u nich rostoucí byliny lékárnické, jak z indických a brasilských

rosllinopisv zrejmo jest). Za to však stali se cizinci, tak poskrovnu do lékárnického

pantheonu pipuštní, mezi poetným množstvím domácích bžkv pedními bžky,

a brzy odeberou se všecky naše domácí léivé rostliny na odpoinuli. V lverhra-

ncch 9, 10 nacházejí se rostliny ozdobní. A bylo pozd na léto, pokrývaly nic-

mén nádherné kvetoucí rostliny všecky záhony. Panovaly v tom ase jiiny, astry,

anemonky japanské, verbeny, msíní rže a krásn ervené amaryllidy, meíkové z pedhoí

Dobré nadje. (Všecky tyto mají nejvíce kvt ervený, i nalezl jsem zde potvrzení

toho, co náš krajan meteorolog Fri(sch povdl, že jest barva podzimková barva er-

vená.) Jak krásno musí zde býti na jae, když všecky narcisky a hyacinty kvetou,

a v lét, když stolíslky a lilie rozvíjejí svou lepotu. Akoli krásné jsou odrdy tchto rostlin

ozdobních, kleréž podobny k výsadní kast od století v zahradách panství mají, a jichžto

poet jen poidku novými zvýšenci rozmnožován bývá (jako na pr. v novjší dob eri-

kami, kamelliemi a j.); namane se predce rosllinoznalci myšlénka, že velikému potu

mnohem krásnjších plan rostoucích rostlin kivda se dje, vyluují-li se z míst-

ností zahradních.

Spravedlností milovný pítel rostlin bude spokojen s pohledem na tverhrany {%

12, 12. tverl.ran 11 slouží za školku stromm v parku a menažerii. ''

tverhrany 12, 12, 12, 12, uprosted nichž stoji veliký bassin , obsahující

všecky vodní a bahcnní rostliny mírného ponebí, vnovány jsou pipodnebení všelikterých

krásnvch rostlin -všech zemí. Jaký tu rozkošný rozhled otvírá se milovníku kvtin, vi-

doucímu rozmanité alpinské rostliny, krásné lilie, anemony i zdobné bodláí, jéáto

v Jardin des plantes v záloze ekají, aby odtud brzy všech zahrad svla vydobyly.

• Jest vru, v mnohém ohledu dležilo, aby co nejvíce pkných rostlin do našich zahrad

uvedeno bylo. Pedn naskytují se,, kde z tak velikého potu jest na výbr, mnohé,

fateiréž v dosti nepfíznivých okolnostech, v stínu, v pd píliš suché neb píliš mokré
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ald. pedce výboriiC se daí, ješlo ve vlasti nejlépe se jim vede; kdežto naše nynjší

rostliny ozdobní v celku velmi choulostivé jsou. Zadruhé nastává teprva pi velikém

výboru rostlin hned pknolislých, hned pknokvlých, hned mohúlných, hned drobou-

kých zahradníkovi možnost, by vkusn bez pestrého peplnní sestavoval, by dostál

své úloze zahradnického umní, kteráž jest, krásnjší vytvoiti pírodu, než jest samo-

divá. Posléz i smysl k ponímání a užití pírody více probuzován bude, budou-li již

vprvním dtinství lidé mnohotvárnými formami pírody obkliováni, kdežto nyní jen snad

bez, rže, karafiáty, lilie a tulipány na rejdišli svého dtinského vku spatují. I budou

všude malé botanické zahrady zakládány, v nichžto mládež jako hrav poklad vdomostí

nashromážditi si bude moci; nebof, jak ukazují tylo záhony pipodncbených rostlin,

není eledi rostlinné, ježto by se nkolika pknými, vypstování hodnými oudy vy-

kázati nemohla. Podobné nadje budoucího lepšího založení parku vzbudily ve mn
Ctverohrany 17, 17, 17, kteréžto obsahují všecky v našem ponebí dobe se živicí

stromy (nejpíze k zasazení do parku zdejšího a menažerie ustanovené).

Pesazují je sem vždycky ze školky (11). Pkné duby s listy nejrozmanitji

tvoenými, od javorovitých až do bukovilých celokrajných, stromy jehliíí v nejrozli-

njších odstínech Iravozelena, modrozelená, žlutozelená až do ernavozelena a vzrstu ješt

rozmanitjšího, a lak mnohé jiné slojí zde v adách; obrazotvornost snadno si je sestavuje

v skupení, kteráž zahrady a parky našich mst v ráje mniti mohou. Také lesní-

kovi jsou tyto tverhrany dležitý, nebof u velikém množství stromv nalézají se dru-

hové hodící se do každé pdy a na každé stanovišt, s devy všelikým požadavkm

vyhovti mohoucími. lvcrhran 16 obsahuje obilné druhy a ostatní pstované rostliny

ve všech odrdách. Spatujemef tu asto na jediném rostlinném druhu, na p. ka-

pust (Brassica oleracea), kteráž co kapusta kadeavá, co zelí hlávkové, co jannus,

karfiol a brukev (kelruben) se pstuje , rozlinosti forem
,
jakéž u planých rostlin

sotva v eledích nacházíme. Také obilí
,

pšenice , žito
,
jemen atd. objevují se

v obrovských, zákrplých hojno- a chudoklasých odrdiích, jak se v rozliných pás-

mech a druzích pdy okolnostem pipodubfuijí ; i potkáváme se zde s rozmanitostí kul-

turou zplozenou tak dobe, jako ve vzdlaných národech s nt^rozmanitjšími osob-

nostmi, kdežto mezi divochy jeden jako druhy toliko ráz národnosti nosí. To samé,

co nyní bylo o hospodáských rostlinách eeno, platí také o rostlinách k ozdob cho-

vaných. Pstováním rozpadly se v tisíceré, dle barev a formy rzná odrdky, i jest

se nadíti, že, až jen kultura i na ostatní pkné byliny a stromy se rozšíí, také ly

se mnohonásobn zmní, tak že i za našich dob vždy pokraující tvoení forem pr-

chod míti budí". Že také stromy pstováním všelijak se promují, dosvdují ovocné

Stromy, jichžto vidli jest sbírku v 9 severozápadní áslí, již v zahrad zvíetní. Ob-

zvlášt krásné a asto k neuveni veliké jsou b oskve a hrušky. tverhr.my '20, 20, 20

B 18 obsahuji záhony vliislní bolaiiické zahrady, kde všecky druhy rostlin, v Paížském

podnebí se daící, dle pirozené soustavy sely a sázeny jsou. lverhran 18 obsahuje

eledi sosen 8 jehndokvlých stromv; tverhrany 20, 20 posázeny jsou ostatními

rostlinami, poskytujíce pohled na ohromná lada bylinná; toliko na konci, kde slojí motýlo-

vilé, rfižovilé, javorovilé a lípovité druhy, vynikají opt k lesu podobné tlupy stromové.

Rovnž velikolepé, jako záhony rostlin pod iirým nebem, jsou skleníky (39 a).

Nad velikým botanickým iverhranem 20 jest veliký skleník studený, v nmžlo se

vychovávají rostliny teplého mírného pásma ; v lét vystaví se v pcdedvoí (39, b.).
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Jiný skleník nalézá se u 40 a jeho rostliny bývají na dvoe ped ním ležícím

vystaveny.

Jsou tam namnoze pomerane, laviíny atd. z Itálie, eriky a jiné suché krásn

kvetoucí kiky z Pedhoi, podivn vypadající protey a myrty z Nové Hollandie, ka-

mellie z íny, jakéž, teba mén etné druhy, také v naSich studených skleníkách

máme a jimž se zvláštní malebnosti nedostává, jelikož z vlastí pocházejí, kteréž ani

svží lislnatosti našich slromv ani bujnosti tropických nemají. Podivení vzbuzují ale

výhevný, pechovávající rostlinstvo tropické.

Dva tverení skleníky zvýší dvojpatrového domu ukrývají vy.soké druhy rostlin

(41, 41); nižší pak postaveny jsou ve dvou dlouhých domech; kteréž v tarase nad

sebou vystavny daleko se táhnou za druhým vysokým skleníkem. Hoejší z nich rozdlen

jest na dv patra; v prvním nacházejí se pkné listnaté stromy a palmy tropické,

v druhém nejpodivnjší kaktusy a cykadey (jehlií stromy, palmám podobné s tuhými,

podivn vyštrbenými pérolisly). Vbec jest dobrou ptinu zde pstovaných rostlin také

v Kinských zahrad vidti, ovšem ne v tak velikých e.xempláích.

Divadlo však u nás nikdy nevídané poskytuje dolejší dlouhý skleník, ku které-

muž stupn z prostedka hoejšího skleníku vedou. U velikém vodním bassinu, ob-

klíeném houštinami kapradin, palem vjínalých, štíhlých sítin tropických, jako na pr.

vysokého papíru, proplítaných Tuberosami (druhem lilií) a jinými pekrásn kvetou-

cími otáivými rostlinami plovou krásné lekníny (nymfy) a lotosy se srditými a ští-

lovilými listy, s ervenými, bílými i modrými kvty, uprosted ale obrovské listy Vik-

torie. Myslíme, že jsme se vsamodivé pírod octnuli, nebot nádoby, v nichžto bahenni

rostliny na pokrají bassinu rostou, pokryly jsou bujícími drny z útlých trav, begonií,

ozdobných tnechv a plavuní. Melze si dojem tchto skupení podle seslav rostlin na-

šich sklentkv pedstaviti, jelikož tyto jako diváci v cirku hlavami nad sebou stísnny

jsou, a namnoze v stejné výšce, lak že jen z jednotlivých vynívajících listv pozne-

náhla dopátrati se možná, co tu všecko. Zde v skleníku Paížském jsou bez spoeni

g nu'stem nepíliš mnohé rostliny tak vystaveny, že Ivary jejich do pamti patícího

na n navždy vtisknouti se musí. Vysoká Ilina cukrová vynívá z houštin kapradí,

otoena okrouhlolistými úponkovilými rostlinami; jest to jemné zvoleaí protiv v listních

tvarech. Rovnž mezi lekníny sob vespolek dosti podobné vmšuji se shluky ve vod
rostoucích Pontederií, Villarsií, Pislií a Salvinii, i dtelolistých Marsilei.

K této prostední síni piléhá na právo dlouhá jizba, v níito poíní rostlinstvo

tropické pokrauje; palmám vzrstem podobné kapradiny, pandany s kmenem palmo-

vilým i širokými trávními listy, peenolisté a vjíovilé palmy, banánovilé s ohrom-

nými listy a všeliké jiné Scilaminey s pestrými kvty. Na levo se táhne dlouhý

skleník, nb.sahující cizopasnice, ježto ve vrcholich tropických stromv se piživují,

nesíshié orchidey s kvty dílem lalnatými, malými, dílem jednotlivými, asto až

6 pst velikými kvély krásných barev a rozkošných vní; dále aronovité s listy na-

mnoze slelovitými aneb srditými, elné popínavé roslliny, kapradí a mechy. 1 zde

nemusí se divatel lopotn skrze ady stojících a se stropu visících nádob kroutiti, ne-

nabuda ani po kolikabodinném pozírání dobrého pi-ehledu pokladíiv ve skleníku, jako

unás; nýbrž všecko tak jest sestaveno, aby nejdíve dobrý obraz vegetace pod obralniky

podávalo, a práv kvetoucí exempláe v popedí vystaveny jsou, tak že celá sí nevadnoucí
ávi, 1W7. Q
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kvtní zahrad se podobá. Vý&uký stupe tepla v tchto tech skleníkách zachovávaný

dokonává pelesf smyslv, i jest nám jakobychom pod dalekými obratníky se byli octnuli

Vbec jest významným rázem zahrady kvtin, jejž jsem hned pi poálku vytknul,

spoádáni vystavených pedmlv. Bohaté sbírky nacházejí se také ve Vídni, Berlín a jiných

velikých mstech, ba i ve vlasti naší jsou skleníky, jsou na p. v Dín, ježto Paíž-

ský Jardin des plantes potem druh orcbideí nepochybn pevyšují, v Paíži však

nejsou sbírky pouhými sklady exempláiiv, nýbrž všude zetel obrácen k torau, by pí-

jemnostmi sestavení, výborem pkných e.xempláv pozornost obecenstva ku pírod pi-

vábena byla, lid zárove pouení i potšení docházel.

róskyloval-li nám dolejší skleník se svými orchideami a vodními rostlinami ne-

vídaných krásot ; tím pak více naše podivení vzrstalo pí vstoupení do dlouholahlých

skleník 41, 41. Oko je v pochybnosti, kam hledti nejdíve. Palmy nejrozmani-

tjších druhv, jedna pknjší než druhá, stoji (u v nejodlinjšich velikostech a pom-
rech vzrostu, od houštin tsn nad zemi se rozkládajících obrovských listv až do

nebelyných stromv. Palma nad palmu vyhlídá, pedstavujíc se co stará známost

z cestopis a botanických dl. S každým krokem nové tlivý se jeví užásajícímu oku.

Pistupujeme k novým skupením, a z pozadí pozdvihují opt nové palmy obrovské své

hlavy nad nižšími. Mámu zde hlavní representanty slromstva z praicsv nieziobralní-

kových ; Ii hlavní tvary ukazují nám velebné palmy ve stedu skleníkového lesa.

Vidíme kokosovou palmu s vysokým ztepilým kmenem, na jehožto temeni svazek zpe-

ených listv, zdélí dobrých 10 stevícv, ale znanou výškou velice zmenšených se

vynásf; jí podobna se silnjším kmenem a hojnjším svazkem listv je Elate, palma

lesní- Dokonce jiná jest Arenga. Její vysoký kmen, dva si. v prmru tlustý, není

jako pedešlé šupinatý, nýbrž hustým kožichem dlouhých lýkových cev obalen, dležitou

to látkou k vyrobování pletených prací, karláv atd. v Indii. Listy také zperené,

20 st. dlouhé, ze stenku jak stehno tlustého a 3 stevíce dlouhých lístk složené, stojí

v dálkách ty stevíc (id sebe ua kmeuu, ne však na vrcholku, jak u datlovníku akokos-

nikn. Ony dosahují v rovnovážném smru na vše strany mezi houštím ostatních palem skoro

až ke stnám výhevný. Caryota má vzrst kokosové palmy, ale její listi tvoí svazek 15 st.

dlouhých list, kteréž ne jednoduché lístky, nýbrž opét zpeené, mnohonásobné rozslí-

liané lístky nosí, podobné ponknd Venušinu vlasu (kapradu Adiantum). Latania

a Corypha nosí na pevném sloupovilém kmenu ohromný svazek velikotvarých vjío-

vitých listv, majících 5 si. v prmru, naproti tomu tvoi Rapis houští štíhlých rá-

kosv, na konci nekojnými malými zpeenými listy ozdobených. Také druhé typy mají

tak úhledné representanty. Chamaedorea má jen na palec tlustý, nepevný, štíhlý kmen,

se svazkem pkných zpeených listv. Druhové rolangu (Calamus), jejichž kmeny jsou

tenké a ztepilé (z nichž pocházejí španlky), mají jako Arenga listy po celém kmenu

stídav rozestavené, ale útlejší lístky- Konen jest Livistonia pamtihodná, iiovo-

hollandská vjiolistá palma, jejížto lístky jsou úzké a útlé, tak že listy svazkm tráv-

ních list se podobají, i Areka, jejíž lístky tém tak dlouhé jsou jako celý list, a tento

tudíž velmi široký a hebenilý vyhlíží.

Vbec psobí nejvtší rozmanitost listv palmových pomry lístkúv ku hlavnímu

listu, barva, hned jasn, hned temnozelená, hned na zpodní stran stíbrná, a rozma-

nité kolce neb osiny, tak že rozliní druhové jednoho rádu vtší mnivosl projevují

n«žli veškeré jehlinaté i lupenaté naše stromy i radv nejrozmanitjších. (Viz ku
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III. Živy na str. 176 a 241.') Ve výhevnéch nacházejí se ješlO mnohé slromovité ka-

prarlyv draincc a panduny se svazky Irávovllých, širokých, po kraji pilovitých listv,

ježto v nejpkiiijjšim spirálním poádka stojí ; aronovilé, kamž kolokasic náležejí, se

svazky slrelovilých listr. Také bambusy s mohutným stvolcm (jakovýž n schod

v. našem Museum stojí) ^ nesoucí stídavé hojní ovlvené haluze s krásní zelenými

rákosovými listy, náležejí ješl mezi jcdnodložné formy obratnikflv. Také vzory tro-

pických lupenatýh stnim jsou v tchto sklenících poskytnuly. Na míst javor jsou

lani Terminniic s diileki> pknji lalonalými. tikrát vtšími listy. Tvar jírovce (pla-

ného kaštanu) jest hojný, tropické tyto dlanité listy jsou však lesklé a vždy zelené.

Vcimi hojni' jsou citrony a lavíny s lesklými, kožitými listy, pak fíky s listy hned

ohromnými srditými, hned malými ale kožitými. topolovým neb osykovým podobnými,

a jiné s velikými listy Ficusu, u nás v pokojích k okrase nezídka chovaného. Tvar

vrbového listu pedstavuje v tropech tvar oleandroíému podobný, místo lip jsou tam Jlro-

movité malvy s velikými srditýnii i laloí^alýnii listy. Drobn zpeené listy nkazují

nesíslní druhové akauií, našim jasanovým lislm podobné jsou listy Sapindu a jiných,

ale krásn leskle zelené. Zhusta vidti lia tchto tropických stromech bohaté hrozny

kvtní, jaké u nás jen cizí akacic. bezy a jírovci mají, ve všech barvách, žlutých, mo-

drých, ervených a bílých, aneb ohrovské jednotlivé kvty, jakéž jen zde onde p-
slované magnolie a v menším objemu kamellie vyvozují. Jiné kvty jsou drobné, biají

ale dlouhé, pkn barevné svazky tyinek, o lak zde píroda všecko ve vkusnjším rou-

chu jeví; i akoli ješt mnohé pfivaby Iropv. krásn modré nebe. pestré ptactvo,

malebné vody a skály ede zcházejí, nemž peiíce úkol, podávati obraz tropického

rostlinstva, lépe ^y^^den býti. nežli zde spoádáním skléníkv docílen jesf. Opustíme

nyní botanickou zahradu i obrátíme se k živoišstvu, kdežto se krásné urení zahrady

.,Jardin des plantes," vyuovali a baviti lid, ješt zéjmji projevuje.

fPokraoviní ')

O vzniknutí asopisu Kioku i zamknuli jeho.

11.1 Di. J,,Purkyué.

Bylo to roku iS2U, když jsem se blize seznámil s Janem Svatoplukem Presleni,

jsa tehdáž assistentem anatomie a fysiologic na universit Pražské. Onf nedávno

z HuJuniouce se navrátiv, kde po dv léta byl professorem mineralogie a zoologie

pi tamnjší fakult lékaské . zajal po smrti prof. Bergra totéž misto pi zdejší

medicínské fakult. Slyšel jsein, že se zanáší ouplným pekladem Biologie Trevira-

nusovy. Jest l<i vlastn fysiokígie vseobecuá, která berouc ohled na všechny íše pí-

rody zaliiMUjc v sob podstatu všech pirozených vd a iní tím jakousi cncyklopaedii

pirodnickou. Vzdláni, lakového díla bylo by podávalo píležitost vytvoit dosti ou-

plno terminologii pirodnickou v jazyku eskem. Zdá se, že Presl, toho potebu pede

vším cít, chtl právi' pruto tuto knihu za látku svých prací vyvoliti. Však po nkolika

pokusech, nevím z kterých píin, pustil od toho díla, i obrátil se, cil k tomu schopnost, ku

pracím speciálním. Pi mé první navitv našel jsem jej hluboce zajatého kreslením

obrazu rostlin na kamen pro svflj veliký rostliná, jejž tehdáž spolen s hrabtem

Berchtoldem pp svazcích vy4ijval,,, á^ xtóišjiiípli vi>lWM b^la pak pelivou, rukou
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jeho milostných sester Anny a Klary ozdobn vymalována, an zatím bratr Boivoj pro-

skoumáváním rostlin flory sicilské, ježto byl tam cestovav s sebou pivezl, pilné se za-

nášel. Veír picházel hrab Berchtold, i pinášel svou denní práci, píspvek k rost-

linái, což potom Jan v noních dobách rychle na eský jazyk pevádl.

I zalíbilo se mi velice v tomto ústraní eských jasných hlav i eských srdcí.

Býval jsem tam bezmála denním hostem, a co bratí Preslové zajati byli prací runí,

jeden kreslením druhý pekládáním arch sbírky botanické, pouštl jsem se já do hor-

livého enní o vcech pírodních, o pstování vd v jazyku eském a jiných ideá-

lech bez mezí a bez koncft. Býval jsem rád slyšán, málo kdy odporu zkoušeje mlad-

ším bratrem Boivojem, jejž jsem místo jména Karel tak nazýval pro jeho obyejnou

zasmušilost. Nkdy se také pidružili Svoboda Malostranský, Jungmannové Josef i An-

tonín. Byly to pravé poátení besedy eské ; nemluvilo se jinak nežli esky i o nej-

zapletenjších pedmtech vdeckých, a peasto se vyskytla píležitost k vytvoení

potebných názv, nkdy šastn vyvedených, nkdy dosti nejapn. Tu mírnil a ídil

Josef Jungmann takové naše poínání, nahlídnuv do svých bohatých zásob slovnických,

i asto se našlo slvko vhodné, dávno od našich pedk potebované.

Jednou v nedli procházeli jsme se my ti, Presl, Jungmann a já, okolo Pštros-

ky. krušný slav našeho spisovatelstva v pomru ke tenástvu považujíce. I prohodil

Jungmann myšlénku, že by se njako snad pomohlo tím, kdyby se spisovatelé a jiní

vlastencové mezi sebou zavázalí, vydávané od nich knihy kupovati. — A to byl

první zárodek naší, lak skrovn poavší, nyní utšené zkvétající Matice eské, která se

konen v sekcí Musea království eského promnila.

V jiné z lakových veerních besed horliv rozmlouváno bylo o vypracování vše-

obecné vdecké encyklopaedie. Již se jednalo o rozdlení prací, Václav Svoboda ml
pevzíti historií, J. Jungmann literaturu, aeslhetiku, Marek filosofii, A. Jungmann a starší

Klicpera medicínu, Preslové a já pírodovdy atd. Brzo jsme však poznali, že takové

dílo daleko pesahuje naše síly v každém ohledu. I pokusil jsem se zformulovati naše

snažení spsobem nco snadnjším, navrhnuv, aby se vydával asopis nazvaný „Slovanská

akademie." Tento název ml podle mého zdáni také ponkud vyzrazovali naše toužen'

po opravdové akademii nebo vysokých školách slovanských. Pátelm se však zdál

tento název píliš vysokoletný, a snad i podle tehdejších okolností nemilý, i hledáno ji-

ného, který se brzo naskytl. Snažil jsem se jedenkráte vystaviti symbolický ili my-
thologický význam jmen pravkých osob našeho djinslva. Tu ml Samo pedstavo-

vati pvodní bytost, Krok vystoupení rozumu do zevnjšího svla, jako základní

filosofii, dále pak obdržely Krokový dcery podle svých vrozených vlastností zvláštní

ouady, jedna konajíc obady posvátné mla pedstavovati fakultu theologickou, druhá

se bavíc poznáváním rostlin a hojením nemocí znaila fakultu lékaskou, teli zpytujíc

práva spoleenská i spravujíc národ po zákonu zastávala fakultu právnickou. Ta pak

po smrti otce vyvolila Pemysla za chot, sílu výkonnou zemdlstvím, zbraní a pr-
myslem, jehož první vojna byla proti pohlaví ženskému, aby se ukázalo, že síla má
panovati nad slabostí, rozvaha nad vášnmi. Pi podobném rozjímání naskytlo se samo

sebou jméno Kork asopisu všenaunému, jenž ml na svtlo vyjíti. Jan Presl pevzal

ihned redakci a potebné výlohy na tisk. Moje vidní o Krokových dcerách uvedl

Jungmann pknou vstupnou básní v indické vážné rozmry, já pak napsal ozná-

mení ili program našeho asopisu víeaauuého, kdež jsem i^podal sousta^ u ved i po-
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jmenovány jsou védy a umnl pomocí pátel prvníkrále naSfm hlaholem. Jestli že do-

saviíde v knihách i asopisech o vdeckýrh pcdmlpch jednáno bylo toliko prosto-

mluvn^^m spftsobem, podal Krok první piklad mlíivy íeské písn vdecké, chtje tím

dokázati nepátelm našeho jazyka, že nemén co jejich schopen jest k vyslovení všech

abstraktních pojm, a k vyznaení vlastností pírodopisních podivuhodnou tvoivostí

obdaen. Také se mlo okázati mocím vládnoucím, že kdyby tohu poteba kázala a my

vedeni býti mli k vyvinuti vyššího života duševního, i hotovost k tomu by se našla

v jazyku národním, i že by také pro skrovný poCátek nebylo nedostatku sil uíitel-

ských. Byl-li to omyl, bylf zajisté nejšlechetnjší, avšak poátek omylu velkolepého,

který po ptatidcíli letech vyjeviti se ml.

OuCastnici Kroku—;byly lo síly tehdáž ješt mladistvé, které se pozdji ukázaly

co znamenité — chopilifse hned s poCálku nejdležitjších úloh lidského skoumání. Tu

je lákala posvátná mluva staré Indie, jakoby se Slavie do svého rodišt navrátiti chtla,

obrácen zetel na libozvuénost našeho jazyka, zvlášt pak jednáno o pravidlech aso-

míry a ta otázka až do konce provedena. Jungmann sdlil metriku indickou, sám se

pokusil indickou mrou smiti báse
;

jiní, Marek, Chmelenský, Šír podobn si po-

ínali. Zstalo však jen pi pokusícli. i zstane, dokud se nevydaí horující jakýs

básník, pohybující se píslušné v indických mrách. Nestojí to dosavad lépe u nás

ani s prosodií staroeckou, akoliv zde aspo na zdailé peklady ukazovali mžeme.

Též o té záležitosti mnoho jednáno i pemítáno v Kroku, i mnoho výtených píklad

podáno. Zvlášt o tom jednali J. Jungmann, Šafaík a Kollár, i vc tím na dost pevné

zásady uvedena. Také nkolik filosofických a aesthetických pojednání, obratným perem

psaných, vmísténo v Kroku. Valný pak poet lánk, a jako vlastní ráz celému spisu

dávajících, byl pírodovdeckých. Podáván pehled nejnovjších výjev v pírodnictví,

i uíno o vcech rozmlouvati, strany kterých až dosud ouplné mlení bylo panovalo. Tak

mluvíno o hvzdáství, o siloskumu ili fysice, o lub ili chemii, o pitv ili ana-

tomii a p.

Presl starší, již prvé v rostlinái vystaviv názvosloví botanické, poal i o

mineralogické se pokoušeti zevrubným popsáním kopanin eských nejnovji odkry-

tých; též o pitvu se pokusil, vylíiv elist labuti. Pozdji pokroil dále, vystaviv

krátkou anatomii a fysiologii co úvod svého Ssavectva. Další krok pak uinn Stán-

kem vydáním ouplné pitvy loví se slušným atlasem, ímž by ivyhovíno bylo pote-

bám vyšších škol eských, kd yby takových bylo stávalo. Dále ustanovil Presl v Kroku

terminologii živoišstva. akoliv ji docela vyvésti, mimo ssavectvo, nebylo mu dáno.

Chystal sice ptactvo k nejbližšímu vydávání, sám na zinkových tabulích dosti ozdobn

vyleptávaje obrazy hlavních rod : to ale všechno pišlo na zmar. aniž známo zdaliž

jaký rukopis o ptácích i jiných tídách živoišstva eským jazykem vyhotovil. Pozdji

nkteí podobné o soustavu zvíat na základ Proslove se pokusili, jako Stank,

Peirka, Krejí, avšak jen v objemu skrovnjším a pro nejbližší poteby nižších škol

;

ouplnjšího. velkého díla, všechny tídy zajímajícího, teba jen v tom rozmru jako Ssa-

vectvo bylo, ješt se nám nedostává. Akoliv duševních sil by bylo, chybí nám pod-

nikatel. Ó kýž by aspo njaký Maecenas povstal, jenž by k naší opovrženosti sblížiti

se neváhal ! K tomu jest arci teba nco odvahy a bezohlednosti na tu tyranskou

slušnost, nkdy od bezhlavých, bezsrdených panák diktovanou. —O rostlinstvu v Kroku,

vyjma jediný lánek od SUka, ani zmínky není. Nebylo toho potebí. Vycházel



86

lehdáž rostliná, pozdji nákladem Matice Veobecný rostlinopis (1846) a poíátkové

rosllinství, s ozdobným atlasem v kvartu fklerý. nevím proí, v seznamu knih mati-

níoh se ticohlašuje) : a zdá se, že jiných dlníki na tomto poli ješt nestávalo.—Mén
koupý b\l Pre-1 v sdlování svých pokus mineralogických, frrystalloerafickýoh. palae-

ontologických, až i ly poznenáhla n zvláštní knihy vzrostly. Ješt nacházíme nkolik

lánki chemickvch, mimo rozbor vod Libnienských od Karla Presla také rozbor íer-

veného dešt u Blankenburku spadlého podle hollandskýcli chemikA Mayera a Stoopa. Lu-
bou speciální se PrcsJ nezanášel, nicmén sestavil knihy o luíb povšechné, pak o rost-

linné a živoišné ve dvou dílech r. 182S a 1835, i získal si tu zásluhu, 'že první vy-

tvoil ouplnou terminologii chemickou, která i podnes z vtšího dílu svou platnost za-

chovala. Množství lánkfi se nachází v Kroku týkajících se fysikalní geografie. O té

Presl obšírnjšího díla nevydal, avšak by se to jist bylo stalo, kdyby mu bylo popáno

bylo delšího bezstrastného živobytí, an k lomu dílu znaných zápisek a knih poho-

tov ml. Také lékaství bylo v každém dílu nkolika lánky zastoupeno. Pispli

k tomu oba Proslove, hrab Berchtold, hlavn pak A. Jungmann pehledem a pojmeno-

váním neduh lidských. Tenf také sdlil v Kroku krátkou anthropologii. kdežto mimo

krátkou anotomii a fysiulogii nco o letorách, o vyvinování se lidského živobytí postu-

pem vkv, o plemenech lidských nacházíme, viak velmi málo o duševd. nejchudší

podíl vzala technologie, kdežto mimo pojednání o dobýváni kamence a výtený lánek

o lnu od Chmely niehož se nenachází, snad že praktické pedmty z asopisu rázu

najyíce vdeckého naschvál vyluovány byly. Nahradilf to pozdji Preál a* ji-

ných stranách. Pisatel tchto ádk jen nco málo na poátku se zúastnil \ Kroku

:

dal se cizinou lákali, jako druhdy rytíi ešti potulující se po cizích dvorech, aby sob

tam získali slávy a pak teprv uznání ve vlasti. V pozdjších sešitech sdlen rozbor

mikroskopický zub, ii pak ználek pojednáni o tysíologii mluvy lidské. ' >'
>'

Krok nebyl periodický asopis, vycházel v neuritých lhtách K tomu ani dd*".

statených literárních sil nebylo, ani dosti etného publikum. Náklad byl na 300,

a sotva 200 odbratel. Mimo to nioiila se jen malá suma jemu vnovali, an mnohem

dležitjší práce, vydávaní soust!t\ních uebních knih, hla\ni výlohy požadovaly. Pro-ni

ež také jen zídka vycházel svazek po svazku, v prvním roce (1821) dva. (byl«l

v tom vidti dubroii vli), pak Ii za Ii léla (1822—23-24), pak po pestávce dvou' '

let zase dva svazky (1827— 28): v tetím desítiletí (1831 - 33^34—3<)—37) vydáno^

5 svazk, až pak poslední roku 1840 na svllo vyšel, kdežto Presl dokonav z vtší ásti

svou úlohu vdeckou, k záležitostem prmyslným, pozdji k politickým své zení obrátil.

Zdálo se mn z poátku, že by byl Musejnik, a vbec zízeni Matice Kroku na

ujmu bývalo. Co se lýce látek v Musejníku, dojista ne, neb tam pevládaly látky-

historické, filologické, v Kroku pak pírodnické vždy více a více se šíily. Záleželo

to tedy na vydavateli a na publikum. Vná škoda, že jemu nebo nkteré jiné

z našich moudrých hlav nepišlo na mysl vydávali Kroka pomocí eského Mltsea

a pozdji Matice eské. Kdež bychom se již byli octli od roku 1827, za ti desíti-

letí! Jaké by se byly vyvinuly síly a schopnosti, které lakto ladem zstaly ležet a ko-

neCn neteností vlastní a nepíznivými okolnostmi zahynuly. Tot nám zejm uka-

zuje, jaké prozetelnosti a obezi-elosli teba veejným ústavm, líímaji-li co možná

nejblahodárnji psobiti na as i na biido.uoost. '' '
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Drobnosti.

Zpráva o bobielt na panstvi Tfebotkém.

Pan Em. Hanuš, správce panství Teboského, podal <lo památné knihy loské ho-

«podórské výstavy v Praže velmi zíyimBvaii zprávu o bobích osadácli na Tebosku, kte-

roaž zde sdlujeme.

Osady bobr na Nových ftekach, na ]^uinici a Nežárce povstaly teprva v novjší

dob na rozkaz knížecího majitele panstvi Tcboiiského. Neb když bobrové, ve knížecím

Schwnrzenberskéni parku u erveného Dvora bliž Krumlova držani, ai do r. 1804 znan se

rozmnožili a obyejný prodej nadbytených kus do Vidné a do Prahy okolnostmi zamezen

byl, kázal knize uskufeniti návrh již r. 1800 uinný , aby se totiž bobrové v odlehlých

vodnatých lesích panstvi Teboského nasadili.

Nové eky — velkolepá, na !'/» hodiny cesty dlouhá a pevnými hrázemi opatená

stoka, která dolejší, pod ohrazenými místy ležící krajinu ped povodní chrániti má — byly

k tomu úelu co nejprospšnjši místnost |)ro novou bobrovou osadu vyhlédnuty.

Nad plochou, která povodní zaplavena bývá a kde ást vody splavem ve hrázi do

Starých ek se pouští, byla prostora asi 50 D sáh silnými dubovými koly ohrazena a do

té zdánlivé pevné ohrady dva páry bobr, z ('mrveného Dvora r. 1804 peneseny. Bezpo-

chyby mli tímto ohr.ižením bobrové jenom k nové místnosti pivyknouti, což i z toho souditi

se dá, že jim denní chleba a ípy podáváno bylo. Nicménž opovrhli bobrové touto po-

travou a dali pednost ke vrb v zahražené místnosti rostoucích. Brzo však prohryzli

bobrové i silný dubový plot a vyvolili sob nový slánek na zaplavovaném pobeží Starých

ek. Stavbu vykonávali v noci, a stavivo záleželo z vtvi a proutí osyk a vrb, z drnu a

mechu. Bouda byla 2 sáhy vysoká a mla ]C sáh v objemu, uvnit byla rozdlena

v dvoje patra, z nichžto hoejší suché co bydlišt, zpodní podvodní ale co zásobárna bobrm
sloužilo ; vchod nalézal se na stran proti proudu, východ ale na stran proti hrází.

Akoliv bobrové jenom slabší podrost ohryzovali a k stavení upotebovali, osvdili pedce

také nezídka svou obratnost v porážení strom až na 12 palc silných.

K tomu úehi vyvolili sob osyky u vody stojící , kteréž na stran vodní tak

dlouho ohryzovali, až stromy do vody padly, naež je k obydlí piplavili.

Za nkolik let vybudovali tím spsobcm ješt nkolik bud v Starých ekách, opou-

štli je ale v suchém let.

Nové eky jsou opateny splavy a chovají nasazené ryby. Stalo se pak jednou,

když voda pi loveni ryb spuštna byla, že bobi, pozorovavse nemilý jim úbyt vody, bez

prodlení trouby splavu kamenem, drnem a balmem ucpávali a nato za jedinou noc ped
splavem mohutnou hráz vystavli. K odstranní tchto pekážek musila na to nemalá práce

vynaložena býti Ponvadž bobrové jenom v noci pracuji a potravu sbírají, mimo to velmi

jemným ichem opateni jsou, dají se jenom v noci pi mfiku a píznivém vtru po-

zorovati. Pi velké vod naskytla se však rybám i ve dne píležitost bobry spatiti, a

nezídka se pihodilo , že samice s mlájaty na zádech ped jejich oima po ece plavala.

Pi osamotnlé poloze Nových ek a písném hájení rozmnožili se bobrové za 30

let v tahovém potu, že nejenom na sousedním pobeží Lužnice a Nežárky, nýbrž také na

potocích panství Vitorazského, Jindichohradeckého a Novodvorského nové osady zakládali.

.Tak známo, vyhrabnjí si bobrové také jámy u beh vod k obývání, a stávají se

tím nepátelé každého ohrazení. Tím se také stalo, že se do pevných sice ale jen místy

v7d]áždných hrází Nových Éek pustili, a naopak zase v suchých letech o umlé rozvod-

ném této stoky a vedlejších luk podivohodnýrai starb*"" ** pokou^li- Žyí posud pa-



8*

matnici, kteí pomáhali rozhazovati tyto za jedinou noc povstalé hráze, jimiž se vod dá-

val smr docela jiný a které asto délku 40 sáh mly. Ješt nebezpenjší bylo podrý.

vání hrázi, ponvadž strhnutím jejich pi velké vod pole a louky pod nimi ležící a

nkolik tisíc jiter rozsáhlé docela pokaziti se mohly.

Ponvadž tyto škody navzdor opatrnému hlídáni a astému opravování hráze každo-

ron se opakovaly, bylo r. 1833 uzaveno, poet bobr umenšiti; myslivcm bylo povo-

leno pimené stelné, a ti od té doby piln po nich slídili. S dovolením knížete pána

pišel i Vídeský jeden zviná do Tebon, pinesl s sebou železa, nechytil ale více nežli

ti kusy. Také rybái je stíhali, a jednou podailo se jim pi opravování hráze od bobr

podryté, celou rodinu za /iva chytiti a do Tebon pinésti. Starší bobi byli úplné do-

splí a vážili 3.5—40 liber. Byli puštni do rybní komory, kdežto mladí matku svou hla-

dili a k ni se tulili. Potravy však, chleba a ípy, nepijali a musiti se tedy po nkolika

dnech dáti zabiti. Starší bobi, samci a samice, mli velikost jezevce, a bobrovinu (tunou

ve zvlášthi žláze vylouenou hmotu) docela vyvinutou.

Nejvíce pisplo k umenšení jejich potu plaveni díví, na Nových ekách a Luž-

nici zavedené, jelikož tím osady bobi znepokojovány byly; ba jednou zapálili plavci zlomy-

slné bobí boudu.

Nyní se zdi-žuji v Nových ekách jen dv rodiny, a neni úmysl knížete Schwarzen-

berka i tyto vyhubiti. Jedna z tchto rodin obývá v Starých ekách boudu, druhá zdržuje

se v hrázi, ale pod písnou dohlídkou. Praví se, že nkteí liobfi také ješt v sousedním

Rakousku se nalézají.

Pamtihodno jest, že v sousedství bobr žádných vyder se nepozorovalo. .íkoliv tito

rybám sTtodlivi dravci okolo rybník a potok Teboských dosti hojní jsou.

Fotogalvanografie

.

Od vynalezení daguerrotypu dala se dlouhá adu pokus o rozmnožováni tiskem

obraz daguerrotypických a fotografických, všecky ale methody, jakých k tomu do.savad

vymýšleno, dokázaly se býti nepraktickými, ponvadž jimi líelu jenom nedokonale bylo

dosaženo, když zhotoveni každého nového exempláe žádalo novou pípravu. Desk, ja-

kými by se obrazy tyto tiskem daly rozmnožovali u vétáím potu, nedocíleno žádnou

z tchto method.

Vynález takový uiniti zstaveno bylo panu P. Pretschovi z Vidné, který jedním

z nejšastnjších nápad spojil k tomu konci fotografii s galvanoplastikou. V jeho díln

pracuji slunce co malí a eleklrinost co ezbá k jednomu cíli, a výsledky jejich spole-

ného piinní jsou opravdu pekvapující. Tisk podle methody pana Pretsche dje se

cestou typografickou, tak jako se tisknou knihy nebo devné a olovné štoky, každý

pak takto obdržený obraz jest nejzevrubnjší opakováni svého originálu, jímž zstává

i pod mikroskopem. Fotogalvanický tisk tedy rozmnožuje exempláe jako knihotisk, pi

tom ale tiskne spolu fotograficky ; i nejútlejší odstíny barev podává poubá er tiskaská

nejútlejším stupováním svtla a stínu. A o jiném pomlíme, jak didežitá to vc u ped-

mt vyššího umní a hlubší vdy, kde se jedná o poloviní šíku vlasu, o stotinu linie

pod mikroskopem, jako pi fysiologii, pathologii a j.

Tento vynález jest výsledkeni dlouhé ady zkoušek, inných po mnohá léta ve

Vídeské státní knihtiskárn, kdežto pan Pretsch jakožto faktor ml k ruce prostedk ne-

obyejných. DivDO, že se mu ve Vídni nechtlo podaiti, získati uznání tomuto plodu

svých studii a zkoušek
; proež, pesvden o dležitosti a vysoké kulturní cen svého vyná-

lezu, vysthoval se p. Pretsch do Anglian. V Londýn sestoupla se ku praktickému provpzo-



89

vání nového umní ihned zvláštní spolenost, která pHjavsí jméno , Patent photo-galvano-

graphic company" tíží je v míe velikolepé.

Píprava fotogalvanických desk jeet následující. Deska sklenná potáhne se liu-

speninovitoii chemickou smíšeninou stíbra, jodu a jiných látek, jejichž pomry k sobe

jsou t^emstvím vynálezcovým, a nechá se uschnout. Pak se plotna taková pivede ve

spojeni s obrazem, který se má otisknouti, a vydá se svtlu, íiii?. penese se útlá, slabá

kopie obrazu na sklennou desku. Tato se polom umyje boraxem, naež vystoupí obraz nco

již povypukle. Nyní se deska umyje lihem, potáhne litlým kopálovým lakem, vloží do

njaké stahující tekutiny a vydá horku, naež se obraz již zcela vypuklý objeví. Pomocí

této sklenné desky zhotoví se pak na galvanické cestí deska kovová prohlubená, která slouží za

matrici desce vypuklé, jíž se pak tiskne. To vše dje se v dob mnohem krnt.ší, nežli by

potebí bylo ku kopírováni obrazu dosavadními spúsoby.

Fotogalvanograíícké obrazy touto methodou docílené, akoliv pedstavují teprva

první zaátky tohoto nového umní
,

jsou ku podivu krásné , a vystavené za sklem shro-

mažJují v ulicích Londýnských okolo sebe tolik obdivovatel, až s^ tím nezídka zácpa

stává. Vidti na první pohled, že to jsou fotogi-afie, avšak vidti spolu, že jsou to obrazy

tišténé ; i nelze sobe vysvtliti mistrovské jejich provedení. Nejvtší podiveni ale zmocni se

nás, když obrazy tyto dáme pod mikroskop. Této zevrubnosli pi nejjemnjší útlosti nelze

dosáhnouti žádnému umlci, byt byl sebe vtším mistrem a dlouhá leta vynaložil na zho-

tovení jediné takové desky rytím. To dovedou jenom svtlo a elektrinost ve spolku.

Princ Albert zaslal fotogalvanografické spolenosti pvodní výkres Rafaelv, jediný to

exemplá, který má práv proto bájenou cenu umleckou a lérn ani penzi nedá se

zaplatiti. Ústav fotogalvanografický rozmnožil tuto runí kresbu v etném'pot exemplá, a to

tak zdaile, že naprosto nebylo možná rozeznali originál od kopii. Toliko dle známky na

zadní stran své mohl býti poznán. Pi tom pak mají tyto tištné fotografie tu znamenitou

pednost ped samými originály, že nejsou tak citelný vzduchu, svtla, vlhka a p., jichžto

pfísobenim tyto snadno blednou anebo se zatmívají.

Konen, což se pi fotografii samo sebou rozumí, dají se tímto spsobem zhoto-

vovati obrazy ve velikosti libovoln zmenšené, která pak pomoci mikroskopu zase rozšíiti

se dá k velikosti pvodní, lak že na p. nejvtší Rafaelovské k.irtony daji se .studovati

na formátu kapesním.

Londýnský spolek fotografický vydává nyní adu svazk pod názvem „Photograpbic

Art Treasures" (fotografické poklady umlecké). První svazek, obsahující tyry otisky,

vysel již, a možná jej snad již i u nás v knihkupectvích dostati. Jaká píležitost posky-

tuje se tu literárním nakladatelm, obchodníkm v umleckých plodech, tiskam koton

a j., obrátiti tento vynález ve prospch svj ! Vydavatel knih neb asopis illustrovaných

mže si obrazy v jakémkoli potu exemplá bud hned tisknouti dáti od ústavu foto-

galvanografického, anebo objednati na n potebné desky. Také plotny ku galvanickému

postibování, a vše co náleží k elektrotypii, nabudou tímto vynálezem vtši pknosti, láce

a pístupnosti.

Teprva pak, až tato nová svtlová a elektrická typografie nabude takové rozsáhlosti

v umní a v literatue, bude moci náležit býti ocenna; její pak krása psobiti bude i do

takových obor, které dosaváde nebyly objasnny nižádným paprskem krásy.

Sira v mocnáství Rakouském.

Sira, v prmyslu a k dláni prachu stelného v náramném množství potebovaná,

dobývá 80 dílem z kyz, dílem se vyskytuje samorodá.

Z kyz železných dobývá se hlavn v echách v tak nazvaných minerálních hutích,



jako u Luhavíc v ChruJimsku, okolo FaUcenova v Chebsku, u Božkova v Plzesku a jinde.

Taktéž se dobývá z kyz médéných v Alpách, jako a míst Kalhoang a ("ihhrn ve Štyrsku,

v Mhlbachi u Solnohradu, v Ágordé v království Benátském.

Dležitjší jsou místnosti, kde se samorodá ryzí síra tží, Místnosti tyto jsou ná-

sledující :

1. Eadboj v Chorvatsku bliž Krapiny. V tetihoi-ním lítvaru tamj.ší krajiny,

který, skládaje se ze slinu, vápence a lupku s hndým uhlím, pod úhlem 45" kjihn se kloní

a na alpském vápenci spoívá, obsahují nejsvrchnjší slinité bidlice, vyznamenané nesísl-

ným množství skamenlých rostlin, hmyzu, a ryb také siru ve dvou slojích, které hlavn
z erné drobivé bidlice se skládají; v hoejší sloji bývá síra v koulích 4— 1") palc moc-
ných vylouena, ve zpodní sloji nalézá se síra neistá s bidlinou hmotou smíšena. Dle

smrn trvá sira jen nkolik sáh, dle úpadu jde ale do hloubky. Roní výtžek obnáší asi

2000 cent.

2. Kaliiil-a v Uhicli u Šávnice. Ve zvtralém trachytu, obsahujícím jíl, kemen
a sádrovec, nalézá ae také sira. .lil, v nkolika slojích uložený, jesl sirnalý a obsahuje

pevnjší jílové koule '/j až nkolik liber vážící , v nichž se také síra objevuje. Kemen
nalézá se v úlomcích, které v.áži nkolik cent a sfrou prostoupeny jsou. Sádrovec vysky-

tuje se také v koulích sirou proniknutých. Roní výtžek obnáší a.si 900 cent.

3. Swoszoirice v Halii blíž Krakova. Ložišt toto, již v geologickém popisu Tater

od prof. Zejsznera v Iónském roníku Živy popsané, nalézá se v mohutném útvaru teti-

horních slín, v nichž se zárovn sloje síry a sádrovce nalézají. Celé ložišt jest 243

stop mocné. Slin jest jednostejný modrošedý a obsahuje v pestávkách 12 stop pt sloj

siry, z nichž se vš.ik jen dv hoejší vytžuji. V hoejší sloji tvoí sirná zrna souvislé

vrstviky 3 palce silné, a z tch vrstviek skládá se sloj 15 stop mocná. Druhá sloj

skládá se z ledvinitých kus celistvé síry a jest 2— 9 stop mocná. Jednotlivé Icdvinité kusy

bývají 1

—

i palce tlusté, uvnit duté a pknými krystally síry pokryté. Ložišt jde od

východu k západu a kloní se k jihu pod úhlem 3— 15°. Na mnohých místech jsofi sloje

slrné vlnit zkroucené. Roní výtžek obnáší 15.112 cent.

4. Torja v Sedmihradsku u Sibin. V sousedství hory Budos vyskytuje se sira

co sopený sublimat dosti hojn. Sirná ložišt nalézají se na jmenované hoe a na vrchu

Alsó-Bonfafa >je Balvanás v obvodu 5—6 hodin. Zem jest se sirou smíchána, také se

nalézají kusy 2— 3 palce tlusté a 5— 1'J pahri dlouhé.

JJchýtáni ulili v hitlov^m lvaru v Cechách není •prospšné.

Již nkolikkráte byl jsem pivolán na poradu pi dobývání uhlí z kídového útvaru

T echách, a vždy jsem, na základ zkušenosti v tom ohledu sebraných, od dalšího pokusu

zrazoval, jakkoliv ukázky vábivé se býti zdály. Vyslovil jsem se též již písemn, jak

v Živ, tak i v Pražských Novinách o této vci, vidím však z nových zpráv, že se vý-

straha ta dosti asto opakovati nemže. Opakuji tedy ješt jednou, že všude v echách,

kdekoliv se sloje hndého uhlí v kvádrovém pískovci vyskytly, dolování jen se škodou pod-

nikatele se ukonilo; tak na Petín v Praze, u Stodlek, u Hlouptína, u Chval, u Jiren,

u áslavi, u Skute, okolo jižní paty Kozákova atd. Hndé uhlí, na nkterých místech to-

hoto útvani ovšem velmi pkné, jest všude v kvádrovém pískovci našem jenom v tenké

vrstv uloženo, která útraty vynaložené nikdy nenahradí; prospšn mže se u nás uhlí

dobývati jen z útvai-u kamenouhelného a útvaru tetihorniho. Kdo by o pomrech tch

J)!iže pouiti sp chtl, npchf ?i pete pojednáni o kamenném » hndém uhlí v 1. roníku Živy.

J. K-
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Promny c délce mítek psobením tcláštnt ráliy jejich.

Méilko, svým hoiýšim koncem kolmo zavšeno, miisi se svo<i vla«tni válioii ponkud

dloužiti, a taktéž dolejším svým koncem na pevnou podporu potaveno, musí se o nco

zkrátiti. Zkoušky vtom ohledu vyvedené ukázaly, že zkráceni obnáší zrovna tolik co pro-

dlouženi ; absolutní velikost té zmny byla zevrubné ustanovena a obnáii

pro brnnz: + O.OO-Ml """•

pro platinu: + 0.02305 """•

(Sil' ernianr, Compt. rcnd. 1S!>4. Nr. 27.)

Epr/ivy vdecké.
Nové nerosil/ v Píbrami. Pan prof. Dr. A. Iieusi<, který ."Je nedávno skoumáním

Píbramských nerost zabýval a práce své v tom ohledu vykonané dílem v asopise Lo-

tos, dílem v zprávách o sezeních c. akademie ve Vídni uveejnil, uvádí mezi jinými zají-

mavými úvahami o pvodu a promn Píbramských nerost také dva pro Piíbram do-

cela nové nerosty, totiž dva nedohranné olovo- antimonové leštnce, z nichž jeden s ]iou-

lanijeriiem a druhý s Jamesonitem .'ouhlasí. Leštnec nazvaný Sleimnannií, který potud za

zvláštní jen Piíbrami vlastni druh se považoval, neni však nic jiného nežli odrda leštnce

olovného (Rleiglanz) na antimon bohatší. Velmi zajímavé jest též objevení ne hojného

ryzého stlíbra v máji }H!'>'> ii kížení se .Svato^'áclavského s Františkovým coukcm, kteréž

1300 hiven obsahovalo. Stíbro objevilo se v drátových chomáích s vrstvikami stíbr-

ného leštnce, bylo ale mkkou zelenou liim»tiiu zvtralé horniny lak obaleno, že na první

pohled ani poznati se nedalo.

Neobijýné leplú povétritosi na hinci loiiákélio roku- Naši tenái si zpomenoii, že na

zaálku prosince loského roku panovalp, u nás pro ten as teplota neobyejná. Podle

zpráv 7. Paíže ukazuje se, že ta teplota pocházela od teplého proudu v Atlantském oceánu.

V pímoských mstech Diinkircbu, Havru, Hrcstu stál teplomr 9. prosince na 14* C,

dále v pevnozemi, v Paíži, v Meziéru na 9*, v Strassburkn na 7*, r. ehož vidti, ze

dalším pokrokem vzduch se ochlazoval. U nás v ten samý as ukazoval teplomr také mezi

7" až do 10* C. Toto pozorování dává nám pojem o psobeni Atlanského oceánu na zá-

ptMloi livropu H vyloží nám píinu postupujícího chladnutí do krajin pevnozeinských. Na-

opak tomu znjano jest, ie uprosted v máji tak nazvaní ledoví mužové sadaAm a vi-

nam všechnu nadji na dobrý rok zmaují. Zima v tomto jarním ase pochází též

z Atlanského more, a .sice z ledových hor, které v ten as se taví a proudem moským
k jihu se ženou.

Teltité Ahi iiililo škrobu. Pan Leigh v Manchestru zhotovuje kemen draslilý, který

lípln zastupuje škrob z mouky posaváde k appretue plátna všeho druhu potebovaný. Že

ale škrob, který se v Anglianech k tomu lielu potebuje, v mouce by mohl živiti více

nežli 100,000 dlník, vzal z toho jistý anglický asopis ten vtip: Pan Leigh j-ozlu5til

úlohu, jak by se mohlo 100,000 lidí kemenným piskem živiti.

Sova hvétd^riia v Itúné. V programu, jeji vydal pan Secchi, editel nové hvz-

dái'iiy \ Rini, vystavil si tu úlohu, ie užívaje ja.sných nebes vlaských hlavn zetel obrátí

na lysikální aatrooQinii, ponechávaje severním pozorovatelm písn luathematickou ást.

Badáním mladšího Hcrschla o mlhovinách, .Struvého o dvoj- a vícenásobných hvzdách,

jakož i o vlastních pohybech nkdejších stálic oteven jest za našich as nový nekonený

prostor pozorování hvzdáskému. Nadjeme «c, že toto podniknuti, podporováno mohúl-

nými stroji optickými, dležitého výsledku pro védu se nemine.
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Rtuf jest jeden z nejvzácnjších kov. Dosavad byla dobývána hlavn v Idrii v íši

Rakouské a v Almadenu ve >Španlich. Nejnovji nalezena jest rtu na ostrov Korsice
T samém hlavním mst Ajaccio a to v takové mocností , že by se dobýváni ji dobe vy-

plácelo. Stalo se pi kopání v jedné zahrad náležející jistému panu Aigui-ovi. Veliký prý

balvan rtuti smíšené s prsti zahradní, jenž mohl míti asi 1300 kilogram, hodili pi tom
dlníci 2 nevdomosti do moe.

Mnohotvárnost bórti. Páni prof. Wohler a Saint-Claire Deville, klei byli ped ne-

dávným asem ve velkých rozepích o to, kdo z nich díve hliník ili aluminium vynalezl,

spojili se ted chvalným spsobem k ohadání jiné nemén dležité látky, totiž bóru (Bo-

rium). Hlavni výsledek jejich skoumáni jest, že bór tak jako ulilik v trojích spsobech
se jeví, a sice pedn jakožto bór vyhranný v obdob diamantu, pak v šestibokých šu-

pinkách rudé barvy v obdob tuhy iU grafitu, a konen beztvárný, jako istý uhlík na

p. z cukru dobytý.

Pštrosí pei. Móda, která považuje pštrosi peí za jednu z nejkrásnjších ozdob, jest již

skoro 4000 let stará. Pštrosi peí pochází hlavn z kídel a ocasu, ale také na hbet,
na krku a na hrdle má pštros pkná péra. Zvláštnosti pštrosích per, jejich pružnost a p-
vabná zaokrouhlenost, jemnost a pi tom také pevnost jest dostaten známá. Peí to má
jméno podle míst, z kterých pochází ; tak se rozezn.ává Alepské, Bengazské, Berberské,

Pedhorské, Senegalské, Alžíi-ské. Nejpknjší péra pocházejí však ze zki-ocených a zdo-

mácnlých pštros. V Zobn ve Fezanu vychovávají pštrosy ve dvoích a sbírají za dv
léta pei tikráte. Nkteí národové ernoch T)rovozu'í stejný prmysl. Páni brati Ver-

reaux, kteí spolu s pány Chagot, Ray, Notri a Gresy nejvtší obchod v tomto zboží ve

Francii provozují, drží sob zvláštní menažerie tchto pták na Pedhoí Dobré Nadje,

a berou s nich s velkým užitkem dvakráte do roka skvostné peí.

Evropské záhy. Dlouliý as byli zoologové toho mínní, že v Evrop jen dva

druhy již od Linnea ustanoveného rodu žab (Raná) žijí a sice Raná temporaria (rosnika)

a Ea7ia esculenta (žába zelená). Roku 1828 popsal Milet ve svém popisu Fauny v de-

partementu Maine a Loie nový druh žab, ale pod starým jménem Raná temporaria, tento

druh však nazval Raná flaviventris. Nový druh tento není jiný nežli Raná agilis od

Thomasa urený, barva jeho jest na biše hndá nebo šedá, nkdy ervená s ervenými neb

hndými skvrnami. V celku rozeznává Thomas tyto druhy: 1. Hana fiisca Roesel, tempo-

raria Linné. 2. Eana viridis Roesel, esculenta Linné. 3. fíana oxyrrhina Steensfrup. 4.

Eana agiUs Thomas , temporaria Millet. Okolo Prahy pozorují se první a druhý

druh nejastji.

Zpráva o cest do Dalmácie.
Od A. Frie.

Maje podati krátkou zprávu o cest minulého jara podniknuté mohu jen výtah

z denníku svého sdliti, an mne urování a poádání pinesených pírodnin tak zanepraz-

duje, že mn ani asu nezbývá obšírnjší cestopis napsati. Hodlám však co nejdíve

v malých pouných pojednáních obrazy moské zvíeny podati a tak poznenáhla dluh svj

eskému tenástvu spláceti.

V lednu minulého roku obdržel jsem od výboru Musea království eského dovolení,

na své outraty podniknouti cestu do Dalmácie, bych tam sbíral pírodniny pro Museum, Na za-

koupeni potebného líhu obdržel jsem 150 zl. st.

Dne 26. února opustil jsem Prahu a bez zastávky jel jsem až do Postojné (Adels-
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berg). Odtud ainil jsem první výlet do Luekské jeskyn, chtje tam chytati netopýry,

jakož jsem byl pouk&zán ; avšak namáháni uié bylo marné.

Dne 2. bezna dojel jsem do I^eky (Fiume) a odtud píštího dne do Biibiru, ma-

lého msteka v oudolí Vinodolskéra, kdež jsem se u svélio pítele Gustava Grgra, c. k.

polesného, umístil. Z tohoto prvního stanoviska hodlal jsem po celý msíc bezen initi

výlety k moi pl druhé hodiny odtud vzdálenému ; že však moje bedny a sud s lihem

ješt mn pivezeny nebyly, trávil jsem as honbou na skalní koroptve (Perdix saxatilis),

pi kteréž píležitosti jsem též mnoho vzácných pták nastílel.

Dne 7. bezna prohledal jsem jeskyni, kteráž se pi cest ze Selce do Noví nalézá,

a chytil jsem tam ti vzácné slepé brouky (Adelops KhevenhQlleri). Tenkráte jsem mohl

jen jednu ásf jeskyn prohledati, protože druhá polovice píke do hlubiny se táhne, ale

umínil jsem si píštíkráte na provazích dol se spustiti. Vrátiv se veer do Briblru na-

lezl jsem již oekávané náadí, a dne 8. bezna uinil jsem první výlet k moi. Od té

uoby chodil jsem každodenn k moi a vracel se pozd veer do Bribiru, více mén spo-

kojen 8 koisti svou.'

Dne 12. vydal jsem se pšky do Rjeky, bych hojných ryb nakoupil ; nesmírným

deštm byl jsem pinucen v Bakru penocovati, a druhý den šel jsem dále, opt v dešti. Ná-

sledkem špatné povétrnosti a rozboueného moe byl trh rybí v Rjece zcela prázden, a tak i já

se mu.íel s prázdnem navrátiti do Bribira. Na té cest musel jsem zápasiti s biirou t. j.

s jihovýchodním vtrem, který nesmírnou silou svou jest nebezpeen rovnž lodím na moi
jako pšímu cestovníku. Bura trvala až do 18., a já nemoha initi výlety k moi šel

jsem opt do jeskyn u Novi a dal se po provazích do hlubiny pouštti. Provaz, na kte-

rém jsem visel, shodil veliký kámen nad mou hlavou a jen šastnou náhodou ušel jsem

zdráv z nebezpeí tohoto.

Maje posud málo ryb nasbíraných, použil jsem píležitosti, která se imié naskytla,

a odplul jsem na malé lodi ze Selce do Rjeky. Sotva jsem zde však nkolik hodin pobyl,

chystaje se práv k hojnému nakoupení ryb, nastala opt bura a žádná lod neosralovala

se vyplouti na rozbouené moe. Za povoz do Bribira žádáno ode mne 14 zl. st., a já

nevdl jak bych ryby do Bribira dostal. Dno 2'J. odpoledne jsem nalezl malý vozík

z Novi, ktei-ýž mne do Selce odvezl.

Dne 31. bezna nastoupil jsem daiši cestu do Dalmácie, a pestáv šfastué a zdj'áv

velkou boui, která nám u Dubrovnika kolo u pmolodi zlámala, dostal jsem se dne 7.

dubna do Kotora. Buku Kotorskou n;Oezl jsem velmi chudou na moská zvíata, protože

zde veliká sila Kladkovodnich pramen do moe vtéká ; za tou píinou uinil jsem výlet

na slavnou ernou Horu. Prvního dne došel jsem s jedním starým ernohorským vo-

jínem až do Cetyn, a pištibo dne do Rjeky ernohorské. (Fiume jmenuje se vlastn

Scnjska Rjeka-) Zde jsem vidl množství Udu shromáždného za píinou bazaru (trhu))

a byl jsem od velmi vlídných senátor Gospodáru Danielovi I. pedstaven.

Dne 13. dubna dal jsem chytat malé rybiky a pstruhy ve zdejší ece, a odplul po

ni pes Skadarské jezero (Lago di Skutari) do Vír Bararu ; ješt pak téliož dne šli jsme

do 11. hodin v noci do Obreli v Cernické nahii. Dne 14. došli jsme do veera do ra-

kouské pevnosti Budui. Dne 15. vedla nás cesta ki-ásným oudolím, Primorie nazvaným.

Zde jsem chytil mnoho bahenních želv a blavora (Pseudopus Pallasii), naež jsme se ve-

er zase navrátili do Kotora.

Uznávaje, že bych neustálým cestovámm málo nasbíral, odejel jsem dne 16. dubnu

do Lesiny, kdežto jsem zstal až do 7. kvtna. Mimo mnoho malých výlet, které mn
veliké množství moských zvíat poskytovaly, musím se zmíniti o dvou vtších, z nichž

první byl na rybáské lodi na ostrov Bacili Torkulu a ploslrov Pilišac (Sabioncello),

a druhý do mésta Starigradu (cittá vecchia) a bhzko nho ležících dvou vesnic ; Verbaa
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a Veibasky. Na prvním výletu chtl jsem hlavn dostati njakého šakala, kteí v tchto

krajinách ješt zliusla se zdržuji, dostal jsem však jen jednu kftzí. Na druhém výletu ob-

držel jsem velmi krásných zkamenlých ryb, a chytil pevzácné zvíe Argonauta papyrea,

které zde kuticu zovou.

Vrátiv se do Lesiny zabednil jsem všecky své poklady, ale práv když jsem na ^a-

rolod k odjezdu vstupoval, nešastnou píhodou vyvrkl jsem si nohu. Nehodou tou byla

nioje innost u konce, i vrátiv se opt do Bribira nemohl jsem jinae než na mezcích mo-

ský beh navštvovati. Dne 25. kvtna odejel jsem do Terstu. PozdrJev se tam dva dni

nakoupil jsem velmi ninoho ryb a velikou moskou želvu, která ješt v Praze bez vody

a potravy \4 dní živa byla. Dne ]. ervence opt pozdravil jsem Zlatný Prag. Jak vy-

datná cesia lato vzdor mnohým nehodám byla, lze souditi z výsledku, jak daleko jsein

v urování a poádání svých sbírek pokroiti mohl. Posud jest ureno 1.50 druh ryb,

asi 100 druh rak a 60 druh erv. Posud neurení Polypi, Echinoderniy, Molusky

a korále budou pes 200 druh obnášeti. Všechny tyto pírodniny, kteréž jseiri co dar

Museu odevzdal, budou píštím jarem do .sbírek vadny.

8liAzky |>í'íi'0(liiickho »>burn IVIiisea království eského.

Lhie 20. lieíupuilu l^óh' pednášel pan /'/•. Gregci' o upotebeni zákon fysikalnícli

ve fysiologii. Fysiologic zvolila sob v dob novjší zvlášt ti di-užky na cest skoumáni

svého: fysiku, chemii a porovnávací anatomii, a tomuto spolení zvlášt valné pevraty

a pokroky novjší fysiologic piísti se musí. Na jaký spsob fysikalní pravidla a zákony

ve fysiologii upotebiti se dají, ukázal Dr. (ircgcr v píkladu o upotebení zákon hydro-

dynamických k vysvtleni obhu krve. Rozvinuv a zkouškou objasniv zákony , dle kte.

rých voda v rourách se pohybuje, okázal na to, že krev v tle zvíecím dle stejných zá-

kon pohybovati se musí jako voda v rourách elastických. Až dotud obmezily se však

zkoušky jeho zvlášt na bh vody v rourách pevnými stnami opatených. Výsledky

zkoušek jeho srovnávají se s výsledky, jaké Gerstner, V"olkmann, Donders a Weisbach pi

podobných pracích byli obdrželi. Druhá ást zkoušek jeho obírati se bude rourami ela-

stickými, a konen zkoušeti bude, jak daleko fysikalní zákony tyto u pohybováni se

krve tlem zvíecím dokázati a odkryti se dají.

Dne 22. ledna b. r. pau Xucuk, .supplujiui prolessor na universit Pražské, podal

zajímavou zprávu o schzkách odboru fysikalmho pi sjezdu nmeckých pírodoskounic a lé-

ka ve Vídni r. 18Ó6.

V schzkách tchto, jejichž pedseda byl prof. Eisenlohr., bylo pednášeno o rozma-

nitých pedmtech celého oboru fysikahiího, z nichžto zde jakožto zajímavjší následující uvá-

díme. Prof. Fntiikenlieim mluvil o podivném úkazu, pozorovaném pi ponoení tenké tru-

bice do rtuti. Jak známo, zstává hladina rtuti, jakož i všech kapalin, jimiž se sklo ne-

zmáí, uvnit v úzké trubici pod hladinou v nádob, do niž se trubice ponoí. PH
zvýšené teplot stává se ale mezera mezi hladinou rtuti v trubici a mimo ni jeaté vtši,

tak že se rtu v trubici teplem ješt více dol stlaí. Zdá se prý, že úkaz ten pochází

z toho, že se zvýšenou teplotou pitažlivost rtutních ástek k sob mén seslabí nežli pitažli-

vost jejich ke sklu. Pan Xovák sám mluvil o elektrické harmonice nebožtíka prof. Petiny.,

pi níž se elektrinosfi tymi pruty tony zbuzují. Též bylo jednáno o rozliných opra-
vách galvanických baticrií, vyvedených od prof. Jedlíka a Osana, o vodivosti tepla skrze

rfuf, o tvoení skulin v horském ledu od prof. TyndaUa, o povaze a souvislosti tepla

s ostatními nclžinami. Velmi zajímavé byly také zkoušky, prof.. Bmgera z FraHkfurtir,'
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které jednoduchosti svou pekvapovaly. Jednu z tchto zkoušek vyvedl p. Novák v naéí

schzcc. Jest to Arragovii zkouška 8 kovovou deskou, která pod magnetickou jehlou

rychle se otáí. Kovová ni£dná deska pivede se v otáeni provázkem na spCisob tak na-

zvaného vlka navinutým a rychle strženým, naež se pouzdreui sklenným pikryje a na

to jehla dá, ktertiž i hned ve sméru desky aneb na opak rychle otáeti se pone, jsouc

nad jejím stedem nebo nad okrajem postavena. S praktickými otázkami naši doby souvi-

sela pednáška pana Th: Giiitla, který opíriijo se na zásadu, že elektrický proud záleží ve

vlnitém pohybování ve vodii, ukázal že proudy elektrické i zemí mozi telegralickými sta-

novišti dosti daleko se rozšiuji a galvaaornetry ustanoviti se dají. Jest prý tedy možno,

elektrické signály i bez drátných vodi pes moe a eky do dalekých vzdálenosti dá-

vati, k emuž by ovsem silných battcrií bylo zapotebí.

Literatura.
Posel z Prahy, spis užitený, zábavn pouný pro msto a ves. Redaktor : Vojlcli

Bilák. Svazek I. 8., pt arch.

Dávno již neoznamovali jsme žádný spis s takovým potšením jako tento, na njž

poutají se mnohé nadje. Oblíbený druhdy Tylv Pražský Poset jest u našeho lidu ješt

v dobré pamti, a spojiti s názvem tímto smr nový, diicliu asovému pimený, jest za-

jisté šastná myšlénka. Tento zjinaéený s;iir záleží hlavn v tom, že popáno interesm

prmyslnickýin širšího zastoupení, a že, pukud z tohoto prvního svazku souditi se dá,

i lánky takové, které na oko pouhé zábav jsou vnovány, mají za úel njaké uži-

tené pouení.

Jak dležitým živlem stal se za nejnovjších as pnuiiysl v život národ, kaž-

dému známo jest ; on jest hlavním púisobilelem veejného blahobytu. Ncniíuíme tím snad

jenom prmysl fabriuí, nýbrž prmysl v nejrozsáhlejším toho slova smyslu : zvelebováni

veškerých živností, ídicí se postupem a množením se lidských vdomostí. Národ, který

v ohledu tomto za našich dn nedrží stejný krok s jinými, ten brzy v j)\aterialnich a ná-

sledkem toho i v duchovních zájmech svých daleko se pozadu octne za ostatními, jichž

pozdji i zdvojnásobeným úsilím tžko nebo naprosto nemožno mu bude dohoniti.

Aby takový osud ncjiotkal národ náš, je;l svrchovaný as priioiti se skutketli

i slovem. Náš lid jest bystrý a iperný, a z velké .tsii již procitlý ze spánku nctenosti,

T néuiž tak dlouho za piiuou neblahých okolnosti byl pohížen. Potebí tu jenom ná-

leiitého pouet , aby byl povzbuzeu k innosti. Že eský lid pístupen jest tako-

vému poucuí , o tom nejlépe svdí Kodymovy výborné Hospodáské jS'ovini/ , rozšíené

již v 1500 exempláích. Pontu ; Prali;/ oteveno jest veliké pole psobeni, jeho uloha

jest dležitá, ale nesnadná.

Pokud vysvítá z prvního svazku, pojal redaktor jeho pan Blák tuto úlohu svou

v úplné její obsahlosti, netaje «ob obtíží jejich. Ku pemožení tchto vidti jest pi

nm vli pevnou, energickou, a povážime-li, kterak vbec každý zaátek jest tžký, musíme

obsahem prvního svazku vším právem býti radostn pekvapeni. Nalézáme tu mravounou

povídku, pouný lánek o emeselnickýcli poádcích, rozliná užitená rozjímáni, dležité

pojednání o scclování (kommassaci) rozkouskované pozemnosti, o závodu pjování do-

bytka (cheptel), o mašinách ; slovo v as o našich uitelích, úvahu o eských m&tecli,

pod rubrikou : Co bintemr, isti\ oznámeni dobrých pouných spis, kroniku našich dní, bur-

sovni hlídku a ceny zemských plod a výrobk rozliných.

Jak z vytení tohoto patrno, neschází Poslovi z Praliy rozmanitosti ;
za dkladnost

pak láuk jeho mžeme s dobrým svdomím ruiti.

Posel z Prahy slibuje vycházeti v pétinedlnich Uitách v sešitech pti- až šesti-
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archových, z nichž pt má tvoiti jeden díl. Výminky pedplatní udává zvláštní oznámení

nového toho asopisu.

Nuže tedy , statný Posle , kráej vesele od msta k mstu , od ddiny k d-
din , a budeš-li vždy pinášeti prospšné zvsti lidem, bud jist, že budeš pi-

jat od nich s tvái laskavou a s otevenou náruí. Na cest své po vlasti hlásej

všude vdomosti užitené, udluj všeliké pouení obecenstvu jeho žádoucímu, vzdlávej

i rozum i cit krajan svých; pede vším pak, nedaje se zavádti utopickými theoriemi,

prohlížej k zvláštním potebám našeho lidu a k tomu, co pimeno jest našim okolno-

stem. Na to konen nezapomínej, že budoucnost eského prmyslu nespoívá v klamných

a vtrných fabriních a obchodních spekulacích, v nichž lidu našemu nelze konkurrovati

se šastnjšími sousedy, ale hlavn ve zvelebování a zdokonalování polního hospodáství,

tohoto národního zamstnání Slovaníi a jmenovit Cech. Vyzývat k tomu sama píroda,

uinivši vlast naši zemí tak úrodnou ; vyzj-vá k tomu náklonnost našemu lidu vrozená

;

vyzývají k tomu píznivé okolnosti polohy a množící se každým dnem prostedky kom-

munikaní ; vyzývá k tomu konen dosavadní zanedbanost. A tak provod t Bh a ui
pou tvou blahoplodnou

!

Zaínajíce s píštím svazkem Živy uiníme v uspoádáni lánk aso-

pisu tohoto tu promnu, že je oddlíme ve ti ásti, z nichžto první bude

obsahovati pojednání v užším smyslu pírodnická, jak to bylo dosaváde
;

druhá ást pak bude pod jménem „Domácí léka" obsahovati populární

výklady o zdravém a nemocném tle lidském; tetí ást konen bude

vnována výhradn záležitostem prumysluým pod jménem „Prmyslmk.f

Spolupracovníci naši, pan Dr, lékaství Jos(f Podlipshj a pan prof.

Josef Balda budou v oborech tch svými pracemi Živu stále podporovati.

Doufáme tím vyhovti páním mnohých našich odbratel.

Mimo to bude spoluredaktor Jan Krejí od máje t. r. vydávati ve

formáte Živy „Obrazy k r.csUnui koivpisu," obsahující pkn na mdi dle

fotografu vyvedené obrazy eských krajin zárove s textem, totiž pírodo-

pisným výkladem pedstavených krajin. Pohledy ty podají vrný obraz

celých Cech a budou zajisté vítanou pomckou k poznání vlasti.

Pedplatitelé na Živu obdrží obrazy ty za poloviní cenu, která za sešit,

totiž za šest obraz s textem, obnáší 2 zl. st,, pro pedplatitele ale jen

1 zl. st.

Prosíme snažn, aby pátelé naši po vyjiti prcm/io svazku odbíráním

a rozšiováním tohoto díla podniknutí toto laskav podporovali.

Redakce,
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Svazek II. Roník pátý. 1857.

Medvédí polovaka *) na Slovensku.

Sepsal Dr. Gustav Zcchcntner. c. kr. horní Icíkaí v Bcziu> ve Zvoleúst btolici.

Za našich ras znám je medvd v nejvtší ášli Raknuskélio mocnáství, ba

celé Evropy, bu jen dle jména, z pírodopisu, z vyobrazení ne vždy vrnýcli, vy-

cpaný v kabinetech pírodních, ochoen tancující dle pi.šfaly medvdáe, aneb ubí-!.^_

dnný, v kleci zavený. My ale u nás v Liptovských a Zvolefiských komorních prale-;

sích mánie dost píležitosti, pozorovati ,, macka'' v jeho pi\viidnosli, v rodinném život,

neubídneného, svobodného, v pkný kožich odného. Máme dost píležitosti, pijíti

s ním do blízké stýnosti, tak blízké, že dochází až k objímáni. Nebude snad od

vci, když o nm nco povím, zvlášt pak o pohonu naíi, pi Ceniž macka možná

vidl v jeho veškeré sílo a hrze. — Snad bude i tenái, který neml píležitosti

být lovu na medvda pítomným, milejší ísti si v (epié jizb medvdí polovaky, než

aby sám za nimi po horách a dolinách v nebezpeenství života blouditi ml. Chci

ledy popsal pohon na medvda, jak jsem ho sám poprvé zakusil, a jak se obyejn
všude, vyjmout nkteré promny místnosti, osob neb pihodilých, boliužel mnohdy

velmi krva\ých nehod, vykonává.

,,Hore, hoel" zvolal mj soudruh, výborný to ernohronský stelec, na jehož

svdomí již také osm medvdích smrti leží, ,,hore, hoe, už sa jasnje zore! Medvdou

máme v Lomnistej ') tyry a v Suchej dva vychodných -) a zakolesených ')." —
Otevra oi, a vida stát ped sebou soudruha celkem pistrojeného, duplunku (dvojku)

na pleci, kapsu na boku, valašku *) v ruce, rychle vyskoím s otepi slámy, kamž

jsem se byl veír obut i obleen vrhl. — Umytím tváe byla toiletla moje poata

i skonena. Uchytil jsem jednaku *) a vypivše pi takové píležitosti nezbytenou

sklenku dobré slivovice, ubírali jsme se z Predajnského mlýna, kde jsme pohostinsku

byli. Na ulici obce Pj-edajnej bylo ureno místo k shromáždní stelc a honc;

') Lov, hon.

') Lomnistí, rrostjrcdiis a Suchá jsou ti doliny pod Jaíenekými holemi.

') VychoUéný, vyíajddný = TysUdDJ.

') Zakolesených = ochozem v)stopovaných.

') Malá sekerka b dlouhým poízkem, kterou nejvíce ralaii (pastýi oree) potebuji.

*) Puška s jednou cévou.

Ž1T«. 18»7. 7
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picházeli se všech bliaii. a z okolních tlomku a chýši vyletovali jako vely z úlu.

Byli tu známí i neznáini, pšky i na koních. Všickni vespol dali jsme se na pochod,

pešli jsme železné dílny „Kramllšlja" a pes obec Jasemí dorazili jsme pi veselém

rozhovoru a smíchu na rovinu, pelrhovanou nialjmi pahorky, místy to, kde se prý

ped vky zlato ryžovalo. Tam se chytro Ii velikánské ohn nakladly, sloužící k za-

palování a zapékání «) fajek (dýmek), a veškerá spolenost lovecká se mezi pa-

horky rozložila. Utšený to byl obraz, hoden šttce mislrovského. V pozadí nebetyné,

snhem — již bylo v íjnu — pokryté hole, pod nimi erné, zádumivé, po vysokých

horách a hlubokých strminách rozprostené lesy, a okolo nás široká dolina, svžím

pažitem pokrytá, jímžto se kroužil bystrý potek. Ti hranice oh plápolaly vzhru,

a okolo nich v rozmanitých malebných skupeních naše spolenost, záležející ze 150

stelc u 500 honc. Trvnjší byli v rozliném kroji, ponvadž patili k rozliným

stavm, druzí však, rázné to, pkné tváe, svalovité vysoké postavy, naskrz v kroji

národním. Bylo mezi nimi i nkolik ženských a chlapc až po deset let starých.

Tam sedí jeden na skále a istí si pušku, tu jeden na pni krájí si slaninku, tam

zase jich stojí nkolik v hromádce, mezi nimi dv srdnaté ženy o sekery opené, po-

slouchajíce hrzyplné píhody o medvdích polovakách ; nedaleko rozložilo se nkolik

stelc, zajídají k chlebu klenovský ') sýr a slivovikou zapíjejí. Okolo ohii chlapi

fejky zapékají a chlapci celé klády na ohe nosí, aby hodn vesele praskal. Stelba

starých nábitkflv, smích, zpv, hluk a šum ozývá se na všech stranách.

Mezi hosty „polovními" nalézal se jistý major, jenž ml výbornou pušku

a stelného prachu dostatenou zásobu. Když si nabíjel, piblížil se k nmu uctiv jeden

starý Handlan "), znamenitý to a zkušený stelec, prose ho, by mu z jeho zásoby

„zbytenej kúsok pisloužiti ráil." Major vysype mu ochotn na vystenou dla do-

konalý nábitek, le on neodtáhnuv dla prosí, by mu ješt jednou tolik udlil. S podi-

vením vyhoví major jeho žádosti, s dodatkem však, že to doslateno jest, by mu pušku

roztrhlo. Ten ale neohrožen ješt tetí takovou porci žádá, dokládaje, „že mu vru

len potom dost, ke sa s hrsti dol posype ;" že potom rána husto a jist padne,

„jakoby cedilom ») hodil." Jisto, že naši Handlci penáramné nábitky do pušek

dávají, a proto se také každý než vystelí o strom ope, aby ho to neporazilo. Na-

bijou dv, ti kule. a já sám byl svdkem, že si jeden Handlec pl kulí do pus^ky

nabil. Výše jmenovaný Handlan pozdji, když každý již na svém míst stál, uren

ml stanici výše majora. Vida, že si major haluzky, prostrannjší vyhlídce mu peká-

žející, nožíkem odezuje, volal na : „Hla pán velkomožný, mne je nje teba nožíka,

•) Zapékat dýmku je tolik : tvrd napchá se tobák do krátké hUnénc dýmky, vrchákem pH-

klopi, dýmka se potom slinou ovlažená do ohn postaví a díre uevyndá, dokud kouit nepone.

První horoucí pára se vyfoukne, a pak se dále kouí. Tím, íkaií kuráci, že nabývá dolian dobré

chnti a že se spoeji kouí.

•) Sýr ten dlá se v Klenovci v Gmarské stolici. Má podobu tykve, je zevnit zelený, ale vnit

žlutý jak máslo. Pro svoji obzvlášt dobrou chní je daleko široko hledán.

») Handlani jsou komorní devorubái, poítá se jich do 1500 chlap a bydlí v 23 obcích v nej-

vyšších lesích na rozhraní mezi Zvolem', Liptovem a GfimSrem. Je to Ud smlý, divoký, zvlášt-

ních spsob i ei, a jsou znamenití „poloraíci" (myslivci).

•) Cfdidlo (vyslovuji ale: cedilo) je kapsa z hun s tepením, již každý Híindélan na hbet nosí, a

ní, když jde do roboty, stravy i na celý týden.

:
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haluzky obrezúvaf, muoj šusl (výstel) lu všetko obislí, a gule lak dilio Ijelal budu
po hoi-e (lese) okolo, kyin len zvra nedostíhnú !"

Když si spolenost trochu odpoinula, každý starý nábilek byl z pušky vystelil a znova
nabil, vdbeo se uspoádal, vyskoil jeden ze stelc, právník, na pe, stelci posta-
vili se ve dv ady, a on jim hlasem drazným a vysokým oznamovati poctil pra-
vidla polovná, vztahující se na polovacku medvdí, aby každý ediiele polovafky poslou-
chal, zbra hoe cévou nosil, licho se bral na uloženou svou stanicu, tam licho stál,
dokud tam stojí ani nespal ani nekouil, na jiné zvíe bez rozdílu krom medvda,'
lei by se trefilo vlka. a i na toho tž ne dále než na deset krokv nejlilel atd.'

„Na pohon" doložil vážn : „A tak nch nám pán Bob pomáhá !" a všickni slolci
i ostatní obnaživše hlavy opakovali „Pánbóh pomáhá !" - Na lo se pohnul celý zá-
stup, dílem na koních, dílem pšky, v rozmanitých skupeninách stupajíce tichým po-
chodem až po dolinu „Suchii.'- Ped Suchou jsme zastali. Honci s nkolika spolehli-
vými stelci a s temi „mažjarníky'- '•) se od nás odrazili; prvnjší rozešli se po
úhoí, aby hned od poátku doliny až k stanovisku slelcQ rachotem, výskáním, trou-
bením, bucholem seker o stromy zvíe vyplašili. Mažjarníci k tomu též cíli' vylezli
na chlum, aby rány z moždí silnjší odrážku dlaly. Tu pipomenouti musím událost
smšnou sice, která ale smutné následky míti mohla. Jeden z mažjarníkfl, chlap obrov-
ský, pálenkou rozveselen ztropil si zábavku ; vložil si mažjar nabitý za „opasok,"' a tak
na biše jej vypálil. Nic se mu nestalo, jen že mu celé bicho, jež pod opaskem je
nahé, „osinulo" (opálilo se). Pálenka ale, vnit i zevnit užívaná, záhy lo spravila.

Šli jsme pknou, romantickou dolinou Suchou dáln, dílem podle behu byslrého
potoka, dílem porad skalami a vývratémi '«) as ti hodiny cesty. Na malé fislin pod
samou holou 'O káže vdce zaslal, ohe naklást, trochu se posilnit, pak ale všecek
pokrm až k návratu složit, kon odsedlat a blízko ohn nechat je pást. Po malém ob-
fierslvení se jídlem a pitím hajde — prosto hoe dolinou! Nešli jsme dlouho, když
se nám sto stelcm starý jeden zkušený stelec v elo postavil a dle své vle a roz-
vahy rozestavovat nás poínal, jednoho ojd druhého vždy na ticet krokv. Když nás
byl všecky v nejvtší tichosti a poádku rozestavil, nejvýše na vrchu sám staec za-
stal. Stáli jsme s obou stran po strmení grún (úboi) až k dolin, a rozložení naše
tvoilo latinské písmeno V. Moje „stanica* byla nad malým potkem, pi pli šlihlvch
bukách v hustém suchém listí, v nmž jsem stál jako v pein. Níže mne stál Han-
délan; flegmaticky se díval ped sebe, ruce za opaskem zastrené, zbra mezi no-
hama. Byla to stará jednaka, pi níž stroj celý molúzkami (špagatem) povázán byl.

A pedee, jak jsem pozdji se dovdl, touto bídnou zbrduí ne jednomu medvdu život

íkrátil. — Výše mne stál horár (hajný), též stelec výborný.

Ticho vkol nás rušil jen šumot nedalekého potka, smutný vesk vyplašeného
od honc „koura" (kánte), a chvílemi zahuely lesem, jako temnt-hrímání, rány z mož-
dí, znaky to, že lov pocal. Vda že budu musel ne-li déle, jisté ti hodiny na tom
samém míst ekat, a ponvadž když to okolnosti dovolily, zakázáno nebylo sedli, na-
hrabal jsem hodnou hrbu suchého listí, a pkn jsem si do nho sedl, abych si odpo-

~
'") Maijar = moidir, uiayarntk tedy Itdo nese moždíe k atiiltni. :

") Kde od vetru stromy vyvráceny.

") Vv«nVv vrch. kde jii stromy uerostoti. iili.«.

7*
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dinul a také proti zim se iiehránil; slunce svítilo sice jasn, ale nat výšin byla zima

dosti citlivá. V tomto svém položení, v té velkolepé divokrásné pírod, pi tom me-

lancholickém tichu zaal jsem pemýšlel, a na mysli tanulo mi vše, co jsem byl vidl

a slyšel od pedvera
,

kde jsem se k lo\ecké spolenosti pidružil. Napadaly mi

všechny ty rozprávky o medvdích polovaékách, plné krvavých událostí, jež si lovci

veír povídali a pi nichž, byt jen s polovice pradivé byly, i srdnatému chlapu ouzko

být mohlo Že lovy tyto nezídka velmi .smutn se koní, toho dkaz jsem ml
i já sám, a znám dosti chlap v našich lesích, jichž tla strašné znaky mackova ob-

jímání na sob nesou. A já ekal na, každé okamžení mohl z houští vyrazil a práv

mn s poklonou vslíc pijít. Nebyla to píjemná myšlénka ! První ránu mže na i dít

pustit, i ho trefí, i chybí — na první ránu vždy zplašen ulíká kudy leheji. Bda

ale druhému stelci, jestliže ho jednou ranou nezabije aneb lak neraní, aby mu ne-

bylo možno bžel ;
podruhé rann již neutíká ped ranou, ale pímo se žene proti

nepíteli aneb za ním, a bda jeho kííži, když by ho dostihl. V nárui mackov je

nepohodlné položení, a cílil strašné drápy jeho v mase, stískání jeho sval

a horoucí dech ,
pištící vzleklostí, na tvái

, jsou ,,vonkoncom'- nevítané vci

!

— „Ej cože bys poal, love híšný, kdyby na t pišel a tys ho chybil,"

myslím si, „i bys se mezi ly bky vepchal; on by t rozdrúzgal i s búkami. Tuto

za ranou smrk, ale cože mi z nho za užitek, když na tyry sáhy od dola haluze nemá

:

než bych se naft vydrápal, stáhl by mne za nohy dol." — Takto pemýšleje opel

jsem hlavu o bek. Všude licho — jednotvárný jen šum potku znl mi k sluchu —
zavel jsem oi. Tu náhle slyším huk honc, ryk med\dí, chci vyskoil, údy ale

jako z olova — nemohu. ,,Ej keby teraz šjance okolo mfia stály ze samého železa !'

myslil jsem a úzkost mne pojala. „Ha! — Tu je ! Už mám drápy jeho v tvái!" vy-

kiknu, chýlím se za nos — a vyskoím probuzen. Diky Bohu, nebyl to medvd, jen

smrkový ,,sulek" padl mi na nos ; umdlený byl jsem zadimnul. „Na stanici spát se

nemá ," napadlo mi když jsem z mkkého sedátka vyskoil , a proto jsem radji

ani více nesedl. — Ti hodiny byly již pešly, co jsme stáli. V tom ase bylo slyšet

huk moždí, troubení pastý na dlouhé, rovné, tešovou korou obvinuté trouby,

melancholické z^uky roh, na nž lovci troubili, buchol seker o stromy, škrek honc
— vše to picházelo blíž a blíže — až bylo i hlasy rozeznat. „Tu je! Tu je 1

—
Tozor ! Nepusf! — Hou, hou, hohou I" — jakoby se hnal soudný den, až to lovku
kži ježilo. Jen my ticho ! Stelci sláli pohotov, pušky natáhnuté v rukou, sluch na-

pnutý, zrak byste k protjší stran potoku obrácený majíce. Náhle vidím šikmo od

sebe, proti tetímu stelci výše mn stojícímu, huštinu suchých ,,žihlav" (kopiv) výše

sáhu vysokých pohybovali se. — „Aha" myslím si, zdvihaje pušku. V tom okamžení

ukáže se erná hlava s širokým elem, a volným, praskotným krokem vylízá mohutné I p

tlo medvdí. Byla to stará, a pi ni šla dv mladá. Ledva je zoím — rrrrr! —I*
zarachotí rány v povtí. „Zvr" klekne. Druhý výstel skláti jedno mladé; druhé

mladé ale uskoí v bok, a jako stela proletíc skrze stelce na druhou dolinu ubhne.

To vše netrvalo déle nkolika okamžení. Mezi tím výše mne stojící stelec rychle

nabil, a poslal ranné medvdici poslední pozdravení. Ješt jednou zdvihla hlavu a lak

strašný ryk ze sebe vydala, že mi vlasy i s apkou se zdvihaly, pak sklesla mrtva.

Honci zaslechnuvše slelné rány dnli se do pronikavého kiku, my ale sláli zase tiše

a v hotovosti, nebof zaslechli jsme z protjšího lesa lomoz, nejinak než jakoby od
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rspená zápoln '*) Hol jriioni s praskotem se valila. Padla rána - v okamžení pl —
a lase nastalo licho, dokud nedošli honei. Pi spateni zastelených ..zverou" zajásali,

a hned se jich nakládiiním a dol vlefením zanášeli. My ale zvdavi, jaký výsledek

mla stelba, kterou jsme z doliny zaslechli, sbhli rychle dolfl. Tu slyšíme, že med-

vd strašné velikosti, tžce rann sice, pedce ješt linii stelc proraziv utekl. Jsa

zdráv ješt, jen hlukem Iomi zplašený, hnal se dol vrchem, pres skály a vývraté,

..úpravo a strmo," jako rychlý k po robin, a kdyby první stelec, jemuž do rány

bžel — chrabrý to junák — nebyl pohotov býval a za vas pálil, byl by ho bud

peskoil anebo „na hrbu stepal" (porazil), že by byl pamatoval. První ranou trefen

hodil sebou v bok, a pímo hnal se mezi stelce. Tu dostal druhý ,,šúst" silných ná-

bitkilv, jimiž byl opt tžce rann a jako zbsilý ^yskoíil z linie stelc, ti ješt za

nim pálili, pedce jim však utekl. Tu i tam u behu bylo vidt krví zateCenou stopu

jeho strašných ..dláp'' (tlap), na stevíc v prmru širokých, z nichž se dalo soudit na

jeho velikost.

S veselou myslí, vymrzlí, vylaínní sešli jsme dol k ohni, honci s medvdicí

a mladým s námi. Svázali jim nohy. pední k sob, zadní též, prostrili n staré na

dlouho silný lopor, na pi slabší, u mladého na dlouho jeden a jeden kížem a tak

neslo dvanácte chlap starou a mladé tyi dol k ohni, ne lak pro váhu, jako že již

tak spsob. Medvdice vážila lyry a pl centu, mladé nco mén jednoho centu

;

stará mla ješt v ceckách mléko. U ohn dole jsme zaslali, abychom se trochu vínem

a studeným masem oberstvili: sotva ale zanem jíst, strhne se kik: ,,Medvd, med-

vd!" A skuten as šesl set krok níže ohn pebhnul mladý medvd z protjší

doliny na tu, kde jsme práv byli pohon drželi Stelci rychle uchytivše pušky hnali

se za ním, honci pustili psy — medvd ale byl rychlejší jich. Vidli ho n« hoe

lézt na strom, ale než vyšli stelci na heben hory, nebylo o nm ani vidu ani slychu.

Nebylo mu ješt souzeno padnout!

Konen jsme se na zpátení cestu vybrali, dle poádku od vdce ureného,

a sice : sám první (v ele) šel valach "), za ním honci s valaškami v rukou, tancu-

cující ,,od zem" '*), za nimi gajdoš s gajdami '*) a potom tyi ,,horári" z toho revíru,

za nimi polesný. Za polesným nesli lji chlapi mladého medvda a tyi šli pi

nich na „premnku," a za tmi neslo dvanácte chlapv starou, a opt dvanácte jich

šlo na premnku. Potom šlo osm pastý s trúbami, za tmi jel na koni šfaslný toho dne

stelec, chrabrý šuhaj, jediný se zeleným perem za klobúkejn, za ním trnácte stelc

na koních dva a dva, za tmi stelci pší v adách, a na ,,ostatok" nepravidelná p-
chota, honci výskající, tancující. Aby tomuto malebnému, a co do zvláštnosti rovn

sob nemajícímu pochodu nic nescházelo, pišla nám v úslrety i cigánská banda, která

pi podobných píležitostech málo kdy chybí. Hory lesy ozývaly se od zpvu

a šumu. Ped Kramlistm, kde jsme u pohostinného tamjšího úedníka nocoval mli,

dávaly se slušné salvy; pak se zanesli medvdi na dvfír, na „reber" se zavsili a i

hned „pytvali."

") Odtržený velký kus skály, balvan.

") Baa je na salaši prvni osoba, hlava; drahá je valach — pastý, jenž také ovce dojí.

") Národní tanec slovenský velmi téiký, poehází prý od Hajduk. Také se íká ,hajdúkOTa."

") Dudák s dudami.
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Já slál npudíil a díval se na rozmanitý obraz vkol suLu, který divn na mysl

moji pitsubil. Tamto visi mohutná tla zvírat, pod jichž tlapou ješt ped nkolika

hodinami zem dunla, jichž strašné mumlání ozývalo se po lese, kde žily svorn, po-

kojn, nikomu neubližujíce, dokud nepišel chlivý, všade svého prospchu hledající

lovk, liy z bezpenosti jejich je vyplašil a záhubu do lichého jejich budoviska za-

nesl. Skupení muž stojí okolo nich, dílem s nimi se zabývajíce, dílem o nich roz-

právjíce. Malí chlapci zvdav pihlížejí a myslí, kdyby jen tak silní již byli, aby

mohli pušku unésti. Nejedná žena |iijde, aby se na krále našich les podívala, ale vidouc

starou a mladé a slyšíc, že druhé po lese bloudí, pohladí lítostn mkkou jejich srst, mysli

snad: „rro pak jsi jim šla do rány a neutekla se svými mláaty, staruško!" Chlapa krášli

srdnalost, ale ženskému srdci pkn sluší slitování. Tam „podstrknuti" pálenkou honci

i stelci zpívají, na celý svt nedbajíce; tu pi gajdách valaši tancují, onde šuhajci

s dvfaty v kole vesele besedují, aneb se chytají v „zápasy," aby obratnost a sílu

svoji ukázali. Tu jedí a pijou, tito fají a jiní slojí v rozhovoru, kterak a jak med-

vda vidli a na stelili. A jaká to rozmanitost tváí, poslav a kroj. Uniforma

i búfta, kaput i kabanica, a valacliu tancujícímu ,,od zem" poletuje krátká košile okolo

nahých opálených plecí. Pán nepán, vše v jednom. Smích, zpv, výskot, škrek gajd,

hudba cigán, troubení, štkot polovních ps, vše to se v jedné smsici ozývá. A v po-

zadí toho zvláštního obrazu temné lesy, vysoké krásné hole, na nž padá svit zapa-

dajícího slunce. — Tylo naše lovy nedají se ovšem porovnat s tmi, co se drží v za-

hájených oborách na srnce a jeleny, ani s Hubertským honem na vepe u Berlína, kde

se v rukavikách poluje. Jejich lesy jsou zahrádky proti našim pralesm, po nichž

medvd, vlk a jiná zv v neobmezené svobod se prohání a dle vle ádí. Náš

Handlan po celý svj vk nevycházeje ze slinu tch prales, ale zdráv na tle i na

duši, otužen proti všem nehodám povtrnosti, smlého srdce, silný jak medvd, (s nímž

se mu asto potýkali), v pokoji flegmatický jako on, ale ním dojal též tak divý jako

onen, nedá se tž porovnat s uhlazeným civilisovaným panákem.

Umdlení sice, ale dobrou veeí oberstvení hosté do rána žerty tropili, tanili

a kde jaké ,,poIovné" pípadnosli rozprávli. Koze obou medvd do hlavy steler

ných byly krásné, erné a náležely editeli honby. Maso rozdává se mezi slelce,

nakládá se do octa a má chuf hovziny. Tlapy co zvláštnost dostanou se lahdkám,
kteí po nich baží, já však v nich žádné chuti nenalézám. Sádlo hledá se od lidu a po-

tebuje se co léivý prostedek.

Pes noc zmnilo se povtí, padal sníh i déšf, avšak navzdor tomu vybrala
,

se spolenost lovecká zase z rána do Lomnistej, utšené to doliny. Dva medvdi

pišli do pohonu, ale oba ranní uprchlí. Lovy takové trvají obyejn dva i více dní. I

Nemohu opominout následující pipomenutí. ítali jsme v pedloském roníku i

Živy, že prý se v echách nalézají pozstatky „postrježok" "), z kterých prý ped
lety praddové eští medvdy „na ujesf" '"j stíleli. O lom my pochybovat musíme,

protože medvd v let jahody, maliny, ,,uorjetky" (borvky), šípky, med a j., pod

jese ale oves a bukvice nejrad^ji žere. Zídka rožní ,,slatok" (dobytek), kon nebo

ovce napadá, 'jedenkráte to ale uiniv asto opakuje, a to nejvíce jen krev vyssaje, masa

") íhaeí boudy.

'") Ujesf = mršina, mrclia.
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iniiin požerp. Na mrimi ale nikdy nejde: alospo u nás 7.na'ino npní, že hy kdo med-

vda byl ,,na iijesf" zastelil. ítali jsmi' též, že nnietí (iHrddosknnici jakožto zá-

sadu vystavili, že medvd, doknd není rann, na Clovéka nejde- To je j^ravda, a každé

dít v našich Krajirli, zvlášt mezi HandlOany ve vysokých horách, Iti ]ira\dM zná

od pamti svta, že medvd ped lovkem se háji, plný strachu utíká, ha že první

ránu i dít na spustit mtlže beze strachu, že by mu ublížil. Ranného však jednou

neb vícekrát opouští pirozená váhavost a klidnost, strašn zane mumlat, stromy lá-

mat, stromky i s koeny ze zem trhni, celé kusy skalisk tlapami ped sebou odmetá-

val, a strelhbit dýmem pu.šky kroky svoje ídí. Béda stelci, který by v útéku spásu

hledati chtl, dohon ho „strapky" l.y rdzlrhal. Zstat stát, nepohnut jak kámen, je

nejlepší prostedek proti hrozícímu nebezpeenství ;. lak se obyejn ve vzteklém svém

letu okolo stelce jen ašnchne," le by nu tak v ceslé stál, že i v své slepot bsné by

ho spatil. Bohužel, že pestupek tohoto pravidla a slepá odvážnost našich lesních

šuhajc tak aslo píinu k neštstí zavdávají. Samice mladé svoje (dv, zídka ti)

hrdinsky zastává, a proto pi lovech, je-li celá rodina pohromad, teba matku nejprv na

oko vzít, nebof mladé zabité neb ranné starou k peukrutné vzteklosti a pomst

popuzuje. Je-li v zim málo snhu a dost ,,žíru" (potravy), celou zimu bloudí po

lese; jak náhle ale snhu pipadne, hned se do zimního brlohu, do jesky neb do

vývrat ubírají. Když je mnobo bukvic, bývá i mnoho medvd, málo bukvic, málo

medvd ; a tenkráte ovšem trpí oves a dobytek. Casio se stává, že odvážní jedno-

tlivci, pi hlídáni ovsa neb pi jiných polovaCkách s medvdem se potkavše, ho zabijoo.

V Brezanském služnodvorském okresu prmrn do roka patnácte kusii padne.

V let jsou polovaky plané, koze za mnoho nestojí, v jeseni jsou ale pkné; v zim
zídka kdy se na poluje, le by se byl ním sám z brlohu „vyduril," tenkráte je

ale kže jeho nejvzácnjší. Pkná velká kže slojí 20 zl. si., vydlání 10 zl. Taglia

od vlády urena jest 8 zl. str. Váha nejvtšího medvda obnáší až do šesti cent.

Austrálie.

Zempisný nástin.

Sepsal Dr. Jan Palscký.

Znáte-ii pak tu zem div, opozdilce mezi díly svta, kus doby oolitické poí-
slalý podnes na povrchu svtovém, zem tu, která má léto, když my zimu a naopak; kde

tlakomr ped dobrým poasím padá a ped špatným vystupuje; kde severní vítr heje,

jižní chladí; kde se chýše slaví z cedr (Melia), ploty hradí mahagonem a myrly slouží

za palivo; kde jsou labut erné a vrány bílé, jakož i orlové (Aquila fucosa); kde

zvíe, pl veverky pl srnce (Kangarú), má pt pazouru na pedních a ti na zadních

nohou jako pták a co lakový také skáe ; kde krtek vejce klade a kachní zobák má,

kde pták místo jazyku má trní v hub, kde ryba jedna je pl volavky pl žraloku ; kde

tešn mají pecku venku (Exoearpus) a hrušky stopku na tlustém konci, jsouce ze

deva (Xylomclum) ; kde ípa (Delabechea), trávy (Xanthorhoea), kapradí a kopivy

stromy tvoí, akacie a myrly trávu; kde stromy kru místo list ztrácejí, a místo list

vn apiky nosí (Akacie, Cassie) ; kde myši (Mus conditor) a slepice (Megapodius

tumulus) sob hnízda nadzemská až 5' vysoká a 35' dlouhá (u posledních) staví; kde

eky od moe pry do zem tekou, zlato na zemi leží, tak že je dli ve mst (Ba-



104

Ihurst) na iiliij sbírají, kde inJ zelené sksly IvoH', v koleji vozním stíbro se tpytí;

kde eky pes rok žádné vody a za 2 dni 80' výšky vodní majf; kde lesy nedávají

slinu a listy vždy zelené nahoru obracejí ; kde pláci velikosti srnce místo per chlupy,

ale za to žádných kídel nemají (Emu) ; kde mílovou cestu z pístavu do msta znaí

korky šampaských láhví, jež voláni vypili : kde je bylina saniií (Coelebogyne) plodící

bez samce; kde papouškové na zemi a kachny na stromech sedají; kde se nalézají

mušle 5' dlouhé a 5 cent tžké (Unio), hadi moští, lítající psi a veverky! —
Tof Austrálie, pátý a posledn odkrytý díl svéla.

Pomrn malá jest posud známost, kterou o léto zemi máme. Známe pobeží —
nejlíp Fliiideisem, Kingem, Jukeseni a Stokcsem — jihozápadní konec okolo osady

eky Labuli, jihovýchodní kraj mezi jezerem Torrens, ekou Viktorii a moem, pak

• osamlé nit nedlouhých cest Leichhardla, Slurta, Mitchella, Eyre atd. — dle Meinika

ani tetí dil Austrálie — tak že známe samu Afriku u srovnání mnohem lépe. —
Austrálie jesl nemnohem menší nežli Evropa , dle Freycinela 142.425 D mil,

dle Arrowsmilha i Sydowa 137.390 mil, bez ostrov asi 500 D mil obnášejících.

Osady na ní jsou ale velmi nové, avšak neobyCejn rychle vzkvétající. Ješt žijí lidé

z prvních evropských osadník (first íleel), z onch tisíc zlodj anglických, r. i788

pišlých. R. 1803 pišly první merinové ovce do Austrálie, a v Adelaid slojí dosud

strom eukalyptový, pod nímž ped 20 lety ten byl dekret o založení osady. A terf

má Austrálie k 700.000 evropských obyvatel (víc nežli Afrika), 2V, mil. hovzího do-

bytka, 18 mil. ovci a prasat, pívoz 270 mil. zl. si. a vývoz 210 mil. (120 mil. jen

zlata), píjem státní 27 mil. zl. si., 2 university, 2 msta pes 50.000 duší, železnice

a parolodé, banky, rozesílá 4 mil. psaní ron a tolik i ísel novin — a na divadle

koncertoval uherský violinista, dopisovatel do „Ostdeutsche Post," ped nmeckými rol-

níky, skotskými ováky a všesvtovými zlalodolníky

!

Myslím tedy, že nástin pirodnických pomr Austrálie snad nebude zde nevhod.

Pedstavujem sob te Austrálii co pustou, kamennou a suchou rovinu málo ob-

sáhlou, kterou tém odevšad pohoí pobežní úrodná i lesnatá, ale nejvíce planinatá

od moe odluují, lak že jen na západ a jihozápad až k moi pistupuje (Dr. Hei-

sing, ústn). Jukes považuje tu planinu za tetihorní — dle sloj okolo zálivu Kar-

pentariaského, ve vnitku (od Sturta), na západ a u Port Filip nalezených. Pokrajná

pohoí skládají se více z prahor, vedle nichž silurské vrstvy, uhelný pískovec a edi
/íejvtší místo zaujímají; útvary stední zdají se scházeti.

Stejná jednotvárnost panuje v ostatních pírodních pomrech Austrálie, znaíc

ji co nejpvodnjší díl svta, jenž sotvy nkterou podobu s Novou Guineou má, pra-

žádnou ale tém s ostatním svtem — arci mimo Tasmánii (ostrov Vandiemenský),

která jest kus od Austrálie urvaný. Celý ráz Austrálie jest jako starosvtský — stromy

jak zvíata patí k nejstarším tvorm svta, kteí jinde již dávno vyhynuli.

Severovýchodní pobeží u zálivu Karpentariaského tvoí nejvíce bainaté, les-

naté nižiny s mnohými ekami a límany. Západnji nastupují kopce z pískovce a žuly

s ediem atd,, 3—600' vysoké, které nkdy až 14— 1600' (hora Lyell Greye) dosa-

hují ; ba Leichhardt cenil pohoí mezi ekami Roper a Alligator na 3800'. I západní

pobeží skládá se z tetihorní nižiny až 800' vystupující, za níž soubžné horslvo pi-

gkovce a zpodní žuly (v Darlingrange v osad eky Labutí) až 2000' nad moe vy-

niká. Východn sklání se povlovné kopinou 13—1400' do rovin pustých a solná-
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Ivch. s mnohými jezery solna-vini 9—1300' nad moe (Dambeling, Brown 979' ald).

Ani jedna z elnýeh ek a potok nemá stálé povrchni vody — i Avon i Labuti eka

v letí! vysýchají, kik-žlo soverni polieži Austrálie. Ic/.íci pod tropy, mnohé velké stálé

reky (Viktoria, Albert, Adelaida, Mitchell atd.) má.

I ji/.ni beh Austrálie iia západe skládá se ze sypfin (ilún) pískových, 5 -600'

nad 1111 em ležících, se solnatúni jezery, na p. u velkého zálivu Australského (^reat

Australian bi^ht); jen u zálivu Speneerského mni se vše pohoím Gawierským, i'J0O'

vysokým.

Moi rovná nížina jezera Torrens dlí Austrálii na západní a východní polovici.

Není to vlastni jezero, ale moi rovná planina, v níž po deštích voda stojí a v let

sl se na povrchu moíálfl vyschlých ukazuje — po velkých deštích stýká prý i nco

vody do moe. Nn severu a na východu je obklopuje strašná kemenilá poušt. Jest

to krajina hrozná, tak že vzdor cestám Sturta i Eyreho ani hranice nejvtšího toho je-

zera (neb spíše nioíálu solnatého— solenáku Rusfl) neznáme *).

Východní krajina rozslupuje se pirozen na ti horopisné Oásli : pohoí osady Ji-

hoaustralie, pak nižinu — ouvodí eky Murray, a východní pobežní pohoí, od Gram-

pián až k ece Burdekin \íce mén známé.

Výšina jihoaustralská, mezi jezerem Torrens, rovinou vnitrno-australskou, ekou

Murray a moem, jest planina uprosted až 1600' vysoká, podlouhlá, k jihu se sklá-

njící, nad níž jednotlivé kupy ješt (dle Sidneye) 800' vynikají (hora Bryan má prý

3012', Brown a Serle 2800' angl. nad m. atdj. INevime. jak dalece s ni souvisí vý-

chodní osamlé hory Slauleye, Greye a j. (hora Lyell 1876' nad m.), jež Sturt našel-

Po povrchu vtšiny její není stálé vody, jíž se ale tém všude dokopati lze,

neschází však na jihu ru£ej (Onkaparinga a j.). Pohoí toto dležité jest pro bohatství

kovové, jež bylo šlslim zdejší osady. Dutton sdlil vdecké ohledám nmeckého hor-

níka Menge. dle nhož toto pohoí nejvíce skládá se ze žuly. ruly a bidlice atd..

okolo nichž pískovec, sádrovec, tetihorní vápno atd. se uložily.

Avšak Menge ani zdejšího bohatství netušil. Jednou jel Dutton krajinou a spa-

til skálu zelené bidlice, podobající se zelenému mechu, i myslil si: „To se podobá

ke rzi, to bude md," a skutené byly to mdné doly Kapundaské na malachit. Jindy

lesklo se cosi v hluboké koleji vozu, jejž voli sifží pes kopec vlekli — byly tu doly

Osmondské na leštnec stíbronosný. Sloje železa 12'— 40' široké jdou až na povrch

zemé a rudy zdejší patí k nejvydatnjším. Kapundaské dávají 54"/o mdi, Jattago-

lingské 75 "/o olova, atd. Doly nejbohatší a nejvýnosnjší jsou ale mdné Burra-

buraské (malachit), kde akcionái, složivše 200.000 zl. st. na prvních 6 let (1845 až

do bezna 1851), svj kapitál 2lkrál dividendou nazpátek dostali (pes 4.200.000 zl.

st.), a mimo to ješt výlohy 4,700.000 zl. st. obnášely (Sidaoy). Není tedy divu,

že již r. 1850 39 dol na akcie oteveno bylo, jakkoliv pro nedostatek paliva (nenír

ani díví ani uhlí) ruda se do anglických hutí posílati musí.

Východn od toho osamlého pohoí leží obsáhlá, pustá nížina, jejíž vod-

stvo eka Murray k moi vede. Stok jeho s Darlingem leží jen asi 80' nad moem,
stok .Murraye s .Morumbidžim 114', stok Darlingu s Boganem 244', stok Lachlanu » Mo-

) Pifif. KonstliH laskavé i. luliini tvcrin. dy-l](. v_\ |>oMifil. že so ekn Vitilorio poit 25" 55' 37" j. J

a 142" 24' délky )6I" pod moem nacliiíiií.
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rumbidžim 121'. V neveliké rovin lé vystupují solvy viditelné r/dké kopce žniy a j.

na 300', až na východr- \ 4—600' svah západní pobežního pohoí s výbžky svými

poíná. Celá planina ta jesl poiišf suchá a solnaiá, kde jen u eisf njaké živobytí

te udržeti mže. Avšak mimo Muiray a Moiumhidžl, ježto živí sníh vný hor War-
raofongských. vys<cliají oslalní eky v lél na povrclm a nechávají jen v hloubkách

koryla som lam kahižiny vlhkého bahna, lak i Darling-. Kde eky ly z pobežního po-

hoí vynikají, tvoi asto moál (Macquarie, Lachtan, Bogan) a pro nedostatek spádu

v cjlém bhu svém mnoho tmí (anacreek) a jezer (lagoon) : než po dešlích zaplavují

nkdy celé okolí. Mn ray, nežli se k moi dostane, musí se prahem prodrat skrz

planinu Ielihorního vápence, 1—200' vysokou, a tvoí pak líman Alexandrinaský,

solnalý, prmrn jen 7' hluboký, 15 mil dlouhý a až 8 široký od moe pesy-
pem odlouený, klervžto jest pekážkou splavnosti té eky, neb výše má 1200' šíky
a 20' hloubky a pod pohoím pobežním 350' šíky a 12' hloubky. Nicmén parolod
již skuten plouly po Murrayi

,
jehož hladina po deštích ješt o 10—12' výše

vystupuje. Ale pesypem je i kocábce nebezpeno plouti. Solnaiá poušf Malli, kei-
nami pokrytá, leží mezi Murrayem a západním koncem pobežního pohoí Grampián
v osad Viktorii, a eky ztrácejí se zde v solnatých jezerech, jako n. p. eka Wim-
mera v jezeru Hindmarsh. Severní konec této Murrayské roviny neznáme ; u ek Vik-

torie, Wairego a j. našel Mitchell vždy ješt rovinu 5-600' nad moem, která asi

tudy s vnitní australskou pouští souvisí.

Velké pobežní pohoí není souvislé horslvo, ale vysoina, brzy píkré hory,

brzy horní planiny IvoHcí. Západní konec — Grampiány a Pyreney v osad Mktoria —
vyniká až k 4500' (hora William) a skládá se z kup ediových nad planinou žuly

a bidlice ; sloje ielihorni tvoí nízké pomoí, a víme o stopách silurských a uhelných

vrslev. Severn od mysu Wilson jest nejvyšší díl toho pohoí. Alpy australské ili

pohoí Warragongské, v horách Hotham a Latrobe 7000', v hoe Kosiusko (od Ste-

leckého tak zvané), 6500' vysoké a snhem vným pokryté. Uprosted leží krásná

horní planina okolo jezera Omeoského, 3100' nad moem, a údolí žulové pod syenitským

Košciuszkem má prý 3000' hloubky. Jakkoli toto pohoí málo známe, víme pece, že

zde pomry skuten alpské nastupují. Jižné leží tetihorní nižina Gippsland, kde eky
se v límanech King a Wellinglon mezi písitými dunami až 200' nad moem ztrácejí.

Severn od Koáciuszka leží planiny Moneróské a Argyleské 2—3000' nad moem, které

se na východ v krajin Camden k moi sklánjí (jezero led vyschlé George je 2151'

nad moem, jezero Bathurst 21220- Dále na sever, kde se eky Wollondilly, Groše

a j. až 1500' do tch planin zaryly, šlovou Modré hory, a i zde sotvy pevyšují 3000'

jen na západ vyniká nedaleko planiny Balhurstské (2000' nad moem) hora Canobolas

na 4176'. Údolí eky Goulbiírn dlí je od severního pohoí Liverpoolského, as 4000'

vysokého, jež v hoe Sea>iew k 6000' vyniká. Severnji leží roviny Liverpoolské

1—2000, Nové Anglie 2—3000' nad moem, a rozvodní pohoí (Dividingrange) dosahuje

v hoe Lindesay 5700' — ale tu pestává naše známost horopisná pohoím okolo hory

King 2646'. Leichhardt dával severním horám asi 2—3000', z moe lze však vidti

horu Dryander 4292', Bellenden 4894' a j. Stelecký dává celému pohoí pobežnímu

3500' rozvodní výšky a spádu východnímu 96' na míli, západnímu 20', spádu ek na

tytéž strany 48 a 9'.

Celé to pobežní pohoí skládá se nejvíce ze žuly, porfyni, zelenokamenu; ne-
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|ialrné jsou silurské vrstvy - východní svah zíleží nejvíce v iiheinvch pískovcích, kde

\ piiHíí eky Hiinter kamenného uhlí sedobývii: západní v Iutihorních vrstvách, kde se

v lídoii VVelliiinflonském našla dnupala s kostmi Marsnpialii, lak že již tehdejší Fauna

se od cizích lišila a k nynjší podobovala. Pískovec uhelný vody nezadržuje, a proto

mohou eky za dva dni po dešti o 80' vystopovali a piece nebýti splavnymi.

Pohoí loto jest zvlášt chudé a jednotvárné, a nevdiMo se krom železa nic o kovech,

když slavnj Murchison r. 1844 na podobu zemslovnou pohoii toho s Uralem ukazoval

a tvrdil, že tu musí být zlato, jehož pítomnost již Polák hrab Stelecký r. 1840 arci

jen vlád byl oznámil, která do r. 1S51 si toho naschvál nevšímala. Toho roku poalo

se zlalo v okolí Bathurslském ryžovat — v ervenci našel se centný zlata v jednom

kamenu (kemenu), pak našly se doly zlatonosné ve Viktorii aj., až se ukázalo, že celý

západní svah toho pohoí od Grampián až k pohoí Liverpoolskému více mén zlata

v kemenu chová, jež se v ekách a potocích ryžovalo a led i ze skal dobývá. No-

voholland>ká osada vyvezla do 3. února 1852 (od kvtna 1851) za 38
'/j mil. zl. st.

zlata, Viktorie od srpna 1851 do 30. ledna 1852*) 92 mil. zl. st.; jak lo dosud trvá,

o lom všecky noviny mluví; jen lo opakovati musíme, že v první dob v mst Bathursl-

ském dti na ulici zlalo kopaly i ryžovaly — lak bylo všude zlata dosti. —
Podnebí Austrálie má podivnou podobu s africkým, totéž horko a sucho, tatáž

cclinalost (kontinenlálnosl). Arci že nemluvíme zde o tropické ásti nám skoro ne-

známé (ostrov Melville má prý 27° C roního tepla, mussony sundaické a dešt tropické) ;

ani o neznámém nám vnitku, neb máme jen udání z nkolika pímoských msl z mír-

njšího jihu; pístav Macquarie má 15° R roního tepla, jako .\delaida i Sidney, Albany

15»C, Melbourne 12° R. Extrémy jsou v Sidncyi 2 a 32° C, v Adelaid 6° R a 32" R :

ale ve vnitku známe nejvtší ma.xima teploty na zemi pozorovaná : Sturt seznal 57' R

ua slunci, 44" R ve stínu, Milchell na Boganu 44° a 38° R, O.vley na Macíjuarie (ece)

43" C. Jihovýchodní vítr pináší zde moskou vláhu a chládek, teplý a suchý severo-

západní z vnitní pustiny podobává se zcela chamsinu africkému. Dle polohy mní se

i dšfové pomry : vMac(|uarie pršivá 62 palc ron, v Sidneyi 52, v Melbourne a Albany

30, v Adelaid jen 19; dešt bývají však pívaly až25coulitzaden, na kteréž nkdy mnoho-

iiisíCné sucho následuje, jež všecken život ve vnitku hubí a osadám zkázou hrozí —
lak Slurl na své cest skoro rok poádného dešt se nedokal. By ku podob s Afrikou

nieho nescházelo, víme i v planinách australských o fat morgan jako v Sahae.

Kdo by neznal bylinslvo Austrálie ? kdo nevidl na výstav kvtin neb v kytici

bálové zlatopelné Akacic, krásnokvté Chorozemy, Hovey, Pimeley, Epacridey, Boronie,

Kennedyc, vždy zelené, trplivé Melalcuky, Eucalypty, Leplospermy, Proleacey zdejší —
dekorace našich sklenník? A pece není mimo 5 ~6 herbá, nepístupných, nedotknu-

tých v Evrop, ani možno seznámit se s Florou zdejší, neb není díla všeobecného o ní,

leda Lehmannova o bylinách západoauslralských od Preisse sebraných. Ani Hooker,

ani Labillardiere, ani Behr, ani Míiller, ani Brown, ani Sieber, ani Hiígel, ani Drummond,

ani Sweet, ani Ba.xler, ani Gunn a j. díla ouplného nevydali, lak že Ireba ze všelijakých

látek stlouci co následuje.

Obyejné udáni, že Austrálie chová asi 6000 druh bylin, jest zastaralé, nebo(

•) R. 1853 vyvezlo se z Viktorie za 60 milí. zl. sih. 1854 za 52 milí. zl. stí-, zlata — v cclko

r. 1851—4 pres 300 milí. zl. atr. — v celé Austrálii (Kargravcs) pes 500.
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Brown sám již pi Sturlov cest je na 7000 cenil, a od té chvíle jich jeSl pi^ibylo
;

jenom n. p. Muller z .lihoauslralie pes 100 nových poslal, tak že lze nejmí 8000
známých poítati, z nichž pes 2000 ze Západní Austrálie, pes tisíc z Viiitorie, a nco
mén ze vnitních planin (Brown znal pes 10 lety již 750). Flora zdejší dlí se pi-
rozen na tvero krajfi : Iropický sever, východ mírný, vnitek a západ. Vbec udá-

vaná jednotvárnost Flory australské jesl jenom ponkud pravdivá — že totiž nkteré

eledi
: Tremandrey, Stakhousiacey, Stylidie, Epacridey, Myoporiney, Desvauxiey tém

jen zde se nacházejí; — jiné tvary. n. p. Eucalypty, Callitris, Banksie, Grevilley atd.

tém vSude po Austrálii rozlrouáeny jsou : vbec ale jest mezi Florami Austrálie snad

víc rozmanitosti nežli v Evrop.

Tak v lese u zálivu Mosetonského na pl mile augl. 60 druh lesních strom
nalezeno, a z okolí toho pes 200 strom známe. I pvodnosti i užitenosti, nejen

krásou
, pedí zdejší bylinstvo nad evropské , neb sotvy že stopy zdejších tvar

v Nové Guinei. Novém Seclandu atd. se vyskytují (s Amerikou není žádného píbuzen-
stva, nepatrné s Afrikou jižní"), kdežto bylinstvo aspo severní Evropy i v Asii a Ame-
rice všedním jest. Že dosud žádná rostlina zdejší se umle nerozmnožuje, toho vinu mají

jen tuzemci, neb poet a užitenost rostlin zdejších, které by se orb hodily, jest

vtší nežli kde jinde.

Nejmén známe severní tropiiké pímoí, jež asi husté pralesy neb savany

t. trávnaté stepi tvoi. U moe mangrovy (Aegiceras, Bruguiera, Avicennie) bainaté

límany kryjí, kdežto vnitní lesy podobají se indickým. Tam se nalézají Pandany (plod

od P. spiralis se ji), Tacca. Polhos, Calamus, Caladie, Myristiky, Cycasy, ba i ,Ien

Oceánie," Hibiscus tiliaceus Hlaviky palem (Seaforlhia, Livistona atd.) jedí se co

zelí, Coniogeton arborescens co angrešt, taktéž divoké fíky, boby Flindersie, a jedné

Slerculie, tyto pražené na kávu, koeny Dioscoreí, Orchideí. Haemodor ald. Nejpodiv-

njší úkaz jsou ale ípové stromy (Delabechea rupeslris ze Slerculiaceí) na východní

stran Austrálie — velké slromy v podob ípy, plné jedlé klovatiny místo deva. Ne-

mén divné jsou velikány zdejšího rostlinstva — Urtica gigas, z níž dva slromy 40'

a 42' v objemu a 140' výšky mly ; Ficus macrophylla, jejíž slrom 86' objemu ml a 1(K)

lidi kryl a j. Též na Paížské výstav byly ukázky zdejších dev, která se již do

Anglie truhlám vozí; také v Praze v prmyslné jednot byly vystaveny — nejvíce

Eucalypty, Acacie, Angophory, Callitris a p. My jen ješt krásnou Araucaria Cunning-

hami, ozdobu zahrad, jedlou A. Bidvillii podotkneme, neb místo nám nedovoluje šíiti

se o zdejších Mabách, iMarsdeniích, Hoyách, Zamiách a j.

Západní konec, a sice osada Labutí eky, podobá se v celku dosti inirnému vý-

chodu t. pobeží Novoholiandskému Na obou krajinách pevládají sporé lesy s tra-

vinami, v nižin jen stepi solnalé neb moály se liší od nepehledných huslých kein.

Lesy skládají se z Myriaceí, zvlášt Eucalypt ('/j všech lesních strom dle

Browna), pak akacií (oba rody pevyšují potem jednotlivých rostlin všecky ostatní

v Austrálii, nemén i potem druh, neb známe pes 100 prvních, a druhých zná

Bentham 275), konen z Casuarin a Callitris, jež osadnici gumovými slromy, vrbami,

duby a borovicemi nazývají, jako Angophory jablonmi a broskvemi jedlé ovoce

Santalum lanceolalum. První dva, spoe rostoucí, s listím drobným, tvoí ony beze-

slinné, parkovité háje, pro kleré Austrálie tak slyne co do malebnosti ;í
poslední tvoívají

houští. Nejvyšší slromy jsou Eucalypty, až 150' dosahující; E. calophylla, a nejvyšší,
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v západní Austratii dusahuje jen 60'; již akacie bývají více keinamí, Casuaríny dusa-

liují sotvy 20—30 (v západní Austrálii jen lorulosa i Hiigeliana), tolik i Callilris. Kaž-

dému bylo ješt nápadno. jak velice se Casuariiiy bylinám pedpotopním, zvlášt stro-

movitým peslikám podobají, ba Miiller uvádí, že ze dvou set druh toho rodu v jižní

Austrálii mnohé vymírají — jako ptáci oceánští (Apteryx v Novoseelandsku, adididy

za naši paméti vyhynuly) — ustupujíce novjším rodm. Klovuliny i raanny Eucalypt

se zde ješt neužívá; povstáváf jist kontinentálním parnem tímž spsobem jako manna

slnaitských tamarišk, neapolských jasan a klí saharských akacii. ídkost strom
píinou jest hrozného sucha, jitnž nkdy vše hyne, nemén astých oh, jež tuzemci

zapalují, by tím zv z doupat vyhnali — tak astých, že Mitchell, jenž co vrchní ze-

mmi celé krajiny východu znal. pravil, že nevidl stromu, na nmž by nebylo

znáti stopy ohn, tvrd, že lesy zhoustly, co vláda zapalování jich zapovdla ; arci že

je te zas ovce hubí. Rozšíenjší jsou keiny husté, nízké, drobnolislé. šedozelené,

nejvíce Proteaceí (jichž zde asi 400 druh), ale i Myrtaceí atd. (kdož nezná krá-

snou Acacia piilchella, Albizzia lupliantha zde k Ifi' dospívající) a j., kde nejkrásnjší

kvtiny, n. p. pozemní Orchidey (Lyperanlhus Tbelymitra aj.), omposity (Wailziaaj.)

se zjevují. Zde i ídká kapradí se skrývají, jichž n. p. v západní Austrálii jen H,
v jižní sotvy tolik známe — mezi nimi 1'teris esculenta. jejíž koen jest jedlý. Roz-

sáhlá pastvišt kryje nejvíc Anthisliria auslralis, z nesíslného množství jiných trav

uvedeme jen Spinifc.v, jehož Irnité hlávky jako bodláí vyhlížejí a ovcím na vlnu se

chytají, pak I'anicum laeviiiode, jehož semena tuzemci na kaši sbírají, jako Kanaané

divokou rýži (Zizania aqualica) ; a však i mezi travinami mnohých krásných bylia

a kein nalezneme. Za to jsou vnitní pnstiuy mimo eišt velmi chudé na byliny.

eišt 'ale lemují Encalypty (nkdy 8' v prmru mající) a akacie (pendula, salicinu

a J.), zarfistávají za sucha nkdy zcela Leptospermy a Melaleukami (jichž listí zde na

aj berou) co hustým lesíkem, aneb kryjí se k sítin podobným Polygonm junceum.

Ostatn mizí ve vnilku skoro všecky pvodní tvary východu a nastupují solimilné ke-

iny : Rhagodie, Kochie, Salsola a j., a puslimilovné formy (Myoporiney, na Afriku

upomínající Mesembryanthemum australe, jedlé praecox, aequilaterale), Blennodie (zastu-

pující Farsetie Sahary). Cucumis pubescens jedlý zastupuje Kolokynthy a Schepperie

jižní Afriky, konen bezlislé Cassie, píbuzné apíkonusným akaciím východu. Zato

scházejí pouštím australským krásné cibule a bujné aloe ald. Afriky.

Celá podoba jižní Flory australské s africkou obmezuje se na to, pak na nkteré

Pelargonie, Oxalis, na Proteacey a Eriky (zde Epacrideami nahrazené), s Evropou bude

sotvy .50 bylin stejných, nejvíce vodních (vrbice, typha) neb zuny roiní.

Rozdíl mezi západem a východem leží z ásti v tom, že na východním pomoí

tropické formy, n. p. palmy (Corypha australis), stromovitá kapradí (Alsophila australis

12—16' vysoká, Oiksonia aniarctica u Illavary), Cyrasy a j. mnohem více k jihu jdou,

nemén v jiných druzích týchž rod, o emž nám šíili se nelze.

V poslední dob zvdli jsme ale jen nco málo o alpinské Floe jifioau-

stralské. Mitchell našel na Grampiánuch horni formy rod nižších (Eucalyptus, Gre-

villea, Leucopogon a j.); Muller však v Alpech australských nalezl formy Tasmánie

i Novoseelandska (Gcntiaiia diemensis, Fagus Cunninghami, Tasmannía aromatica, Aniso-

tome glacialis, Trisetum antarcticum, Myrsine Howitii a j.)

Nemžeme se šíit o lékaských bvliniich .\u«lralii'. dosud v Evrop
,
neužíva-
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ných, ani o drevách (jedeii Eucalyptiis sluje iMaliagony), ani o bylinách ozilubnýcii

;

jen tch nkolik uvedeme, jež tuzemci jedí: plody od Solanuni esuriaie, Grewii, Macro-

zamia Preissii, Neluinbií (v severu), Fusanus acuniinalus, Capparis Mitchellii a podivná

C. gibbosa Cann., slrom to 25' výšky a 28' objemu — koen Scorzonera Laurentii,

jetel zdejší voavý Trigonella suavissima, a množství neznámjších.

Co mám íci o Faun, nemén bohaté, nemén pívodní (známe pes 100 ssavcfl

a ještrfl, pes 700 pták ald.) ? Nezbývá mi asu a u tenáe trplivosti, abych podal

podobný obraz jak pi Floe, ale nkolik oI)yejných omyl pece chci vyvrátiti. Vtšina

nmeckých knih nedává Austrálii s.savc leda Marsupialie, echidnu. psa, ptakopyska; to

však jest chyba, neb známe již více než 8 netopýr a iO myší, z nichž Dipus Mitchelli

r vnitní poušt na saharské žerboy upomíná, Mus conditor sob domy kulaté .3' nad

íeni staví. Gray uvádí 70 druhfi Marsupialií (Kangarú), které zase dle podoby u tu-

zemc medvdem, vlkem atd. slují, a jen v Tíové Guinei píbuzné mají, od amerických

(Didelphis a j.) se ale zcela liší. Na nirže (Otaria Peronii) býval lov v úžin Basské

lak výnosný, že povstaly osady lovc na pustých ostroxech, které sob od tuzemc

ženy za kže kupovaly. Krokodilové na severu a chamaeleoni pipomínají Afriku, jako

Varanus Bellii.

Nemohu se šíit o kráse a bohatství zdejšího ptactva, kde zvlášt papouškové

(pres 40 di-uh) etní jsou
;

podotknu toliko, že einu (Dromicejus Novae Hollandiae)

ve vnitku pštrosa zastupuje, Olis australasica naše drozdy.

Mohl bych dlouho povídal o tom, jak Talagalla lathami vejce svá do vlhkých

hromad trávy klade, by teplota hnitím zbuzená je vylíhla
;
jak dstojníci anglití hnízda,

jež sob Megapodius tumulus staví, za starožitné hroby tuzemc pokládali — Bh ví,

jakou ueností — na n vylézali a je mili ; ale musím skonit, bych neunavil.

Udám jen ješt ku konci, ím se tuzemci živí: nejen všemi ssavci a ptáky,

pres 60 rybami zdejšími, ješlry, hady, želvami (známe dv ríné želvy, Platemys Mac-

quarii a Chelodina novae Hollandiae), nejen lasturami (Unio, Paludina, Cycias, Lim-

nea), ale vším hmyzem, až na motýly, ervy a panenky (Caterpillar) zdejší

!

Není-Ii lovk vším právem nazván zvíetem všežravým

!

Jardin des plantes.

Od Em. Purkyné.

(Pokraování.)

Severozápadní strana zahrady, v nížto zvinec ili menažerie se nachází,

jest železnou míží ohrazena, jejížto dvée o 11. hod. zrána obecenstvu se otvírají.

Díve, než se to stane, shromažuje se již lid nejvíce u té strany, kteráž s botanickou

zahradou bránicí, nebof tam vždy nco zvláštního vidti bývá. Nalézajíf se tu vy-

zdné jámy (fosses), ve kterýchžto se zvírala chovají, na nž se lze pohodln dívati

se zdného vkol kraje, železnou míži vkol osleženého. Dlouhá jáma 23 dlí se

nízkými píními zdmi v osm pehrazeni i obsahuje rozliné odrdy vep a ovcí : tu

jest vidti kulovaté, tlusté, malé ínské prase, tam veliké anglické; zde krátkovlnaté,

srnám podobné ovce islandské. jinde tlustovlnaté uherské a ontlorounné merino.

Milákové Paížanv ale nacházejí se v jamách 24, 25. 26, jsouf to medvdi.
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\ lltistjxli /-dfcli, lilících jáiriy od sebe, vyzdiiy jsou |)roí>lr<iniié doupy: uproKtrud

kuždé jámy sloji rozvtvený kmen, na pokraji nalézá se vodojem. V jám 24 je med-

vd bily a ferný medvd z Ameriky; v 25 a 26 hndi medvdi evropští bytuji. Med-

vd bílý kývá hlavou na ob strany jako doma nn ledových samotách, pozorliv jsa

ale posukA a pohybování se divákv; zahlídnuv kus chleba, jenž se jemu ureiiým

býti zdá, bývá s lo, že nkolik vtein hlavu nepohnutou drží. Bylo-li mu sousto ho-

zeno a spolknul-li je, pokrai'uje voliiii pokojn v houpáni hlavy své. Zídka dosáhne

jeho žádost po houskách a oechách divák toho slupne, aby se vzchopil a podepev

se pedními tlapami o zdi, mrue vzhru blikal, ("erný Amerikán leživá skoro pohid

ve svém brlohu, i hryže na kostech verejších hod s hrozným skípotem; málo kdy

toliko si dává tu práci, že nemotorn kráeje pro sousto dol hozené si dojde, kteréž

pak mrzut pojí. Cestovatelé v Americe tvrdí, že zvíe lo, toliko kukuicí a ovocem

se živic, radji hladem pojde, nežli masa se dotkne. Zdejší vze nicmén samým

masem se krmí a dobe tyje. Možná ale ovšem, že v divokém stavu toliko rostlinnou

stravou se živí, jakož i o hndém medvdu povdomo jest. Posiedni medvd ze

Šumavy, kterýž loni leprv zastelen byl, uvádl také jenom ovesná pole, nikoliv

lidi a dobytek v nebezpeenství, a \ krajinách, kde medvdi jinak zhusta picházejí, jako již

na p. v Tatrách, udává se pezídka, že se objeví medvd, jemuž nahodilým požitím

masa lálo strava navyklosli se stala. Vším spsobem js(Ui medvdi praví všežravci,

i sáni medvd bílý, jinak pedce jakožto strašlivý dravec ve zlé povsti, neiní vý-

minku. Tato zvírala žiji v let v párku v lesích severní Asie a Ameriky, kdež ja-

hdky a koínky žerou; na zimu odebírají se v houfech na pomoi, žijíce lovem

ryb a tule.

Také šedý medvd (Ursus fero.x), veliký to druh, žijící v severní Americe a na

Žapanu, dravec opravdu velmi zlopášný, jesl vico ukrutný než masožravý. Nebo

v Žapané krmí tylo netvory otrubami jako prasata, pi kteréž strav každý lev by

zhynul, ba ani pes by nezllouslnul. Jestliže medvd erný i bílý ješt tací jsou, jakými

na poušti byli, za to jsou hndí v 2.S a 5fi zcela jiné povahy. Netoliko jejich pohyby

jsou živjší , ale i jejich lenivé povalování projevuje jakýsi rozmar. Oni se také

k nejvyšší kultue povznesli, k induslrii, vycházejíce za svou výživou. Jejich práce

poíná, jakmile se lidská tvá na kraji jámy ukáže, i záleží v tom, že na všeliký sp-
sob pozornost na sebe pivábili hledí, by tím lovka obveselili a žrádlo z nho vylou-

dili. Oni se válejí, chodí do vody. stásají vodu se sebe, a slyšíce chechot Paížan

pohlížejí nadjn do hry, aneb dokonce na zadní nohy usednuvše pozdvihují pro-

sebné pední tlapy. Ulinici zavšuji kusy chleba na provazy a házejí je, až na strom

v prosted jámy uváznou. Pak si medvd erstv pro n vzhru lízává. Pílulným

a veselým jovi se len huatý netvor, lak že by se mohlo zdáli, že miluje lidi. Vbec

známo jest, že není hndý medvd zlý a na lovka nedorazí.

Léta 1813, když byli spojené mocnosti v Paíži, obstupovali jedenkráte diváci

jako dnes u velikém potu jámy, mezi nimi cizí vojínové. Jednomu Paížskému švi-

háku spadnul klobouk do jámy i podával on tolar tomu, kdoby pro nfij. dol sešel;

lu vyskytnul se ihned Prušák, jenž dol slezv medvdu jej ouchávajícímu klobouk

z tlap vyal ka: „Dej sem, vždyf ani uii tvou hlavu nejde," a bez píkoi zase mezi

diváky se odebral. Pede ale to byl odvážný kousek , nebof medvd ne vždycky

úmysl navštvovalele uhodne. Slalo se, že invalidu ji'de)\. spaliv v jám lesknasý
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kovový knoflík, jenž byl nkterému diváku spadnul, a drže jej za luisor, místo

v jám si pamatoval a v noci dol slezl, aby domnlý poklad si zdvihnul. Bylf od

medvda jednoho zardousen.

Opustíme nyní obyvatele jam, ponvadž zatím menažerie otevína jest. Co nej-

prve zde potkáváme, jsou staí známi, jimžto ale Paižané jako zázrafným tvorm se

diví: jsou to dva velcí, bílí uherítí voli s dlouhými rohy v zahrádce 72, kdežto —
jako všecka ostatní zvíata ve zvinci — chaloupku mají na spsob švýcarských domkv
úhledn ze kmenv vystavenou, a pkné stromy, v jejichž stínu pohodlné pežuvají.

V zahrad m nacházela se však zvíata, ježto jsem toliko dle popisv znal, pamti-

hodní tibetanští buvolové (Yakové). Majif na rozdíl ode všech jiných vol dlouhé

ernošedé chlupy , kteréž jim jako kozám angorským skoro až ke kopytm visí,

a snhobílý ohon koský hedvábitých žíni; (sloužit za oháku na mouchy, a za obrov-

ské stapce na náiní slon, na pílbice a korouhve u Turkv.) Krávy mají kratší, po-

pelavé chlupy, telátka jasn šedou, huatou srsf. Obzvláštní jest také hlas tohoto buvola,

jenž se hrochání svinímu podobá. Oni nejsou zlostní jako obyejní erní buvoli, i pi-

cházívají rádi ku plotu, dát se od dtí hladili. V Tatarsku jich užívají jako potažního

a jízdního dobytka.

Nyní nás proud lidstva do krajiny zanáší, ze kteréž nam strašlivé founní

a hrochání do uši zní. To jest rotunda tlustokožcv a jiných obrovských ssavc.

Vyzdné , topitelné slaveni obklíeno jest do paprsk dvorci, hustou kládovou míží

obraženými , do kterýchž se stáj v slaveni tolikéž dveí vychází. V g jsou ži-

rafy, v B indický buvol, v s slon, v h h hrochové (Hippopotamus). Podíváme se

nejprve k posledním. Máme tu v jejich dvoe hluboký vodojem, ve kterémž obrovská

ta zvíata plovou hned na hbet, netvorný bich ukazujíce, hned potopená pod vodou,

tak že ekati niusínie. až konen na vzdáleném nkterém míst záda zvíete jako

vynoující se ostrov vyplovou, aneb až netvorové jen Irníei rachnu vystrí, aby se

po králku zase potopili. Hle! jak se vynouje výše a výše, celá nelvorná hlava se

objevila, on zívaje rozdirá tlamu, až jeho sán v pímém úhlu odstávají. A již opt

zapadá s teskem, uleknut smíchem divák. Tak dovádjí a povalují se ustavin tato

obrovská tla ve vod; a jelikož nejastji vždyjeden se potápí, když druhý ást tla nad

vodu vynáší, domýšlí se lovk dlouhý as, že jest zde jen jedno zvíe. Aniž pak lze

uiniti si pedstavení o velikosti a tvaru jejich, ponvadž vždy toliko jednotlivé díly tla

ukazují. Konen po dlouhém oekávání divák pluje jeden hroch na kraj a stoupá nemotorné

na beh. Nyní jest ho vidti v celé jeho velikosti, tu sms strašné hnusnosti asmš-

nosli. Kže je nahá, barvy mdné (vlastn loví, ale z elných žlázek vytéká

neustále ^ervená mazlavina, kteráž celé tlo barví), pilehajíc tsn a lesknavé k tlu

jako pi svini, a netvoíc záhyby jako na nosorožci. Bicho jest ohromné a vláí se po

zemi; záda široká a na plecích vysoká, nohy ne píliš tlusté a drobet na zevnit obrácené, od

ehož chze hrocha jest nemotorná, kývavá. Hlava jest nelvorná, trochu sice kravské po-

dobná, zvlášt okolo nosu, ale uši a oi jsou velmi malé a nahá kže jim dává vzezení

obojživelníka. Zkratka to celé zvíe jest netvor xa i^oyÝin . Na zemi stává obyejné

v rozvážlivém pokoji, leniv o nkolik krok se pošoupajíc, brzy však vyhledává zase

vodu, v nížto mnohem obratnéji se pohybuje. Mladší hroch je velikosti naší krávy,

jest ale o dobrou tetinu delší. Starší je mnohem %lši, jako hodn veliký švýcarský

bvk, ale mnohem tlustjší, delší, hrmotnjši. V stední Africe prý jsou zcela ohromné
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jediiollivri. skoro jako slonovd volicí: v jejich llnn).' prý mftiíc muž prostednC veliký

stáli; a tu nebude lak naproslo |iiav(livé. musí |)fclce tlama slrailiv prusturná býti.

V vláiho hrocba v Jardin des planies obnáiel otvor tlamy od hoirejších zub eza-
cích až k dolejším dobré 2'/j stevíce, a jemu scházelo velmi mnoho k velikosti slona.

Hroch je,>it ve všem bizarní a paintihodný a pipomíná potvory minulého tvorstva.

Navštívíme nyní jiné zvíe, náležející též k onm v zemích tropických pozi-

slalým obrovským tvorm, kterýchžto píbuzní v pedpotopních dobách pes celou zemi

riizSieni byli, toliž slona.

Slon chovaný v s jest Afrikán, snadno poznatelný po nesmírných uších, které

mu pes plece dol visí, a po kulatém ele. Tento druh jest v celku divo(!ejší a niéné

uCenlivý nežli slon asiatský, a di\y, kteréž o cliylrosli slonové se vypravují, vztahují

se vždy na indického ; aíkoli ovšem toho píina ta, že nynjší divochové afrití málo

si záležeti dávají, aby ta zvíata zkrotili, nýbrž že jen k vli slonové kosti na n honbu

iní. Za as Karlaginských býval také slon africký ochoován, a osvdoval se vždy

ve váleném tažení Hanibalov jako rovn moudré, trplivé zvíe, jímžto indického

býlí známe. V poušti projevuje jako indický silný pud spoleenský a vlohy k živobytí

obecnímu, ješlo se každé stádo njakému vdci podrobuje. Obyejn toulá se tento

vdce na kulikadenní dálku v okolí, hledaje pastvin, ku kterýmž pak celé stádo do-

vádí, což zajisté o místním smyslu a o rozvážlivosti svdí. On poíná svou cestu na

výzvdy již tehdy, když stádo ješt na starých pastvách hojnost potravy má. Slon

v Jardin des planies jest, jako všickni slonové bývají ; on kývá noscem sem a tam,

bére lidem housky a jablka z rukou, vbec s obecenstvem ustaviné se obírá, celý

opak lupodušných hrochv. Ve dvoe g nalézají se taktéž afrití krajané, dv staré

žirafy a jedna mladá. ád peživ^ivcv, ku kterémuž ony náležejí, nevyznauje se ve

svých hlavních lenech, volech, ovcích, gazelách, kozách, jelenech niím píliš nápadn,

krom že nosí rohy a dv kopyta. Nápadnjší jest již malé pokolení velbloudv

s ošklivými tváemi, dlouhými krky a hrby na zádech, ale všelikou pomérnost

zvíecí vyzouvá ze sebe žirafa. Hlava ješt pkn jest tvoena, gazele podobná, s krá-

snýma hndýma oima, ale k tomu dlouhý krk, vysoké pední nohy s tlustými koleny, sklo-

nitá, dol bžící záda, krátké tlo a pi nm obyejné zadní nohy dvoukopytné, práv tak,

jakoby od jiného zvíete byla pidlána. Obzvláštn pitvorné jest to, chce-li zvíe

nco ze zem zdvihnouti. Krk nemže pímo dol sehnouti, nýbrž jen zrovna natáh-

nouti, pak ale nedosáhne až k zemi ; proto rozkroí se široko pedníma nohama a na-

táhne krk. Na každý spsob jest žirafa úpln k tomu stvoena, aby svou potravu na stro-

mech nacházela, jak to i ve své vlasti dlává. Na jejím dvoe v Paíži rostou sice také

stromy, avšak žirafa z nich už dávno všecky dolejší vtviky, kterých dosáhnouti mo-

hla, obrala, a akoliv i nyní toužebn po nich krku svého napíná a erným svým ja-

zykem po nich chape, (nebof jazyku svého práv talt, jako slon svého nosce k ola-

mování vtví užívá), neposkytují jí niehož více. Mladá žirafa má v celku tutéž po-

dobu co její rodie, ovšem ponkud zmírnnou, a možná ji pkným zvíetem nazvati-

Tato Ii zvírala jsou velmi krotká a picházívají ráda ke míži a dají se krmiti.

V B leží leniv pežvykuje erný indický buvol, ve všem úplný odpor pí-

vtivých, veselých žiraf. Divákv si práv tak málo všímá, jako hroch africký. Co

do zevnjší podoby jest pravý opak yaka ili tibetánského buvola. Yak má krátké

rohy a dlouhý chlupy; buvol jest skoro nahý, jenom ídké ernohndé chlupy nachá-

živ>. liii- 8



zejí se na slabinách a nohách, a huatá kfiže kryje hlavu jeho. Na zádech a sleh-

nách spatuje se nahá, leskle ferná kže. Rohy jsou tlusté, onhé. na ziid ohnuté

a uzlovilé, jako kozí rohy. Zvíe lolo, které laké v Itálii a Uhích zdoniácnélu, co

do své povahy mnoho se liší od našeho hovzího dobytka; jest vždycky potutelné,

divoké a neisté, a zvlášt se rádo v bahn pevaluje, tak že aslo s naloženým vozem do

moálv zabhne. Možná je toliko za poloskrocené považovati, pede ale drží se stáda

pastýe a brání ho proti loupežníkm a dravým zvíatm. I mezi biivoly nachází se

druh africký, s obrovskými rohy, který ale posud nikdy skrocen aneb ve zvincích

vidn nebyl — tak neskrotitclné jest toto zvíe. Akoliv se bylinami živí, jest pedce

vraždy chtivý a zporáži všecky lidi a zvíata, která mu v cesiu pijdou. V porovnání

k tomuto buvolu jest divoký, otuplý indický krotké, rozumné domácí zvíe ; vbec

zdá se mezi zvíaty Asie a zvíaty Afriky tentýž pomr panovati, jako mezi Indy

a mezi divokými plemeny ernochv.

Uvnit stáje nachází se též arabský velbloud s jedním hrbem, který se pro

churavost ven nepouští. Pi svém nápadné stvoeném tle objevuje mírnou povahu

ovce; znamenité to zvíe, jehož v Evrop co domácího zvíete neznáme, a protož je

co vzácnost ve zvincích zavené spatujeme, jest africkým a asiatským obyvatelm

poušt nejvzácnjší dar nebes. Arab je nazývá korábem poušt, nebo bez velblouda

bylo by nemožno skrze tyto nekonené písené planiny cesiovali. .Isouc s niálem spo-

kojeno, nebof v skutku lak málo spotebuje jako dievný koráb (suchoparné byliny

poušt jsou mu jedinou potravou), nese svého pána, zásobu pokrmu a veliká bemena

zboží bez umdleni skrze pustinu, kde by kon i vozy v písku vzet! zstaly.

Dále nalézá se ve slavení divoký osel z Abyssinie, pkn sivý s širokým jako

uhel erným kížem na zádech a plecích, a jeden unau, druh lenochodu, jenž upro-

sted stavení svou klec má, kdežto stáje s dvemi do dvor vedoucími do kruhu

slaveny jsou. Unau jest huiialý, hndý, má tlo opiimu podobné a jest skoro bez

pohybu, jakoby vycpaný byl. S ním slušn koni se kruh zajímavých podob, které

v rolundé spatujeme.

Ve dvoe 54 nachází se druh divokých koní (Equus hemionus , džigctai u Ta-

tarv), kteí v severní 1'ersii a na stepích kirgizských ve velikých stádech se prohá-

njí. Tlo mají velmi štíhlé, vtši než osli, svrchu žlut ervené s ernou služkou

pes záda, s bílým bichem a nohami. — Pi nich žije ješt jiný druh divokých koní

(polok, Equus hemihippus), kteí leprv minulého roku v syrské poušti lapeni byli;

svrchu jsou barvy šedohndé s tmavohndým kižem, dole blaví. Oba tito druhové

zvíat jsou velmi ozdobní a veselí, neustále klusaji po svém dvorci. Žádný druh

zvíat nemá v té míe jako plemeno koní pud k bhání a k skákání. Jeleni, srny, a-

koli zvíata rychlá a plachá, bhají toliko jsou-li honna, jinak ale stojí neb leží aneb

procházejí se zvolna a pežvykují. Stáda džigetai jsou obyejn v trysku, lak také

i divocí oslové a pkní, na spsob tigrv prouhovaní .druhové afrití, zebry, kvagy

a dauvové. Ponvadž kon nepežvykují, mohou v mnohem kratším ase dostaten se

napásli a nemají ledy odpoinku zapotebí. Obzvláštn lato vlastnost iní z kon nej-

rychlejší a nejpohodlnjší jízdné a tažné zvíe, které se voly a buvoly jen velmi nuzn

nahraditi dá, leda jedná-li se o volné pohybování velikých bemen; nebof kii miluje své

pracné, nepokojné povolání, a stojí-li dlouho pokojn, dupe netrpliv. Mimo to jest

to veliká tlesní síla, a ješt více pítulnost k lovku, jakož i jeho uenlivost, o kte-
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rou se kfiíi pouze s pscjn a slimom sdílí, klcré lio iní iicoceiiilelnj'm (lomiícim zví-

elem. V mnícím slupni má osl lyléž vlaslnusli; jest však na východ chytejší

a živjší nežli u mis. a platí luin za vážené domácí zvíe, proto že lacin se vyživí.

Dži^rplaiové, poloknm''. divocí oslové, zebry, kvagy a dauvové jsou však zúplna ne-

skrotitclní, a zdá se, že náš domácí kfi a osel od diuhv pocházejí, kterých už více

v divokém stavu nenalézáme (jako léž velbloud, huvzi dobytek, ovce, koza a pes,

jejchž vlast ani známa není), nebof stáda v Ruších a Americe jsou toliko zdivoilá

a nesmjí se za jedno považovati s džigotaiom východní Indie, kterýž, ješlo nikdy barvy

nemní a nikdy se skrolit nedá, pravým divokým zvíetem se objevuje.

Kráíme nyní okolo dvorfi 48 a.52, které obsahují druhy jelenv, k nimž se pozdji

vrátíme, a picházíme k velikému obydlí opic (45). Jest to dm do polokruhu stavený, vnmž
se etné klece pro opice nalézají, z kterých vycházejí dvée do veliké drátné klece, v níž roz-

liiié provazce a lycky k lezení zavšeny jsou. Jsouf zde velmi mnozí druhové s dlouhými a

krátkými ohony, s všelijakými pitvornými tváemi, kteí hbit sem tam rejdí, na provazy se

vší, aby se rozpustile sem tam klátili, za ocasy se rvali a tisícero dovádivých kusv pro-

vozovali. — Avšak králem všech jest veliký šimpanse ze západní Afriky. Obecenstvo musí

asto kolik hodin cekali, nežli uráéí ze svého kabinetu vyjíti, pak ale bývá hluným
jásotem vítán. Umlecké jeho kusy dokazují, že obliba Paížan v nm zouplna spra-

vedlivá jest. On umí na splasklém provaze lak ležeti, j^iko žádný z našich povtrných

umlcíiv, an své tlo natahuje a skoro tak ztení jako provaz. Ovšem má pitom tu

výhodu, že se nejen dlouhými prsty u rukou, nýbrž také nohama skoro podobn tvo-

enýma držeti mže. Takto položen na tenkém provaze houpá se asto dlouhý as
a leží tak bezpen, jako my na pohovce. Nenadále sebou mrští a visí na provaze

jenom za nohy, houpá se sem a tam v širších a širších kruzích, až rukama jiný pro-

vaz zachytí, na kterémž své kousky opakuje. Jen s nelibostí chodí po zemi, nebof

bhání po tyech jest mu pro vzrst lidskému podobný nepohodlné, kdežto pedce jako

lovk zpíma chodili nemže
; jeho živel jest vznášeni a houpání se mezi zemí a ne-

bem, a zdá se, že ve své vlasti pouze na vtvích prales se zdržuje. Ostatní opice

mají ho u veliké vážnosti, a s kikem utíkají do jiného kouta, jak mile své místo pro-

mní. Nevím, zdali by byl nkteré kdy ublížil; nikdy jsem nevidl, že by si jich byl

jen dost málo všímal, a myslím, že je toliko vlastní zlé svdomí plaší; nebof klofcuje

a rve každá slabší, jak ji jen popadnouti mže.
Vypravuje se, že pijímání nových údíiv do obydlí opic velmi zajímavé jest.

Akoliv hlídiii zvince tu opatrnost zachová\ají, že novou opici teprv po nkolika

týdnech do velké drátné klece vpouštjí, zavi-evšc k ní každodenn jednu neb dv
z ostatních opic. aby tato zvíata novému píchozímu pivykla : vzbudí nicmén jeho

píchod ve velikém drátném salonu veliké pobouení. Všecko se shrne okolo no-

váka, prohlížejí si jeho zuby a nehty, a s živým veskem sdílejí výsledky svého

ohledávání ostatním, brzy povstanou silnjší a poškubují ho za ocas, a nežli, se nadje,

shledá se nováek v pranici s onmi zpronevilými, kteí, jsouce s ním ped oima

hlídae v jedné kleci, jeho nejupímnjšími pátely se býti zdáli. Ubohému nezbude

nic nežli víry v opií vrnost se spiistiti a podle jiných se chovati, velikým lichotil'

'

a jim se vyhýbati a zlost svou na slabších vylévali. — Však bývají nicmén klece

tohoto obydlí také jevišt krásných výjevv. Má-li samika pavián, která jindy s šesti

samci obcuje, slehnouti, zave se do zvláštní klece, a teprv po osmi dnech pustí

8*
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se k ní osliitní. kteí plni oeHáváni u dveí stoji. Nejprve vejde oleo. matkn mu

podá maliOké k piililieni a Dbejme lín Mourn : pak se pipustí ostatní pa\iani. všio! ni

obejmou samiku, pak se rozsadí do kola a poiiybují pysky,' jakoby mluvili. Nejvtší

radost jeví se na jejich tváích a zejmá jest v každém posuku. Spatujeme pi opi-

cích na vzdor jejich zlomyslnosti, škdné radosti, závisti a jiným nectnostem jakssi kultus

rozplozování, kter<ž na nkterá okamžení veškeré jejich zloby potlaiti dovede: jakož

i jejich láska k mláatm [iíslovím se stala. Žádný jiný zvíecí rod, vyjmouce slona,

neokazuje tento kultus, nebof akoliv i jiná zvíata své mladé nad míru milují, jsou

pedce bez soucitu pi roditelských radostech jiných. Vbec mají opice ve velikých

stádech žijící do sebe mnoho patriarchálního, což mezi ssavci toliko ješté u slonv

a bobrv shledáváme, nebof ostatní žijí bud o samot aneb v párech, a žijí-li na

oko v stádech, jako kupy jelenv, antilop (sajek), koni atd., nejsou to le harémy

samic, jež vodí jeden samec, který žádnému jinému piblížiti se nedovoluje; aneb

lo jsou loupeživé sbory odrostlých, jako kupy vlkv, šakalv, ledních medvdv, nebof

samice poslednjších zvíat svá mládata zcela odlouen vychovávají, tak že sotva ped

hltavostí vlastních otcv bezpena jsou a leprv s odrostlými ke kmenu se vracejí.

U opic, slonv a bobrv ale spolenost z obojího pohlaví se skládá, nikdy se neroz-

luuje a mládata jsou od celého kmenu milována. (U slonv zastupují samice asto

místo matky pi osielých mláatech ; dje-li se totéž u opic, není povdorao.)

Navzdor tmto spoleenským ctnostem jsou opice pedce svou pi)tuteln"í)u po-

vahou, svými kvapnými, nepknými pohyby a svou beziielnou pohyblivostí, která je

co zlý duch pohání, protivné lovku, který v nich svou vlastní karikaturu spatuje

a rád se z tohoto obrazu teštivosti v kleci opic zotaví pi ohradách šelem (44), jakož

také Evropana více zajímají mezi národy divochové Ka.vkasu, Indiáni a jiní loupežníci,

nežli národové vzdlaní navzdor svým neupíralelným pednostem spoleenským.

Tito páni lesv obývají v dlouhém staveni 44, jehožto zaízeni zevrubnji

popsali zamýšlíme. Na staveních prelních a na koncích spatují se vrata (i a 2), kte-

rými nejprve do prostranné svtnice 5 se vstupuje, v nížto se pi stnách klece

s menšími šelmami nalézají; v jedné jest též klec s dvma mladými lvy (4), ze

které vycházejí dvée do drátného salonu 9, podobného tomu, který se ped domem

opic nachází.
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liin ciilkcni sl>i\i-ii 'jvil iia spiisul) ccslujíuích incnažerií. Tebas i jiná zaízení obydlí

(IravciiN mužnú byla (na p. jámy podobné, jako medvdi mají, zahrádky s vysokými

ohradami ald.). zbylo 1)y prcdce mnoho nesnází pemáhali, jelikož se lii ríiiiti jest

z\ii'aly veliui clivokuiil a piloni ohledem na poasí velmi i'lioulosli\\'mi : lak že za

výhodnjší vc považováno, starou formu zachovávali. A kdyby se konen zvíatm
tm volnjší prostora dali tiiohla, vjhoda toho by nebyla valná, penvadž veliké ko-
kovilé druhy ^e z\yku máji, po cely den tiše ležeti a jen tolichi. když napadeny isou

aneb za koistí se dychtí, ony hbité obraty a ohromné skoky dlati, pro kteréž tak

\elice prosluly. Ony by nejvtší dobu dne jako mrtvy \ koutech svých jam ležely,

jako nyní v klctkách sv\'ch. Zdáf se nám skuten celá ta ada klecí velikým ústa-

vem spacím: nebof vyjmouce nkolik lv na jednom konci a nkolik hyen na dru-

hém, leží obyvatelé klelck vesms tiše na boku, málo kdy jen se zdvihá tu len. tam

onen zívaje neb ve, by na to opt brzy do spaní se dal. Medvdi, dva hndi z Py-

renejí a jeden erný z Ameriky, nemvší, jak se zdá, již místa v jamách, obcuji ze svvch

klelek neustále s obecenstvem, chytají obratn hozená sousta housek : jestliže njaký

kousek špatn hozený o miž se odrazí, jeví podivení, zbuzujíce tím smíchy di-

vák. Hyeny ustavin v kruhu šlapají, jako v nášlapném mlýn, pi emž kivo vzhru

klenutá záda jejich (ponvadž jsou zadní nohy mnohem kratší pedních) spsobují

oní klam; zdáváf se totiž, jakoby hyena do výšky rostla. Ostatn o lovka
dokonce nedbají.

Popatme nyní na dravce ku koiímu rodu náležející. Nejdíve se jeví ocelot

brasilský. Zvíe lo jest toliko velikosti lišky, jasnožlulé, šedohndými, ern ob-

roubenými skvrnami okrášlené, jako had hroznejš. Kdežto ve vlasti své jest pouhým

noním lupiem, vidíme jej v menažerii lak jako naše domácí koky sedti s podlože-

nými nohami a zavenýma oima. Málokdy oživne, sem a lam skáe, a z temna,

z hluboká zamíiouká. V Americe i Asii jest mnoho druhv koek, nejvíce jako ocelot

jsou sápavi a potutelní
;
jeden toliko druh brasilský je tak mírné povahy, že byv chy-

cen ihned více skrolne nežli koka domácí, proto obdržel jméno koky mírné (Felis

miiis). Ze všech tchto menších, namnoze skvostn znamenaných koek pardalovi-

tých nenachází se žádná v menažerii krom ocelota; vidíme tu však veliké dva pardaly

ili panthery indické, jednu jich odrdu z Jávy a dva jaguáry z jižní Ameriky. Jak

podobni sob jsou pardal a jaguár postavou a znamenáním, lak rozddné jsou jejich

mravy. Pardal obyejn jen menši zvíata dáví , lovka se štítí a toliko odpor

klade , když byl dráždn. Jaguar , vtší dravec americký , napadá voly a koni

a v krajinách, kde zhusta pichází, jako v Paraguayi, jest pravou kletbou, jelikož jako

tygr miluje maso lidské. V menažerii jsou ti ti druhové leniví, zívaví chlapíci, zvlášt

jaguár neukazuje nižádnou známku své strašlivé obratnosti. Spíše se chytá pardaia

nkterou dobu vzleklost, že jako veverka po stnách a stropu své klelky vzhru dol

skáe. Po tchto pichází tygr, jenž po chvílích ze své lethargie se probuzuje, va

i sem lam skákaje se vzteká, až se jest obávati, by nezlámal železné pruty svého

vzeni. Poslední v ad jsou: rusý lev ze Sennáru v jižní Nubii, lvice z téže zem,

veliký, ernohivý lev z Kapu ati menší, více hlinožlutí l>ové i jedna Mce z Alžíru.

Také lvové nejvtší ást dne pespávají, zídka jenom kráejí v kruhu aneb jako pes

na zadní nohy sedají. Tak se stali ze všech tch hrozných lupi smutni, ospalí

vzni, toliko d^a mladí Ivové v kleci drátné 4 hrají si jak kofala, lezou na kmen
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stromový, jenž se uprosted ni nalézá a osvdíují ustaviín íil&ii povalili, hteráž

u starých toliko v dležilých okamženích náhle propiikiije. Jak mile se blíží Ielí ho-

dina a zvírala Oeiiirliají, že \e vnilínich klelkách (8, 8j jejich žriUllo se pipravuje, dje

se s nimi veliká zmna. Medvdi peskakují s nohy na nohu, liyény liarcují rychleji

ve svých klecích, vyrážejíce chraplavé skicky, ku podob chechtu opilcovu; hlavn ale

koky jsou jako vymnny, ccelot jako \zleklý |,oskakuje, po prulech železných leze

a uslíivin skeíí. Jaguar a lygr jaku pominulí v klecích sebou zmítají, nejsmšnjší

ale jest chováni se lv, o nichž asto se tvrdivá, že s královskou vážností na své

žrádlo ekají. Lev sennárský zuiv skáe z kouta do kouta, druzí ale stojí nejvíce

openi o podlahu klelky i škrabou jak pso\é na dvée \edouci do vnitní klece, anebo

leží na zemí, i hledí zuby nehty vylomili dvée, strašn fríce a vouce. Zde slyšeti

skeky tygrovy, tam hromující váni lvové, onde váni pardala, znjící jako když

tesa klády rozpilovává. Všade ádní, dábelská vzteklost a mlácení ohonem i tlapami,

ze kteréhož souditi lze na nesmírnou sílu, jakáž v netvorech tchto obývá. Co jsou

hroch a slon se svými obiimi tly proti tmlo silou kypícím, prudkým šelmám? Tof

jsou ti pánové pouštin, z nichž jediný dostaten jest, svou zbsilou rychlostí initi kra-

jinu na mnoho mil nebezpenou i — Dvée se otevrou jedny po druhých, skokem zmizí

dravec ve vnitní kleci a dvée se za nim uzavrou. Nyní se oteve vnitní slavení.

Vstoupíme, abychom zvíata pi jejich hodech pozorovati mohli. V pedstavené síce

poutají naši pozornost nejdíve nkterá ídká zvíata. Karakal, druh rysu ze severní

Afriky, krásné rusé barvy s dlouhými šttikami na uších, skáe s kikem ve své kleci,

jakoby se na divatele uvrhnouti chtl. Klec vedle nho chová dva sliné fenneky.

Tento druh lišek z Marokka není vtší malého kepeláe, krásn jasnožlutý s velikýma

ušima a pekrásnVma hndýma, kulatýma oima; ani si nelze pomysliti ušlechtilejší

zvíe. Sedávají nejzáze jako myšky ve své slám, a asem bhají jako ještrky sem

a tam. V jiné kleci se nalézá podivnochvosl (Parado.xurus), rod kunovitý s dlouhým

hustým ohonem, jako u amerických opic do kotoue zakrouceným. Dále jsou v pede-

stavb promyky (ichneumon) dlouhého kunovilého tla, ozdobn pruhované jak naše

šedé koky. Lvíata jsou zabrána do svého obdu i nemysli více na své zábavné

hry; jak s ním jsou hotova, usnou hnedle jako zvedená dátka. Vstoupíme nyní do

dlouhé chodby. — Ze všech klecí zní chrupám kosti, ošklivý mlaskot a pochoutné

bruení. Všickni jsou do svého žrádla zakocháni, i dají pokojné na sebe hledti, jak

tlapami maso vroucn objímají, veliké kusy z nho zuby šklubajíce, aneb kosti hryžou

a drsnatým jazykem oblizují, což zní jakoby kosti byly strouhány. Jediný tygr zuiv

sebou škubne, jde-li nkdo okolo, zatne tlapy hloub do masa i ve na diváka, boje

se o své maso. Jeden ze lv ale nechá si maso bez odporu od strážce z tlamy

vyrvati a kolem chipi bili , aniž se rozdurdí. Naopak tiskne se lichotiv k n-
mu, jakoby mu na jeho piizni více záleželo, než na žrádle. Druzí lvové žvýkají

pilné a tvái se k lomu, jakoby se nechtli nechat bez dtky v žraní svém znepoko-

jovali. Tu vidíme dravce v jejich nejpodstatnjší innosti, kteráž na záhubu jiných

živých tvorv smuje; pravé peklo vášni se rozevírá v žeroucích tchto hubitelich.

Se srdcem lehejšim vstupujeme do druhé pedstavby, v kteréž toliko nkolik

neškodných cibitek v klecích na stnách zavšeno, a odtud na venek.

Když nám pi zbžné návštv dravcové menažerie jednou co lupá, ospalá zví-

ata, podruhé co neskrocen divoké šelmy se objevuji, nemžeme proto predce o jejich
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pravé pirozenosti záMrck uOinili. Již jeden ze Iv ukazuje, jak i lito králové pustin

lovku se podizují, i není snad ani jedné šelmy, jež by se krotili nedala aneb jinak

stopy mírnosti Meiika7,o>ala.

Paížská pínidnická zahrada vidla nejeden piklad mírné povahy áelem a asto

dojemné výjevy. Když byl královský zvinec v Versaillesu k zahrad pivllen, na-

lézal se mezi zvíaty laninimi krásný lev od Senegalu, kterýž se psíkem jedním žil

v nerozdílném pátelství. Tohoto psa mu jednou hodili k žrádlu, lev pak , dojat

bázni malého zvíete, netoliko život mu pál, ale i neodlunúu druhem svým jej

uinil. Po smrli psíka projevoval lev veliký zármutek
; jiný pes, jehož mu v náhradu

podáno, vzbudil v nm upomínku na mrtvého druha tak mocn, že lev jej v žalostné

zuivosti zabil *). Pedchiidce nynjšího nezkrotného tygra byl velmi mírné povahy.

Akoli vysplý chycen, pede e již na pevozu z Indie do Francouz tak upímné

dkazy své mírné pirozenosti na jevo dával, že mu svoboda puštna po ko-

rábu se kdekoli procházeli, tak že i plavcové jej k zemi povaliti a za podušku

ho užívati smli. V Paíži prokazoval se vždy jemným, i býval vždy velice potšen,

kdykoli plavce neb lodní dstojníky vídal. Když jedenkráte tesa z též lodí, na kteréž

se byl peplavil, zvinec navštívil a jej hladil, byl tím tak radostn rozilen, že se

bylo o živobytí jeho obávali. Tentýž tesa vybil jedenkráte toho tygra na lodi jako

psa dtkami, protože mu byl kus masa ukradl, a pedce zvíe mu toho nezpomínalo.

Vidlif jsme v Praze krotitele zvíat, jenž vešel k tygrovi do klece, jej porazil, hlavu

do tlamy jeho vslril a t. p. více. Heliogabal, císa ímský, dávaje jedenkráte ped-

staveni vítzoslavného tažení Bakchova, jel ve voze, do nhož tygrové zapraženi byli.

Veliké šelmy, jako vbec všecka duševn vyvinutjší zvírala, ukazuji dosti velikou roz-

manitost v povahách. Nelze na píklad všeobecn tvrdili, že by byl tygr divoký a

nezkrotitelný, jakož o tupých zvíatech, na p. medvdích, hrochu, kapském buvolu

právem íci mžeme ; nýbrž tu hned s divokými, hned mírnjšími jednotlivci se potká-

váme. O Ivu a druhých šelmách platí totéž. Jak rozliné mohou býti povahy je-

dnotníkv téhož rodu, ukazují Iviata, kteráž slovutný lovec lvv Gérard v jednom

pelechu nalezl. Samika vrela a kousala ihned, akoli sotva ješt zuby mla, a divo-

ela tím více ím více stárla, tak že brzy poteba nastala ji zabili. Samec naopak

byl mírný a zkrolnul tuk, že mu dovoliti smli, by svobodn v Alžíru bhal ; a když

pak pedce v dobytku škodu inil, jen jako psaná elz jej uvázali. Gérard daroval toho

lva do Jardin des plantes. Když jednou do Paíže pišed také Iva navštívil, velmi

se tento rozilil a umel po nkolika dnech. Pardal se dá též zkrotiti. Zkrocovatel Kreuz-

berg ml jednoho, na kterém jezdil. Také onija (jaguár), který v divokém stavu

velmi nebezpená šwlma jest, dal se už zkrotiti. Mezi divokými kokami je nejsnad-

nji kuguar zkrotitelný, zvíe to velikosti pardala, barvou lvici podobné. Zkrotne

jako pes a následuje pána svého všude. Rysové a menší druhové koek dají se

jen z mládí chyceni zkrotit, vyjímaje pouze, pokud mi známo, svrchu zmínnou koku
mírnou. Známá vc jest, že obyejn veliká zvíata spíše se dají od lovka zpito-

mili, ímž se jejich zkrocení usnaduje, než malá, z nedvry a ouzkosti lovka se

štilici; kdežto veliká, dvujíce se ve svou silu, pibl.žili se lovku k sob dopou-

*) Lvice judaa v SctiOabruiiQu žila v podobném piátelbtvi e« psem.
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šljí, až náhle jeho mislrovství uznali musejí, odporuje mu obyíejn malé zvíe jaksi

zoufale. Zídka jen má tolik rozumu, aby pednost lovka uznalo; považuje ho to-

liko za zvíe vtší a silnéjSi, kdežto silní lvové a tigi, zvílzil-li nad nimi lovék,

chápajf, že jim s bytostí vyššího druhu initi jest. Oni se tím tedy ješté ušlechtí a

tulí se k nmu s lakovou láskou a úctou, jaké díve neznali, i váží si toho štstí, že

mohou s duchy vyššího druhu obcovati. Nikdy ale nesmí se jich lovk báli, sice

hned svou pevahu poznají, jak to každodenn u ps spatujeme.

Sbírka psv nachází se za domem šelem ve dvoe. — Nalézají se zde všecka

plemena, smíšená i nesmišená. Každý pes jest uvázán etzem, a boudy jsou ve dvojím

dlouhém poadí ve dvoe rozestaveny. Rozliné tvary tla tchto psích plemen popi-

sovali, unavilo by. Porovnáváme-li pudlíka, lvíka, mopslíka, eznickéha psa, psa lo-

veckého, jezevíka, máme ped sebou obraz rozmanitých pomrv velikosti, a podobné

rozmanité jsou fysiognomie tváí; porovnejme toliko chrta a hafana, eznického psa

a pine. Srst okazuje od nahého tureckého psa až k huatému vlímu psu alpskému

všecky stupn chlupatosti a skoro všecky u ssavcflv možné barvy. Zkrátka, vidli jsme pi

jediném druhu takovou rozmanitost podob, jakou jindy sotva u celého plemene nachá-

zíme, jak jsme i pi pstovaných rostlinách spatili. Stejn rozdílné jsou také povahy.

Máme svéhlavé, hloupé psy, jako mnpslíky a jiné štkouny ; divoké a skoro neskro-

tilné, jako hafany; uelivé, vrné, jako pudlíky, psy lovecké a pastýské, mimo jiné

se všemi možnými kombinacemi cnosti a nepravostí. A ješt rozmanitjší nežli

povahy tchto plemen jsou povahy jednotlivých zvíat, lak že sotva lze jest povahu

jednoho plemene vypsati tak , abychom jednollivému zvíeti téhož plemene kivdu

neinili.

Tato rozmanitost povstala pstováním, které jednotlivá zvíata do rpzmanitého

postavení uvádjíc v nich takto rozmanité schopnosti probuzuje, ježto se napotom roz-

pJozují, kdežto divoká zvíata ustavin v týchž pomrech setrvávající také vždy

tutéž povahu ukazují, až se jejich duch v obcování s lovkem na jiné cesty obrátí,

jakž jsme prvé u Ivl a tygr vidli. U rostlin jest vc taléž, a konen spatu-

jeme i u vzdlaných národ rozmanitost povah a schopností, a práv tak velikou ve

tvánosti; kdežto divochové zevnit sotva ráz kmenový a ve shod s tímto povahu národní

objevují, která ve svých cnostech a nepravostech vždy toutéž zstává. Které z divo-

kých rostlin a zvíat se státi mohou rostlinami pstovanými a zvíaty domácími, to

jest otázka, na kterou jenom budoucnost odpoví, práv tak jako na otázku, mají-li

všichni národové tohoto svta njakou budoucnost. Mimo popsané už budovy zvince,

mimo rotundu pro lluslokožce, dm opií a stavení pro šelmy, nacházejí se v za-

hrad ješt dv podobné : veliká drátná klec na bažanty a jiné ptáky (63) a dm pro

pléky dravé (50).

Návštvu u tchto ptákv ješt odložme a prohlídnme díve ostatní ssavce,

kteí v zahráilce žijí. Skoro všecka tato zvíata náležejí k rodu ožuvavcv, i spaliu-

jeme v obyvalelech tch zahrádek pravý obraz rozliných zemí, Hned na blízku tchto

šelem v zahrad 43 jsou jeleni ze Sardinie. Tato zvíata jsou ponkud menší nežli

naše, a za dlouhý as považovali se za jiný druh ; avšak když se pozorovalo, že di-

voká zvíata v teplejších krajinách Europy vesms menší jsou než v krajinách sever-

ních, byl i sardinský jelen toliko za odrdu prohlášen.

V u vedle domu opic a v s nacházejí se naši obyejní jeleni; jsou velmi krotcí
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a rádi picházívají ke míží, aby se dali hladili. Ve v nalézají se tak zvaní jeleni

Aristolelovi z pohoí Hiinalaye, tak nazvaní piolo, že Aristoteles Alexandrovi kže

téchlo zvíat pinesl a je první co zvlášini Uruh popsal. Jsou velmi vysocí jako pro-

stedni k, krk mají dlouhý, chlupatý, hubu buclatjší nežli náš jelen, tak že se

hlava veliké srní hlav podobá; též jsou parohy slisknuljší a srníím podobné,

ponvadž, aí lluslé a silné, nikdy více než ti vlve nemívají. Barva zvíete jest

Imavoíed hndá, na kíží více cervenohndá. Parohy tchto jelen liší se, práv

jako parohy nejmnožšich jižních druhv, velmi od parohv obecného jelena tím, že

po Ielím roce, po vyvinuti onch tí vtví, žádná více nevyrstá, nýbrž parohy každo-

ron tlustšími n delšími se nahrazují.

Ve zvinci žije mladý jelen se štíhlými parohy a starý s velmi tlustými. Po-

nvadž tomuto druhu nejvíce v prosinci parohy opadávají, ml posavad staré, úpln

vyvinuté. Co se týe promny paroh, možná v Jardin des plantes všecky stupn

pi tvoeni s(! parohv pozorovati, ponvadž rozliní druhové v nestejném ase pa-

rohy tratí.

Jak zniímo jsou parohy jelen od roh ostatních ožuvavcv zcela rozdílné.

Nejsou to, jako u dubylka hovzího, ovcí, koz a sajek duté rohové kužele, které na

menších kostnatých násadách sedí, nýbrž úplné z kosti sestávají. Tylo kosti ale ne-

vyrstají na lebce v jediném kuse, nýbrž na lebce sedí pouze dva kostnaté hrbole,

lak eené punice, ostatní paroh vyrflslá teprv na tch punicích jako houba, potažen

chlupatou kozí, pak ztvrdne utvoením se kostnaté hrnuty a po roce se od punice

oddlí. Pak možná na hlav jelena dv krvavé rány spatiti, na kterých brzy kže

naroste, pak vyrosllina poznovu vyhání, tak že nové parohy v 10— 14 lýduech dospjí.

Odpadáváni a nové tvoení parohv jest s vyvinováním pohlavním úzce spo-

jeno; nebof se ví, že jeleni, byvše po úplném dospni parohv vyezáni, tchto více

netratí, a zase jeleni mladí, byvše vykleštni, nikdy parohv nenabývají a co lané

bczparozí zstávají.

V prvním let vyroste tmto jelenm vždy jen jediné, nerozvtvené, rovné

bidlo a nazývá se špiákem (nkteré druhy jižní Ameriky mají vždy jen lakové pa-

rohy); druhý rok vysadí dv vlve (vidlák), tetí Ii ald., tak že podle polu výsad

stáí udati se mže. To však platí jen o nkterých druzích, nejvtšímu dílu nevyrostou

nikdy více než tí výsady, jako jelenu Aristotelovu ; v pozdjších letech se jejich parohy,

jak už zmínno, pouze sesilují. Jeleni obecní (v u a s) mli v zái za mého po-

bytí v Paíži nové parohy už úpln vyvinuté, ponvadž .na jae (staí v únoru, mladší

v beznu neb kvtnu) parohy urážejí a tyto opt v ervenci neb srpnu dorstají.

Daci, nacházející se v parcích vv, t, r u brány 2, jak obyejní bloskvrnalí, tak

i zcela bílé jejích odrdy, mli široké lopalkovité parohy, také již celé hladké a pevné,

jeleni sardinští ale v 43 ješt se otírali, lo jest parohy jejich, akoli dosplé, byly

ješt koži potaženy, klerouž oni o stromy a ploly teli, by ji sloupali, tak že jen

v kuších na vidlích visela. Jednohj paroh byl oškliv znetvoen, což odtud pochá-

zelo, že jelen jej, dokud byl mkký a nezkoslnlý, narazil. V zahrádce 49 nalézají

se jeleni z ostrov Mariánských ; také oni náležejí k onm o tech vidlích, jako je-

len Aristotelv. Ostatn jsou menší obecného jelena, ale stejn dlouzí a tunjší,

barvy ernohndé s bílými skvrnami na obilkách. Dokonalý tvar paroh nebylo vidli, po-

nvadž samci lélo doby leprv punice nasazovali. Mli tyry netvorné chlupaté uzly na
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hlav, z nichžto se pozrfji pední vytvoí v oka, zadní v kmeny parohv. Tenlo

druh jelenv liyl pirodníkflin posud dost dlouho z jediné , špatn zachované kže
v museu znám, a nyní ponejprv se v zvinci chová, naež také porovnání kostry

a vnitností bude se moci pedevzíti. Zvlášt jest v tom vnada pro skoiimatele pí-
rody, když zvíata živá vidí, která jen z knh na dobrou víru za zvláštní druh pi-
jata byla, aneb která dokonce, jak jelen Aristotelv, nyní velebn svou oznanou po-

stavou v své zahrádce si vykraující, byla prohlášena za výmysl starých pírodo-
skumcv. Zahrádky 51, 52 obsahují jeleny gangesské, také a.xis nazvané, velmi

sliná to zvíata velikosti i barvy dakovy, ale s parohy nikoli lopatkovitými, nýbrž

nazpt ohnutými, trojvidlinými. Malá píležící zahrádka 48 pechovává srny; ona
osamlá 48, domu opic protilehlá, stádo virginských jelenfi. Tito mají parohy skoro

jako axis na zad ohnuté o tech vidlích, ale barvou se liší, majíce nohy rezavožluté,

záda popelavá, kterážto barva od chlupíiv zpodem blavých a ke špikám erných po-
chází. Jeleni ti jsou hojní v hustých, velikých lesích jižních stálv severo-amerických.

Pozornost mou zaujal v zahrádce jejich veliký keík durmanu. Kdežto jeleni

ostatn každou bylinku ožírají , tak že trávník vždy vyhlíží jakoby neustále byl po-

sekáván, však této jedovaté rostliny se nedotekli, tak že se fi'ujn vyvinouti mohla

a svými velikými bílými kvty zahrádce k nemalé ozdob sloužila. V 73 nacházejí

se axisové a bastardi jejich a javanských jelenv, kteíž všickni k axism se podo-
bají. Porovnání axisa a jelena virginského s dakem a srnou pouuje zejm o pí-
in, pro kterouž tato zvíata do dvou podpokolení postavena byla. Srna, jelenu vir-

ginskému barvou celkem podobná, liší se ode všech jiných rod, že paroh její nemá
oka, to jest žádné vtviky od zpodu hned rovnovážn ku pedu se odvtvující, nýbrž

toliko pímý kmen, na konci se dlicí; jelen virginský i axis mají naopak dlouhé oko
a paroh srpovit naped ohnutý s dvma toliko vidlemi konenými, z nichž vedlejší

u axisa do vnit, u virginského jelena na zad obrácena jest; dank konen, a
skvrnatý jako axis, stojí svými lopatkovitými parohy blíže k losu, avšak ve všem ostat-

ním jest zase naskrze od nho odlišen i poítá se do vlastního podpokolení, ve

kterémž sám a sám stojí. To samé platí o srn, renu a losu, kteíž každý zvláštní

formu mají a žádných blízko píbuzných nepoítají; oni stojí v podpokoleních po je-

dnom rodu, kdežto podpokolení Svtevných, mnohovtevných a jednovtevných jelen

více rodv obsahují. Podobné pomry vidíme u koek, kdežto podpokolení rys, di-

vokých kot, pardal z poetných druhv se skládají, tygr a lev ale co zvláštní tvary

také zvláštní podpokolení žádají. Ješt jeden rod jelení nacházíme v oddlení za-

hrádky 70, k jamám medvd hledícím, tak zvané kancovilé jeleny. Nejsou vtší než

ovce a mají tlusté tlo, ernohndé barvené. Práv mli punice nasazené, vyhlížející

jako pi mariánských jelenech ; dorostlé parohy jsou podobné axisovým. V ostatin'ch

oddílech od 70 se chovají nllghauové, rod sajek z Indie. Ta zvíata jsou velmi velká,

jako nejvtší jeleni
; jejich hrdlo silné, úhledná hlava dvma krátkýma rovnýma rohama

opatena, plece vyšší než zadek, barva tla šedohndá. Celá podoba jest smíšena

z podob krávy, jelena a žirafy.

V c se nalézá píbuzný se sajkami kamzík, jedno z tch alpinských zvíat, ježto

divným spsobem na všech vysokých pohoicli evropských, v Pyrenejích, Karpatech,

Alpách žije, akoliv tato horslva rovinami od sebe odlouena jsou, do jakýchž kamzík

nikdy nesestoupá. Jest ono píkladem rzného se vyškytání, jako na ostrovech pev-
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niny. V (34 o (i5 j.soii syjky bvolci (Antilopu Imbalis) z Alžíru, iníci výjimku z tvaru

gazelového u nejinnuxšícli druhv tak sliného. Akoli jsou nohy jejich štíhlé, mají

tlo silné, krk vulini široký, ploce vysoké a hlavu volini dloiihnu a tenkou, v pedu

s rozšiienýni ry|iiíkeiii, mhy Ivrovil olinuté; harvy jsou žluté isabelové. Líhávaji ni'j-

aslji jako krávy ve Iráv, a dlouhá jejich, vždy sklonná hlava Iruchlý dojem iní.

Nil^fhauové zase hrdé se |)rocházejí. Kamzík není pravé z veselých ; nedostává se

inu ovšem také skal ku skákání v jeho zahrádce, máf tam toliko ru\\\ý trávník. Vbec
nejsou sajky tak dovádivé a veselé jako kozy, akoli jsou velmi rychbí a hbité, jsouce

honény. U pirovnáni tchto druhv s jeleny, když povážíme nesmírný poet sajek,

jsou tyto v menažerii temi rody špatn zastoupeny, lim be, že ani píkladové hlavních

podpokolení nejsou pohromad. Nelze ovšem pi nedtklivosli z\íat tch tak snadno

úloze té dostáti. V rozdílných dobách byly v Paíži rozdílné rody chovány, veliké

oryksy s náramn dlouhými rohy, pakoové ili gnu s šijí koskou a volskými rohy,

a malé, štíhlé gazely pouští; avšak nikdy nežily tak dlouho, až by se byla pehledná jich

sbírka mohla sejíti, jakovou tvoí rody jelenv, ježto se od desítiletí v menažerii roz-

plozují a takto novými pírstky brzy dukonalou sbírku skládali slibuji. Z tchto jsou

zase severní rodové, sob a los, lak nedtkliví, že dlouho v zajetí nevydrží. Z vlast-

ních koz nalézá se sbírka v 39 poblíže studeného skleníku. Tu jsou kozy guinejské

nic vtši nežli veliký pin, naskrz ervenohndé barvy a bez roh
;

jsou to zvíátka

\elmi skotaivá i zkousivají až po šikmém stromu vzhru bžeti, jakýž v jejich za-

hrádce stojí. Domeek, jenž jim za píbytek slouží, pepažen jest ješt na jiné ko-

mrky, vedoucí vlastními výoho<ly do jiných odhražení zahrádky. Obsahuji v sob
nejvíce [demena koz z Alžíru, málo od našeho se lišící ; v jedné z komrek ale cho-

vají se pamtihodné kozy egyptské, vyznamenávající se klenutým nosem a svislýma

ušima ku podob našich lovících ps. Samice visí vemena tém až na zem, rohy

samcovy jsou krátké, zavité. Barva jejich srsti je ervenohndá. Kozy angorské

s dlouhými, až k zemi splývajícími hedbávilymi chlupy obývají ve dvou Oddleních za-

hrádky 67. Jiná dv oddlení její pechovávají mulllony, rod divokých ovci.

MulHoni jednoho oddlení jsou evropského rodu, jenžto na Korsice, Sardinii a Balea-

rech pebývá; majíf zcela podobu srny, toliko rypák a tlusté, veliké, ohnuté rohy uka-

zuji hned na ovce. Srst jejich je ernohndá a hrubá. Jim podobný jsou al-

žírští muirioni v druhém oddleni, ale bicho • mají bílé i vnitní stranu nohou bíle

barvenou. Dorostlí samcové dostávají na prsou a nohou dlouhé vlasy, kteréž až

k zemí visi, tudíž je nazývá Erancouz mufflotis a manche.lles. Onoho asu nenacházel

se žádný takový exemplá ve zvinci. Akoli k ovcím náležejíce, ukazuji muHloní

docela tutéž veselou piirozenost Jako kozy. Skáou sem lam, trkajíce rohama do

|)lotu. Ostatn jsou snadno zkrolitelné. Veliká zahrada 68 obydlena jest od lám, v je-

dnom jejím oddlení spatuje se jedna láma hcbíkové barvy, v druhém pak nkolikero

v zvinci narozených, bílých s ernými skvrnami. erná láma, taktéž v Paíži na-

rozená, nachází se v 59. Láma jest jediným divokým zvíetem, kteréž se v zajeti již

v druhém pokolení mni. Toliko snad morata a králíci poskytují podobný píklad; ode

všech jiných domácích zvii'at, v odrdách se promenujících, není nám divoké prvotní

pokolení známo. Lámy jsou jako velbloudi krotké, projevuji ješt vtší náklonnost

k lovku, obskakuji (hdiližitele, jenž jim potravu pináší, a vypínají se po nm do

výšky. Krom jmenovaných koz a ovci v jamách nacházejí se ješt krásn dlouho-
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vlase kozy v malé rolund, ježto zahradami dakfi (u, t, i) a jelen Aristotelových (v)

obklí('eny jsou. Tulo rolundu ohrazuje toliko nízký plot, a kozy stávají obyejn ped-
níma nohama na nm, dávajíce si od dti lahoditi. V 22 jsou ruské rerné a uherské

hrubovlné ovce tyrroiié : v 42 ovce tunoocasné velikosti srny, jimž tuíný, tlustý

ocas až k zemi dosahuje.

Hlodavci se toho asu žádní ve zvinci nechovali. Kenguru jedno nalézá se

u jelen Aristotelových ve v. Zídka dlá skoky, nýbrž namnoze na velikých sil-

ných zadních nohách sedá, hlavou v zem, a spásá trávu. Nedostává se ve zvinci

pemnoho dležitých tvar, nebof tu pohešujeme kozorožce, tura, kteí v Schon-

brunnském zvinci se vídají. Také scházejí všecka divoká prasata , tapirové

a nosorožci nemají tu žádných zástupcv. Musíme však povážiti, s jakými tžkostmi

spojeno jest obstarání všechnch rodv. Tém žádného vtšího rodu nestává, aby

nebyl v Jardinu býval, o emž dkaz dávají vycpané exempláe a kostry ve sbírkách

;

tam vidíme vždy druhý neb tetí kus, a místo udání mísla, kde by stelen byl, toto po-

znamenání : um. v zvinci roku .... Aby však jednou dobou všecka ta zvíata

se chovala, nemožná vc jest, ponvadž nejmenší jich díl unás se rozplemeuje a nej-

množší z nich tí let nepežijí.

Popis geologický Tater i pásem pilehlých *).

Od L. Zejsznera.

Útvar vápence liasového. Ze všech posud popsaných skal v této ásti Evropy

nejmohutnji vystupují vápence liasové , skládajíce nesmírn vysoké štíty, hluboko roz-

ryté stny, nad nž zvtráním osamotnlé útesy vysoko se vypínají a celé krajin ma-

lebný, obrovskými obrysy vyznaený ráz dávají. Zcela podobné mineralogické vlastnosti

mají vápence houbové, jež jsme ve svrchních pásmech útvaru jurského v okolí Krakova,

v dolin Mnikovské u Ojcova, na Pískové Skále poznali, kdežto tvoí 500 stop mocná

vrstva jejich vysoké pahorky.

Nerovn výše vznáší se vápenec ammonitový na severním sklonu Tater v podob

pyramid a osamolnlých skalisek , nebo jako v Pninách v podob mohutných hor se

štíty asi 1000 stop nad hladinu ek vyzdviženými; nicmén jsou tyto vrchy v porov-

nání s vápencem liasovým nízkými pahorky, neb temena jeho dosahují 6000' nadmoské

výšky a strmí 3000' bezprostedn nad rovinu. Obrysy jejich jsou již vesms alpínské.

Vápenec liasový zaujímá znamenitou rozsáhlost v Karpatech západních. V Ta-

trách obrací se útvar ten k severu a obstupuje hory ty od východního konce u Kežmarku

podél severní strany bez petržení až do západního konce, kde se s Liptovskými holemi

spojuje (u Zuberce v Orav). Hole Liptovské mají jiný smr nežli Tatry, táhnou se

totiž od severovýchodu k jihozápadu a stanoví hranice mezi Oravou a Liptovem, taktéž

jsou temena jejich nižší nežli v Tatrách , dosahujíce jenom 4000' nadmoské výšky.

Panující v nich hornina jest vápenec liasový, jen na severní stran obstupuje boky je-

jich dolomit nummulitový. Liptovské hole spojují se pak s Turanskými a jdou s nimi

*) Materiál pana prof. Zejsznera jest tak hojny, že výtený lánek jebo ani v tomto í&le jesté

ukonen býti nemže.
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jako Tiiiry od výchoilii k z-iipailti nu severní slrani- ý.iiluvi-ho jádra hor . na nmž zde

l(!/,i VH[ii'ni'C liasový. Pod Slieriicni konri so Icnieii.i ji'iuli. :i odliid iibraccji se k V-
Irné Holi, kde spolu s pískovci (•ervenýini pokrývaji žulu od západní strany. Pásmo lo

IvoH zde liranice Turanské a severní <"á.sli Trenanské sledíce. L' teplých vídel Ra-

jecké Teplice spojuji' se liasový vápenec Vélrné Hole s malým pásmem, na kterém slojí

zíceniny zámku Lctavy a pipojuje >e ke kontfkinieralíim eocenovým. o nichž díve e
byla. Od jižního konce Vtrné Hole pevládá vápenec liasový a jde v moliútném vy-

vinutí k jihu k Fakové, nad kteroiiií ddinou vznáíií se vysoká hora zvaná Klak. Dále

k jihu skládá se \t^í iíásl hor laké z tchto vápeiir, jmenovit v okidí Trenína, kde

z liasového vápna prýští se slavná Teplice Trenínská. Zárove s Holí Vtrnou vybíhá

práv ze sliodii hol l.iplovských Miže hory Clio široký pruh vápenný, zvaný Fatrami,

a stanoví hranici mezi Liplnvum a TuransKou stolici. V pásmu tom obslupují se všech

stran široce rozvinuté Masové vápence žulu nejvyšších temen, zvaných Velká Fatra.

Dále k jihu táhne se vápenec toho pásm;i až do okolí vyhlášené teplíce Slja, kde

v$ak trachyty znamcnil pevládati poínají. S Fatrami spojují se vápence Nižných Ta-

ter; píné doliny, mající svah od severu kjihu, otvírají budovu toho pásma na mnohých

místech a ukazují, že vápenec má neobyejnou mocnost; asto bývá dolina na míli

daleko ve vápenci liasovém zaryta, jako na piklad u Nmecké Lipe a u Svatého Jana

v Liptov. Dále k jihu rovnž z pásma Falrového vybouje se vápenec k východu

a pipojuje se k pásmu, složenému hlavn ze staré bidlice lesklé (lupek serycytowy),

kteréž, kde ni:má vlastního jtnena, nazývám pásmem Spížsko-Gemersko-Zvoleským, jeli-

kož se prostírá v tchto tech stolicích. V ásti západní petínají trachyty u Sljae

a ve Zvoleni rozšíené tento vápenec, k východu pokrývá vápenec staré lesklé bidlice

a jde podél Hronu až k Beznu, kde jej obmezují opt bidlice a rula spolu s tia-

chylem v délce dvou mil až k Polomce. Za Polomkou nad Hronem objevují se

opt vápence : zaínají zde úzkým pásmem u hamr Zavadských, dále na východ rozši-

ují se znan u zámku Pohoelé a tvoí velmi znané štíty, až v okolí Telgartu docela

pevládají; konen se pipojují k vápencm východního konce Nižných Tater , obstu-

pujících temeno Královské hole ze staré lesklé bidlice složené. V uzlu tom pevládá

útvar vápence liasového spsobem neobyejným : od Pustopole blízko pramen Hron-

ských až do Hranovnice táhne se v šií více nežli dvou mil, a v též šíce jde na vý-

chod k Svatojanské štole, kde se oividn zužuje ba i jmenovanou bání petrhuje, le pl
míle dále na východ vystupují vápenné skály znovu a tvoí velké skalnaté vrchy, až pod

Vlachov, kde Hernad obraci se k horám bidliným, plyna od plnoci k poledni okolo

Krompachu, Klukiiavy, Mar^ecan, hut Rolové, kde se údolní štrbina v té míe stsuje,

že nebylo možno cestu podle eky vésti, teprva v okolí Koíce .šíi se zase údolí. ást

pásma toho bidliného má na slran východní název Branisko, a jest jak od severu tak

od východu pokryta vápenci liasovými ; vidíme je na severním svahu Braniska nedaleko

onch památných úžin a na celém východním stoku toho pásma v Peklanech Pillerových,

a Miklnšovce, a Velké Lodciny ; teprva v okolí Košic pestávají.

Mezi Telcartem a Pohoelou vystupuje mohutná spousta vápence liasového, majíc

velmi nápadný a malebný ráz; celý obvod té nesmírné spousty má se všech stran vyso-

,
ké stny s jednotlivými klikatými skalami, jal.o zvlášt mezi ervenou Skalou a Poho-

. elou, kde mají název Složky a kteréž vidli jest nejlépe s výšin Nižných Tater nad

: Polomkou a Zavadkuu. Pásmo Složkv zakrývá z ásti žula znan povýšená mezi



126

Hamry Zavadskýini a Pohoelou. Od ervené skály Uilinou se ly slny zrovna l( jilm

pres Miirany Ho Tisovcc v délce pfll Ictí mile, a Ivoi-i jodnolli.é velmi maleliiié skaliiiy

v okolí Plliory, kdež je obmezuje rula a žula. Hmota tch vápenc objímá biidlice

lesklé, rulu a žulu.

Na jihu od Dob.Mny v Gemerské stolici, u Krompachu ve Spiži zstaly jednotlivé

vtší menší hmoty vápence liasového a leží na povrchu bidlic lesklých, nebo tkví v

nicli jako ohromné klíny, z kterých vystupují co znamenité útesy. Uvedu zde hlavní

z tchto spoust, abych podal obraz skalisek tchto.

U Dobšiny jsou následující

:

1. U samé Dobšiny vystupuje mezi bidlicemi lesklými a hadcem malý ostrov

temnošedých lupk slinilých s etnými skanienlinami, z kterýchž nezetelných zbyt-

k v novjší dob chybn bylo uzavíráno na pítomnost kamenného ulili, ovšem velmi

žádoucího pro tuto krajinu, bohatou na rudy železné, mdné, kobaltové a niklové.

2. Hora Radzín . mnohem mocnjší spousta vápenná nežli pedešlá, již zdaleka vy-

znafena svými naježenými skalisky, spoívá na zelenavých lesklých bidlicích mezi ve-

snicemi Redovou a Vyšfiou Slanou. Vápence ty jsou ve východní ásti šedé, skoro až erné,

v západní ásti blavé, ponkud kryslaliné a na hranách prsvitavé. 3. Složek ; vý-

chodn od Radzína nad vesnicí Yyšfiou Slanou leží malá sloj vápence polokrystaliného,

sléblovitého , barvy vinné, na slepenci bidliném. 4. Na úpadu vystupujícím nad

Vlachami (Olah Paták) pod horou Buinou Kobylarovou prostírá se na bidlici atlasového

lesku úzký pruh dolomitu dirkovitého. barvy žluté, asi 10 stop mocného. 5. Mezi Štil-

níkem (Czetnek) a Nižnou Slanou u cesty leží na erných starých bidlicích dirkovitý,

žlutý neb rudožlutý dolomit, málo zezrnatlý. Mezi Krompachem. Velkou Lodcinou

a Hamrem pod Košicemi vystupují na velmi mnohých místiích vápenné skály porznu

ve vtších rozmrech, patrn promnné; neb barva jejich šedá promnila se v žluto-

bílou, sloh. jest polokrystaliCný ; oddíly vrstev zmizely docela, za (o povstal ale sliih

deskovitý s plástvami 1—2 palce silnými.

Skály ty stýkají se s hadcem a starou bidlicí, blíže nichž jest zmna ješt zna-

njší. Akoliv jsem celou krajinu dosti piln prohledal, nebylo pedce možno všechny

je poznati, ponvadž krajina z velké ásti pokryta jest bujnými lesy. Ostatní, jež jsem

poznal, uvedu ješt zaínaje od severu.

1. Jaklovskd skála a Vápenice. Tyto dv mohutné hory vápenné spojené mezi

sebou Ivoí dv jehlancová malebná temena, kteráž strmí bezprostedn nad Jaklovcemi

ve Spiži Od severu a východu obstupuje tyto vápence stará bidlice lesklá, od zá-

padu a jihu hadec obecný a lemnozelený, zrnitý; vápence blízko tchto hornin jsou

polokrystaliné a na hranách ponkud prsvitavé, barvu mají žlutav bílou; ím více

se od hadce vzdalují, tím více zachovávají šedou barvu a sloh jednostejný. Jižn od

esly z Celnice do Jaklovic za vysokou skalou gabrovou, nazvanou skalou Jaklovskou,

vystupují v jednotlivých pruzích nebo ostrovech vápence a dolomity, v následují"

cim uvedené.

2. Holý Hrbek; malý ostrov šedého, ponkud žlutavého vápence, kterýž se opírá

o bidlinou skálu ervenou, k pískovci podobnou, v níž zrna kemenná slepena jsou

ervenou, zemitou bidlicí.

3. Kaciht/bel; jest to pruh dolomitu hndého, dirkovitého, jehož dirky vypluje
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pnííknvN (li)liiiiiil : jirir jsou pnizdiu-. Dolomil, y^U se zíiii, p.ikrjvii pndotknulou erve-

ním liiidlíci.

4. Peíríiv Jarek; mahi sklila viipenmi vystupující nad prvními domy Gpltiick\mi

k Jaklovciim; vápenec jest šedý a jednostejný, oddíly vrstev nezetelné.

5. íiada paluirkiív s vvsiupiijicími skalami liiline se od severu k jihu od Jakinvic

k Folkmaru; názvy jejich jsou IL-bek 7ia lilin, Faiienv a Okroti/ilj Jlrb; všeeiiny sklá-

dají se 7, jednostejného, šedého vápence, ásten z drobiiozrného šedého dolomitu.

6. Na Drvenku naproti nilúiflm Kojšovskýni vypíná se iiioliiítiiá skala šedého vá-

pence, iiíecházejíciho v liíiy drohnozrný. Vápenec ten leží na sedí- biidlici a sklání

se až k samému rueji v doliné.

7. Skula Folkmardil, nudiúln vyvýšená a rozryla hmola vápenná jednostejného

vápence. Ohyrejii má šedou barvu a dlí se v hrubé vrstvy. Vápence ly schyluji se

až k samému Ivojšovu.

8. U sainéhi) Velkého Folkmaru vystupuje v hluboké dolin šedý vápenec, pro-

vázený šedým dirkovilým dolomilem: dirky jeho vyplíiU|í práškovité krystaly dolomitu

též barvy. Kde slrmi slny takového dolomitu, tam vynikají |ie>né ásti, a dirky, z nichž

prášek se vyplakujc, zstávají prázdné. V dolin jsou dolonniy pielrženy skalou am-

fibolovou, s druhé strany ervenými biidlicerni starými, nad nž dolomit vysoko se vynáší.

í). Na Dubhi ; malý vršek vápenný na zelené bidlici staré, vyzdvihuje se

u samé cesty z Velkt-ho Folkmaru do Hainríi. Vápenec jest polokrystaliný, na hranách

ponkud prusvilavý, hlavý nebo ponkud žlutavý, dlí se v tenké desky a podobá se

vbec ziiplna k vápenci Jaklovskému.

10. Dolina Opacká ; ve dvou místech mezi Hamry a Opaky bží pes lu dolinu

šedý obecný vápenec, bez patrných oddilúv vrstcvních.

11. Velké pásmo vápenc uprosted v bidlicích táhne se jako klín od Doliny

ertovické. vbíhající k Hernadu a prostírá se znan nad Hernadcin v stnách velmi

malebných, jako jsou: Sivc, Cerveiiica; kolem nich panuje bidlice. Vápenec bývá

obyejn šedý, jednostejný, dlí -se ve vrstvy v dolin ertovické, le ve vyšších ástech

ztrácí šedou barvu, stává se bílým a polokryslaliným. Odrda tato zaujímá velkou

prostoru a tvoí mohutné štíty. Smle vystupující jehlancová hora Sivc skládá se

z drobnozrného šedého dolomitu.

12. Hora nad Velkou Lodcinou. kdežto s obou stran Hernadu vystupují šedé

jednostejné vápence a drobnozrnité dolomily.

13. Jižní úpad Jahodny, hory stojící na cest z Hamr a Blé do Košic, ob-,

sáhuje tentýž vápenec jako vrch na Dubin.

Pdsmo vápenné med IvoSem a Šlilniketn obrací se k jihu a tvoí poslední hbet

jižního úpadu Karpat ; od jeho paty snižují se patrn vrchy, a mezi nízkými pahorky

vinou se široké doliny, pokryté etnými a bohatými sídly. Vápence toho pásma tvoi

znan vysoký, 2—3 míle široký pruh, jako mezi Jelšavou a Genierem, mezi Rožna-

vou a Plešovcem.

Nerostopisné znaky vápence liasového. Všechna lato vyjmenovaná pásma skládají

se z jednostejného vápence šedé barvy, místy zastupuje ho rovnž šedý dolomil. V n-
kterých však místnostech objevují se výminky, vápence stávají se polokrystalinými

a ztrácejí šedou barui pijímajíce bílou; v takových místech bývají na blízku horniny

plutonské. Každé z tch pásem má ostatn také své nerostopisné zvláštnosti, akoliv
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hlín ni riiz vápence loho jost stálý a nezni iiný, a tylo zvláštnosti linetl na první

polild se poznali nedají.

1. Vápenec jednostejný jest dokonale fistý. rovný, nkdy primšují se k jedno-

stejné hmot jednotlivá zrna štípalelneíio vápence, a když se etnji nahromadují, pro-

svítá hornina ponkud na hranách. Barva jest obyejn jasnušedá, asto pechází

v temnjší, ba i v ernou, málokdy v tmavohndou. Nkteré vrstvy jsou rudou železnou

erven zbarveny, a ta odrda nkdy v mocných vrstvách vyvinula pijímá pkný lesk

a mfiže sloužiti co mramor. V temných odrdách astji nežli v jasných vyluují se

tenké žilky bílého lesklého vápence, 2—5 millimetr silné, a petínají se ve všech sm-
rech, málokdy se rozšiuji v dutiny, kteréž pak jsou poTtryty vyhranným vápencem.

Nkdy se isté vápence stídají s lupkovým jílem, dlí se pitom ve vrstvy 5—10

stop mocné a pecházejí v lupkový slin. Z pimíšených nerost obsahuje vápenec

málo, nejhojnjší jest kyz železný, v malých kulich vylouený, v jedné toliko míst-

nosti v dolin Hrohotné u teplíce Luky v Liptov nacházejí se hojnji stopy malých

kotou, velkosti tolaru s povrchem ledvinitým ; nkdy tkvi na povrchu skoepina

Ammonita (Am. Liptoviensis, annularis), nkdy byvaji Animonity a nkteré Gastero-

pody docela isté beze všeho povlaku.

V mnohem vtších kusech bývá vrostlá ve vápenci ervená ruda železná,

obyejn objevuje se v uzlovinách velikosti vlaského oechu, nkdy i jablka, jako v do-

lin Mietusi u Koscieliska, nkdy na vrchu Kopka nad domén lesního v Košcielisku

;

nkdy vyluují se také sloje 3— 5 stop mocné, le tak náhle pestávají, jak náhle byly

povstaly. V doliné Mietusi v Tatrách vyluuje se nkdy práškovilý krevel v erveném

vápenci, potahuje plochy vrstevní, a kde takové vrstvy náhodou se rozpadávají, objevuji

se veliké ervené stny a dávají skalám zvláštní podobu. Takové skály jsou na vý-

chodu Košcielibké doliny
;
podobné vylouení práškového krevelu v ernošedém vápenci

pozoruje se v dolin Hronu u hutnické osady, nazvané ervená Skála. Mezi lidem pa-

nuje lam zvláštní povra, že totiž ervená skála strmící vedle cesty má v sub ukryté

penžn poklady, akoliv není porušena, nýbrž taková, jak vyšla z lna moského.

Poklady ty nevyhledávají však za dne, nýbrž jen v noci a velmi tajemn; zvlášl snad

proto, aby nebyli pozorování od vozk, kteí na cest pod skalou pevážejí obilí ze

Spíže do Gemerské stolice. Malebná hora Hradová nad Tisovcem skládá se ze zvlášt-

ních jednostejních hndých vápenc, jinde v Karpatech nepozorovaných, s ervenými a bí-

lými žilkami ; nkdy jsou laké jasnošedé barvy se žlutými žilkami. V blízké ddin Mo-

raské Huti jsou zase blavé vápence s ervenými žilkami, krevelem zbarvenými. Velmi

porídku vyluuje se rohový kemen z vápence liasového a tvoí pak znané sloje, tak

na skále Teplické mezi Parnicí a Zaryvou na hranicí Trenanské stolice a Oravy.

Sloje rohovce ernavého, na hranách ponkud prosvilavého, stídají se s vápencem šedým.

Rohovec netvoí jednorodou, souvislou hmotu, nýbrž má nesíslné štrbiny, jimiž se

dlí v hranaté úlomky, mezi nimiž se nachází bílý vjpenec. Sloj rohovce šedého do-

sahuje znané rozsáhlosti v hoe „rorubské Hrádky" u Sv. Jana v Nižných Tatrách.

Jmenovali místa, kde jednostejné vápence vystupují, jest nemožno; vcelé uvedené

rozsáhlosti pevládá ta hornina velmi znan a objevuje se od zpodu ke svrchu. Z nho

skládají se v Tatrách nesíslné štíty, jako Muraii, skály doliny Filipi, Gewont, er-

vený vrch nad dolinou Malolaki ; skály doliny Rozlané naproti Borovému v Liplové

;

doliny Hrohotna, Solisko u Teplice, Luky pod Choení, dolina Vratná naproti Trhové



129

na severní slran Tienanské slolice, vSfav. Medokyšné, vdoliné Korylnici v Nižných
Tatrách, hora Ka^-lel nad Tisovcem, skály u Imišc nedaleko Košic ald. KoneCnf- zbývá
ješl piipoinenouli vápence ervené, oddéiené ve vrslvy 2 ^4 millimelr silné, které
skládají sloj asi 50 stop mocnou, uprosted jednostejného šedého vápence na hoe
Haragistya. vynášející se nad dolinou Komoras 0\dA Vólgy u Plešivce nedaleko Roí-
navy v pásmu vápenném, hlavn k jihu vyvýšeném.

2. Dolomil. V pomrn menších spoustách nežli vápenec vystupuje v Tatrách,
vholech Liptovských, Turíanských, ve Vtrné, v Nižných Tatrách; v pásmu však nejvíce
na jihu povýšeném mezi Ivošem a Štítnikem, zvlášlé pak v Tatrách, v pásm Špižsko-
Gemersko-Zvoleském pievládá dolomit pairné nad vápencem, z nho skládají se
ohromné hory a pásma, všechny vrchy mezi Slubnou a Harmancem, mezi Slovanskou
Lipi a Beznem, znaná éásl hory nad Pohoelou ald. Tri odrdy dolomitu rozeznávají
se dobe, dvé pední jsou obecné, tetí mnohem vzárnjší obmezuje se na malé prostranství.

a. Dolomil drohnozrný má sloh výrazn krystaliný a skládá se z drobných
klenc s lesklými ploškami, obyejn okovit vypouchlými; což vidti jest zvlášt na
piiiém liimii. Haivu má šedou, ídko lemnošedou, nkdy také modravou, málo kdy
bílou; asto petínají žilky bílého dolomitu se zrnem nco hrubším šedé odrdy,
nkdy se žilky rozšiují ve vtší duliny, jejichž stny pak jsou pokryty klencovými
krystaly. Nkdy souvisí zrna jenom slab,' a puvrch skal rozpadává se pak zponenáhla
v dolomitový písek. V Tatrách skládají velmi pkné odrdy drobnozrného dolomitu
horu Kopu nad Magorou, 'v které se objevuji rudy železné u Zakopané, na Suchém
Vrchu pod horou Gewonl

; dolomity rozpadávajíce se zde v úlomky a písek tvoí pravý
bok doliny Javoinky, kterýž všude pokryt jest tmi úlomky a pískem sesouvajícím se
v dolinu. Celý štít mohutné hory Sivé vypínající se nad Zubercem v Orav skládá se
z drobnozrnitého, jasnošedého dolomitu, který se rozpadává v úlomky a písek pokrý-
vající severní úbo té hory. Ješt více ukazuje se toto rozpadání sypkého dolomitu
v boku doliny bezprostedné nad teplící Luckou v Liptov ; celá stna, nesouc název
,na Písku." rozpadává se v písek a drobné kavalky velHiosti lískového oecha ; totéž
jeví se v Nižných Tatrách u domk kolunie Hrádku, kde >ysoké stny zrnitého dolo-
mitu rozdrobují se v písek u paty tch stn nahromadný. Ve Fatrách vystupuje do-
lomil zrnitý také v náramné mohutnosti ; celá Malá Fatra skládá se z drobnozrného
doK.mitti, kterýž ješt znanji vyvinut jest ve vrchách nad Hájem naproti teplici
Slubné, nedaleko Kremnice. Všechny ty štíty skládají se z jasnošedého nebo bílého
dolomitu, který se málo liií od slavných dolomit ve Val di Fassa v jižním Tyrolsku.

Zde všude v tch bílých skalách objevují se dutiny pokryté vyhranným do-
lomitem, místy skládá se celá skála z drubivých krystalkv, které pouhým dotknutím
rozpadávají se v písek dolomitový. Mohutná hmota skalní, pes kterou vede cesta
ze Slubné a Ceremošny do Hannanca, nazvaná Harmanickou horou, skládá se z drobno-
zrného, modrošedého dolomitu, v nmž jsou etné druzy vyhranného dolomitu ; v n-
kterých slojích též skály jsou etné lodyhy enkrinil, pokryté velmi malými kn-stalky
dolomitu, v té podob jako na hoe Cislon ve Val di Sassa. Celá hora Slunce, pes
kterou vede cesta z Liptova do Zvoleské stolice, skládá se z drobnozrného šedého
dolomitu, jakož i skály u vesnic Vyšší a Prostední fievufie, na severní stran té hory.
Ohromná spousta skalní Popova, východn u Králové Hole od Vernaru až k Telgartu,
skládá se z modrošedého drobnozrného dolomitu, místy s etnými druzami krystalk

Žira. 18(7. g
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dolomífovýH ; od Popové pak lii míle na východ táhne se pásmem dv míle širokjm

tenlýž dolomit a skládá hory Soltyšovoii, Girovou atd.

b. Dolomit hrekciový (slepencový). Hornina la skládá se z hranatý cli úlomk
drobnozrného dolomitu s povrchem více mén hladkým; dolomity tylo jsou lenin''

nebo jasnošedé, spojené slinitým dolomitem obyejní' barvy jasnjší, nebo také kry-

staliným dolomitem bílým a hrubšího zrna. Vypadaji-Ii na tchto stnách pAsoheníni

povtí ástky sliníte, obdrží stny podobu skály rozdrobené na menší kousky i na pe-

vrat slepené: možno, že skála pi tuhnuli stáhla se v takovéto pecky, které zstaly

vzeli v mkí hmot. Boué ve své rozprav o brekciích (Uiher die Dolomile, die

lalkhaltig-en Gesteine, die Triimmerkalke u. Dolomite, Ruinenmarmore, so«ie die Sand-

steine niit Spaltcnnclzen. Silzungsberichl der kais. Akademie der Wissensch. T. Xll. sir.

422) soudí, že sloh ten povstal otásáním zem, pi emž e skála rozlíšiila a pak za.«e

spojila. A však jest tomu na odpor, že se uprosted brekciového dolomitu obje-

vuje sloj bílého a drobnozrného dolomitu, 20—25 stop mocná, s etnými dutinami vy-

plnnými vyhrannným dolomitem. Kdyby mechanická sila ono roztíštni byla sp-
sobila, zajisté by i podotknutá sloj bez porušeni nebyla zstala. V Tatrách jest téi

známá odrda brekciová v rozsáhlosti podízené : nalezl jsem ji u železného dolu Bo-

brovce v Orav, skládají se z ní hory Velká Mikova nad Velkým Bobrovcem, Soliol

v dolin Jalovecké, Holica nad Kvaany, všechny v Liptov. bok Siary u teplíce Luské,

bok doliny nazvané Nižné Pazunhy u Turyku, taktéž v Mplov. Malá Fatra nebo Fa-

tryka a hory u Batkova nad Váhem v Turanské stolici ; mohutný hbet Usyp mezi

Rejcem a Fackovem v Trenanské stolici, boky doliny evue obstupující Prostední

a Vyšší Revu, hora Sturec v dolin Turecké u Starých Hor, ústí doliny Svatojanské

v Nižných Tatrách, dolina Maluinská u Královské Lhoty v tomtéž pásni. U Luivna

rozvinuje se ta odrda mohutnji, skládají se z ní rozsáhlé hory Kaleniberg i Valte-

rova, jako : boky Solin, Dzysttíw kul a Malá Lopušná u Šumjace, všechny ty vrchy na

výšin u Usniovky a Fustopole na cest z Vernaru do Gemerské stolice; taktéž sem

náležejí hory ovnené ziceninami zámku Muraského, ústí doliny Lubtovské, hory

obstupující Lipi slovanskou.

c. Dolomit dirkovilý. Pomrn 'nejmén vyvinutý skládá pedce mohúlné vrchy,

a jak všechno v Tatrách, tak i tyto výminné skály vystupují v ohromných spou-

stách^ Dolomit tento má obyejn patrný sloh krystaliCný, ást jedna o vtším zrn

stanoví tenké príhrady, kteréž se asto pod úhlem klence dolomitového petínají; mimo

vlší pihrady objevují se uprosted nich menší stny kižující se rozmanit. Dutiny

a dírky dolomitu nkdy na p<ilec široké vypluje práškový velmi drobný dolomil, ob-

sahující mikroskopické krystalky. Psobením povtí na stny této horniny vyplakuje

se tento práškový dolomit a dirkovitá skála objeví se pak velmi patrn. Kusy tako-

\é\\o dirkovilého dolomitu nalézá geolog dosti hojn po úboích hor a v dolinách.

V hluboké rokli, v které stojí poslední domy Velkého Folkmaru na Spíži nalézá se

laké šedý dolomit dirkovitý, velmi pkný ; u Kozákovy studn nad horou Zámiskem,

nedaleko Svatojanské štoly u Nové Vsi (Igló), na vrších nad Hájem u Slubn jest do-

lomit ásten dirkovitý, bílý, s otvory naplnnými sypkým dolomitem, klerýž se snadno

Y písek rozpadává. Odrda ta nalézá se laké asto po úboích hor v dolin Košcie-

liské v Tatrách, jest m dvou míslnostech barvy žlulé a ervené, tak na pechodu Iva-

novskémj vedoucím do doliny Staré Roboty a pechodu mezi horami Rz^dami i Tomanovou
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[lolskuu, vedoucí (iu duliny Liptuvské Vrciuhy; dále nalézá se v doliné Turecké u Sta-

rých Hor ve Zvolciiské stolici, pud horou (Junlovou u Dobšiny ; žluté odrdy objevují

se u Jakiovcu na pahorku Kacyhybel, na lioe Kašlel u Tisovce, na hoe Podlusky

u Boce v Nižných Tatrách; v úboí na stráni pod horou Buéínou Kobylarovou u Vlach

(Olah 1'atak) a na cest z Nižné Slané do Šlílníka : na hoe Hleb u Trhové v Tren-

('anské stolice. K léto odriid pipofísli sluší ní-které dolomity dirkovité Malachova

u Báské Bystice, mající komrky ne dolomitové, nýbrž kemenné, vyplnné práškem

dolomilovým; když prášek se vypliichnc, zslávají kavaly kemenné roztroušeny po

polích. i\esnadno jest vypovdti, zdali se kemen souasn s dolomitem usadil a po-

lom leprva vylouil.

Slm objevuje se ve dvou odríSdách, rozeznávajících se barvou šedou a pestrou.

I'r\n("-jší dlí se v tenké lupky, které niaji na plochách vrstevních lesk jakoby hed-

viibn) a erné podélné pruhy, zajisté stopy fukoid; druhá odrda má ervené, mo-
dravé i zelenavé barvy, dlí se v kivé lupky, obyejn hrubší, na plochách vrstevních

jako vyhlazené. Obyejn stídají se tylo všelijak zbarvené odrdy, a zslanou-li slab-

šími, míchají se barvy, a ervené lupky mají pak skvrny modré nebo zelené, k pla-

menm podobné, a naopak zase zelené a modré lupky mají ervené plameny. Šedé

lupky láhnou se mocnou slojí uprosted ve vápenci, poavše od doliny Filipky až za

Kcšcielisko nad dv míle dálky; vyplují zde nesmírnou dolinu za horou Saturnus

v dolin Koscieliské; nkdy pozorují se v nich stopy mušlí dvojskoapných ; na hoe
.lavoinka nad dolinou Liptovské Vrcichy vyluuje se slin z vápence a zavírá po-

rznu Belemnily. V jiných ástech Karpat pozoruje se ta odrda ídko. Pestré sliny

obyejn vystupuji na blízku slojí ervené nebo hndé rudy železné. Zelené a modré

odrdy mají obyejn v sob drobné krystalky kyzu železného; nerost len však chybí

vždy v erveném slinu.

Na velmi mnohých místnostech pozorují se sliny i'rvené, málokdy pestré: tyto

Irojim stínem zbarvené sliny jsou u železného dolu v Magoe pod Zakopanou, v dole

Tomanovském u Košcieliska, v dole Jambor v dolin Uranov na Orav, u teplíce Tren-

ranské ; ervené sliny jsou mnohem obecnjší, jako v dolin Filipky u Blatisek neda-

leko Poronina, v dolin Bialé pod Gewoniem, u teplíce Luky v dolin Korylnici,

u Šfávy Medokyšné v Bravnu, v jedné z poboných dolin velké doliny u Nmecké

Lipe v Liptov, u Mariánského šachtu v Spaní dolin (Herrengrund) u Radvanu, v do-

liné Liblové u Báské Bystice. Velmi znamenité sloje ervených slinu vystupují na

nkterých místech v dolin Frywaldské u Rajce, na hoe Rozsudce u Trhové v severní

stran Treníanské stolice ; u Švabovky blíž Pohoelé, v Telgarlu u pramen Hronu, na

hoe untov u Dobšiny, v dolin Hranovncké na Spíži atd.

Šedé jíly lupkové vystupují na nemnohých místech co mocné sloje ve vápencích,

tak na cest z Lešin do teplíce Luky v Orav, u sloj sádrových v dolin Teršcian

u ervené Skály v Gemerské stolici, v dolin poboné u Svatojanské štoly blíž Nové

Vsi (Igló) v dole sádrovém.

O rosllinách lušlinalých-

Od Lad. elakovskího.

Hodláme tenkráte objasnili ve hlavních zárysech ústrojnosl rostlin z dležitého

ádu Lušlinalých (Leguminosae). Mluvíme-li o Lušlinalých, tenái naši ihned se dovtípí,

9*



132

že nejpednji naše nejužitenjší plodiny Ituchyské, jako hrách, oku, lasole a by-

liny pro píci, jako jetel, vojtšku, ligrus a j. na pamti míti musí; i také na ke
a stromy veleozdobné, jako akát, ilimník, žanovec (Colutea) si zpomenou, kteréžlo všecky

mají semena uzavená v plodech, jménem luskíi vbec dobe známých. Patí tyto rost-

liny, tak jako trávy, spoluložné, okolinat k nemnoha rádiím v íši rostlinné, kteréž

|ii velmi rozsáhlém potu pokolení a rodv pedce takový povšechný ráz spolený

mají, že namnoze s velikou snadností, ano na první pohled možná íci, zdali njaká

rostlina náleží do toho ádu ili nic. Akoli pak rozsáhlost toho ádu, jejž skoro za

velikou eleJ považovali možná, tak znamenitá jest, že poet rodv toliko za potem

v eledi spoluložných (ku kterýmž hemánek, slunenice, bodlák náležejí) pozadu z-
stává, nebof dle Decandolla pes 3700 obnáší; i akoli povšechný ráz peef píbuz-

nosti na všecky vtisknul, panuje pedce veliká rozmanitost tvar, jako v málo kterých

valných eledích. Rozmanitost tato jest tak veliká, že tém všecky hlavní formy ze

všeobecné botaniky údoslovné (ili morfologie) Dvoudložných na rzných rostlinách

luštinatých sob k názoru pivésti lze. Již s ohledem na podstatu pn potkáváme se

se všemi jeho spsoby: totiž s lodyhami, které každoron pocházejí (byliny), s tako-

vými, jejichž zpodní holé pruty na konci doby vzrstní totiž letní zstávají (poloke),

se kmeny trvalými, od zpodu hned rozvtvenými (ke) i se kmeny teprv v korun v-
tevnatými (stromy). Dále probíhají listy adou liplnou od jednoduchých až do nejslo-

žitjších, a rovnž rozmanitou adou forem. Spsoby rozvtvení stopek kvtonosných

ili kvtenství objevují se v tomto ádu všeliké možné. Pevolný a široký jest okruh,

ve kterém tvar a spoádání kvtních ástek se mní a kombinuje, nacházíme kalich

a korunu hned z prostých lupenv, hned srostolupennou, hned skoro pravidelnou, hned

od pravidelnosti více mén odchylnou; tyinky s korunou hned pod semeníkem ve-

Iknulé, hned zdánliv výše i hloubji na kalichu pipevnné ; hned mezi sebou prosté,

hned na nkolikerý spsob spojené, v potu nevšude stejném; i sám semeník ten, jenž

jtist jedním z hlavních znak celého ádu, lak rozmanité tvary na se bére, žeby mno-

hému ani na mysl nepišlo, se známým luskem jej porovnávati.

Krom této veliké rozmanitosti forem, jako paprsky z jednoho jednotního stedu,

jednoho základního plánu vyvozených, jsou to jiné ohledy, které známost tchto rostlin

zvlášt zajímavou iní : dobrá jich ást jest s blahobytem lovka a jeho hospodáství

v úzké a významné stýnosli, jelikož do polního hospodáství jeho mocn zasahuje,

v jedné krajin jedny, v druhé jiné rody, poskytujíce potravu chutnou i živnou, anebo

píci výbornou dobytku, anebo rzné látky léivé, pryskyice a oleje, asto lib zápasné,

anebo též díví k hotovení náadí a jiných vcí prospšné. Jiné zajímavé stránky je-

jich jsou krása i oznanost mnohých kvt a lepota jemn rozdlených listv, zvlášt

pi cizozemských rodech, které také již asto ve vlastech svých vzdlanjších, i v Evrop

pro ozdobu vkol obydli a v sadech se pstují. Nanejvýš památné jsou také nkteré

rody se složitými listy, na kterýchž spatujeme úkazy životní, nikde jinde ve vyšším

tvorstvu rostlinném lak zetelné, pohyby lo vnjší, tím více pozornosti zasluhující,' že

nikoliv ješt dostaten nejsou vysvtleny.

Luštinaté rostliny ze žádného pasu zem nejsou vyloueny, a velmi málo zemí

jest, kdeby njaký poet jich se nenalézal, avšak ne všecka pásma etnému jich se vy-

škytání jsou stejn píznivá; vbec pozorovati, že k rovníku vždy potu rodv pibývá, f

íím dále k tonám, tím ideji se vyskytují, z ehož následuje, že práv horká pásma
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jim jsou nejpííznivjší. Nebof mezi obralníkoma skuro polovice všech známýcií rodv
roste, siíiiro toliií, co v obou mimoobralniitových pasech dohromady, a v tch zase

v len |ii'*s«b nestejn jíoii rozdleny, že [ics dvakrát tolik v severní pohikoiili pe-
bývá co v jižní. Navzdor poslednjší skuleniosli mžeme za lo pHjmouli, že pod-
lení obou polokoulí asi stejné jest, protože rozsáhlost pevniny na jižní polokouli

v stejné míre menší jest, nežli rozsáhlost pevniny severní.

Tato nepomrnost v rozšíení Lušlinatých v pasech mírn teplých a studen; ch

a v pasech horkxch ješt vtší se okáže, jestliže na stromovité rody samotné (ihieil

vezmeme, nebof skoro veškeré slromy té eledi v tropických krajích jsou domovem,

(malý poéet jen v mírn teplých pichází), a k tomu úCeli také ve svých pupenech,

jak dále uvidíme, pimené uspsobeny jsou. Pánev Stedomoí, respektive pobežné
jeho kraje, vyznamenává se zvláštním tvarem polokv, kteréž od slromv a k k by-

linám pechod íiní; na.^c zas krajiny tém samé mnoholeté a roní byliny pechovávají.

S rozšíenosti dle šíek souhlasí rozšíenost Luštinatých dle výšky, a jako k tonám
co studenjším zem koniiiám jich ubývá, tak rovnž i do výsky, až konen v ho-

rách toliko nco málo mnoholetých bylin ješt se daí , stromy a byliny roní

v dolinách a na pahrbech zstávají.

K njakému pehlédnuli celého rádu pedvedeme ihned nejdležitjší pokolmí,

díve ale pipomínáme, že se ád len dli ve ti hlavní eledi, a sice v motýlovité (l'a-

pilionaceae), s korunou nejstejnolupennoii zcela obzvláštní, kteráž motýlovilou se na-

zývá; v caesalpinioulé s korunou ponkud ješt nepravidelnou, ale již ne motýlovilnu,

a v mimosovité (ili cillivkovilé) s korunou pípravidelnou, prosto- i srostlolupennou.

eled prvnjší, daleko nejrozsáhlejší po celém svt, rozšíena jest v Americe mnohem

mén než v starém svt, nejelnji v Africe meziobratnikové ; druhá eleif obsahuje

rostliny pouze iropické, nejvíce v Africe a Americe rozšíené; tetí tropické a pod-

Iropické, nejvtším potem v jižní Africe, Novém Holandsku a Americe.

Z motýlovitých jsou nejdležitjší pokolení : Cheslnalec {Crotolaria) , v Asii

a Americe tropické nejvíce druhy zastoupený ; C. junca v Indii se sází, jelikož z ní

potebují vlákna jako my z konopé; vlí bob (Lupinus) , hlavn v mírn teplých

krajích rozšíený, také u nás v zahradách vídán bývá, v zemích kde se sází, na

p. ve Vlaších
,

poskytuje píci i také semeno jedlé. Babí hnv (Ononis) u nás,

ješt hojnji podle Sledomoí, pichází na jinak neúrodných místech — nízké to poloke

a byliny Irnovaljšími vtvemi ozbrojené. V jižní Evrop pouze pedstavuje tento

trnovilý tvar u vtši míe ke hlodáš (Ule.x). V též vlasti (iichází víteník (Sparlium)

ke s pknými, líbezn vonnými kvty, s nímž nejpíbuznjší jest janovec (Sorothamnus)

v severnéjší Evrop, metlalý to poloke, jehož pruty k chvoštišfm se berou. Krn-

íháa (Genista), jejichžto nkolik druh (G. linctoria) poskytuje kvtonosné vtviky k bar-

veni na žluto, a ilimník (Cytisus), obé ke i poloke, jak ve stední tak v siedo-

moské Evrop jsou elné. 2'olice (Medicago), kteréž pokolení vyznamenává se

více mén krouceným luskem, má rod jeden vojtšku (M. sativa), ježto už u nás,

ješt více ale v jižní Evrop co nejobecnjší picni rostlina se seje. Jetel (Trifolium)

ve všech mírných krajích zem, jetel luní (T. prateiise) v celé slední Evrop pian':

rostoucí a za píci sázený nahrazuje v západní Evrop jetel nachový (T- incarnalum).

Ve Vlaších a jižních Francouzích sází se v množství špargiový hrách (Tetragonolohus

purpureus) a lusky jako špargl se pipravují; píci dávají také druhové kozince (Astra-
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galus) ; od nkterých jeho druhv (A. creticus, gummiler), v Levant domovem, po-

chází gummi tragantové. Rodové lékoiee (Glycyrhiza) z jižní Evropy a z Asie posky-

tují tak zvané sladké devo, to jest podzemní pe zaslíiíllv, z nhož se vyvaruje lé-

konná šfáva. Trnovníky (Robinia Pseudacacia a hispida) ili akáty, u nás jakožto

spanilé stromy s ozdobnými, bílými neb ervenými kvty pro ozdobu zhusta sázené,

pocházejí ze severní Ameriky. Indirjofera , od jejížto rodv nkterých modré

indigo pochází
,

pebývá jenom v korkých pasech ,
jmenovité v Indii , Africe

(Obr. 1.) severnjší. Tak jako

hrách (Pisum salivum),

jakož i vtšina rostlin i

zvírat ode dávna zdo-

mácnlých pvodu ne-

jistého, a oíka (Ervuni

Lens) z východu pochá-

zející, v našich šíkách,

tak cizrna (Cicer arie-

tinum), jejíž vlast na vý-

chod, v jižní Evrop,

zvlášt v Španlsku na

semeno se pstuje. Nej-

více píbuzné s nimi

jsou vikev (Vicia), hra-

chor (Lathyrus) v mír-

ných krajicii po vsi ze-

mi, a Ucha (Orobus) v

stejném podnebí. Z Lu-

štinatých s luskem na

pi lánkovaným jsou

nejznamenitjší : šlírov-

ník (Scorpiurus), pod-

kovka (Hippocrepisj, vi-

enec (Curonilla) v kra-

jinách sledomoských,

ptaí noha (Ornithopus)

též v stední Evrop,

ligrus (Onobrychis) a

kopýšnik (Hedysarum),

výborná picni bylina,

též v mírném a teplej-

ším podnebí ; v tro-

pickém opt Desmo-

dium a Aeschynomene,

Kopýnft (Btdysarum flexuosum). znamenité pro pohyby

Arachis, zelina v tropické Americe pamtihodná proto , že po od-

lusky své, na plazící se lodyze zavšené, do zem ponouje, aby

listv svých

,

kvetení mladé
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dozrály, z nicli dávají semena dobrý olej, mandlovému podobný
;

pésluje se ye

všech tropickýcli íteiiiích a též vkol iMoe Sledozeinniho. Fasol (Phascolus) nás

obecný pochází z Indie východní, a mnoliokvétý (Ph. niullillorus) z horké Ameriky,

i všecky jeho piíbuzné. iiutiinoze oplékivé kiíky a byliny, v tropickém pasu jen jsou

domovem. Nejvtší ást slromv léto eledi pichází v horkém pásmu zvlášt Ame-

riky a Asie, jako Geollroya, Plcrocarpus, Dalbergia a. j. m. V Novém Holandsku

a jižní Africe, od pcdhoí Dobré nadje pocházejí nejmnožši ke pknokvté, jaké

\ skleníkách a na vvsiavách rostlin u nás víd.ili b\'\á, jako Callislachys, Chorizema, Po-

dalyria ald.

Všecka posud vytená pokolení té eledi, jimiž toliko malou ást všech pokolení

vyerpali jsme mohli, náležejí do eledi niotýlovitych. Rostliny caesalpiniovitých bo-

haté jsou zvlášt lékárnickými a barvicími látkami. Tam náležejí : Caesalpinie, jichž

rozliné druhy erNciié dievo mají, C. echiiiala iile pravý brasilský fernambuk k bar-

vení užívaný poskytuje; kreve (Haemalo.xylon) v prostedni Americe, jejíž díví uvnit

ervené kampešským slov. Ze mnohých kassií, strom z horké Ameriky, pocházejí

lisly sennesové v lékaství známé ; l;iké sladká dužnina ze plodv do 3" dlouhých.

kassie indické (C. Fislula) je lékaská podobn jako z píbuzného tamariwlu indického;

Gledtlschia, severoamerický strom trnitý, k ozdob se pstuje u nás v zahradách; ro-

hovnik QCeratonia Siliyini) z Levanty, na behách Stedomoí zhusta sázený, má lusky

kožovité, kteréž pod jménem svatojanskdio chleba semitským národm za jídlo slouží,

a k nám dn obchodu picházejí; Bauhiiiia ítá rody v tropických krajinách, nkteré

(Obr. 2.)

B.iuhiuia coiymbosa z í«y.
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náležejí k tak zvaném Hanám, oplétavým rostlinám, kteréž k ozdob, hustot ;. toj-

nosti pralesv lamjšich velice pispívají, visíce dílem pímo s \rchulk vysokých
slromv, dílem na pi mezi nimi jako lána se rozpínajíce.

Konen z mimosovitých akacie v horkých pasech všech díl svta jsou ozdobou
a charakteristickým tvarem svých vlastí pro složité, drobné listy a drobné krásn
klasnalé kvty, nkteré (A. vera, arabica, Seyal) z Afriky a sousední Asie vyluuji
gummi arabské. Mimosy neb cillivky z Brasilie jsou proslulé citlivostí neb lépe

dráždlivostí svých listv.

(Obr. 3.)

Acacia haematoma z ostrovu San-Domingo.

Ve pnch Luštinatých jeví se všeliká možná rozmanitost, co do trvání jejich

a spsobu živobytí, kteréžto každému rodu obzvláštní a s podmínkami zevnitními, ve

kterýchž rod ten žije, ve shod jest. Nejmenší ást má p*e tak spsobený, že mu
nelze na delší as než na rok vytrvati, tak že rostlina po ase jedné doby vegetaní,

u nás po jednom let, zahynouti a na píští rok semeny toliko se rozmnožovati m usí.

Vezmme za piklad jetel rolní, také koiím nazvaný
,

ponvadž jeho husté klasy

kvtní huaté jako koiky vypadají; jeho vetenovitý koen pechází ihned ve pímý

pe, kterýžto se hned na zpodií z poboných pupenv rozvtvil u vtve tolikéž pímé

a nad zem vystoupající. Tento pe dosáhne svého úplného vyvinutí v prvním let,

nosí listí, rozvtvuje se v he ješt dále a ukoní kvtem a semenem; nemoha pak

jedním rokem zdevnattl, pohyne na zimu až po koen, bez nadje obnovy, ponvadž

pod zemi žádných pupenv nezachoval a z koene samého nikdy nový peq vyrsti

nemže. Tyto byliny šlovou roními neb jednoletými. Jiný spsob života má jetel
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chlumní. Vyhrabeme-Ii jej ze zemé, budeme jen pi povrchním ohledání celý pod-

zemní lluslý díl za koen považovali, príhlídnoucc ale bedlivji shledánu', ?e na nOm

dv rozdílné iúsli roze/.návali musíme ; pední totiž díl tlustého dievnuicWiu tlesa

odstaven jest pulrn od zadního, a pokrytý zhusta rozísnnými hndými vlákny, což

jsou toliko suché, zvelšelé ostatky listv, kdežto zadní íásf, pravý koen, žádných

pozAslatkv nenesc. Jest ledy pední ten dil peí, pro roítliiiu díl nejdležitjší, pon'

vadž on to jest, jímžlo ji takika nesmrtelnost jest pojišlna. lak jako stromm jejich

kmenem; ncbof podzemní ten kmen každoron, jako každý kmen, tvoi novou vrstvu

kolem sebe a zachovává v úžlabí svých nižních listv pupeny pies zimu, z nichžto na

jae vždy vtve t. jest nadzemní lodyhy vyhání. Podzemní ty kmeny nazývají se vbec
oddenky a byliny jimi opatené ozitné neb mnoholeté. U jetele chluniního neiozvtvuje

se oddenek dále, nýbrž krátkým, jednoduchým zstává; nižní jeho listy vynikají krátko

po sob, lánky mezi nimi jsou skoro neznané, neprodlužuji se vzrstem a šlo-

vou tedy ne\y vinutými. Nezídka ale vyvinuje oddenek lánky své do délky, pi

emž rovnovážn se plazi a teprv dále vystupuje v otištné lodyhy; pokud pod zemí

jsou, devnali a neumírají vtve jeho, a z kolének mezi lánky vyhánjí mrcásky koenové.

Piklad tohoto lak zvaného plazivého oddenku poskytuje jetel plazivý, jaliodnalý a j.

V obem pípadu, at si pi rostlinách jednoletých af si pi ozimých, nazývá se pe hlavní

aneb prostranní pn, nad zem vystupující a po jednoletém roštní hynoucí, Wyiou, a jen

lylo rostliny vlastn bylinami. Dobrá ásl Lu.štinatjch má však pn nadzemní vytrvalé, kte-

réž vlastn imeiem vyrozumíváme, pn bud kovilé neb stromovité. Tyto vytrvalé pn ale

v tomto ádu ješt vetelí spsob se objevuji, stojící uprosted mezi kovitým kmenem

a mezi bylinnou lodyhou, totiž pn tak zvaných polok. Jako kmen kv trvalý je-

jich pe hned u zpodu se rozvtuje, nedosahuje ale obyejn takové výšky, ponvadž

nejmladší vtve hoejší ástkou svou tak jako lodyhy umírají a jen zpodní ást jich

devnali. Protože tyto podke, pro nedostatek hustých odstávavých vtví v dob utu-

chlé vegetací postranních vtviek zbaveny, mellovilou tuhou podobu mají, jsou velmi

nápadnými a charakteristickými obany onch krajin, kde velmi zhusta picházejí, mírn

teplých to krajin, jako na p. na pobežích Stedozemního moe. Tamjší podke

hlavn náležejí do pokolení kruinek (Genista), ilimník (Cytisus), Spartium, Ule.x,

Dorycnium, Astragaliis atd. U nás mže tvar tento k názoru pivésti janovec (Sa-

rolhamnus), jenžto na suchoparných, polesnich místech jako chvost z prutovitých

vtví ovšených velikými, žlutými kvty se rozestírá.

Na všechnch lodyhách, v nichžto po celou dobu vegetaní život neustává,

mohou také jenom pupeny neperušené se vyvinující býti shledaný, bud si pupeny

konené neb poboní. Pi tchto pupenech totiž, kteréž by se také otevenými na-

zývati mohly, není žádné hranice patrné mezi živoucím koncem osy s vyvinujícími

se listy a mezi lánky osy s lisími již vyvinutými, ob poznenáhla v sebe pecházejí

a pupen bez pekážky prodlužuje své osní lánky a poade jen listy tvoí. S kon-

cem lodyhy jest také konec jeho pupenm. Jinak to s pupeny podzemních oddenkv

a nadzemních kmenv ; nebof ponvadž tyto pes zimu vytrvati a s poalkem nové

vzrstní doby dále se vyvinovali mají, musí také jejich pupenm ochrana pes nepí-

znivý as pojištna býti, ve kteréž ony odpoívají. Tyto tedy mohou být nazvány

zavenými. Pi jehndokvlých lesních stromech poznali jsme, že ochrana odpoí-

vajících pupenv v tuhých, lepkou pryskyicí slepených šupinách záleží, v nžlo se ku
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konci léta nejzpodnjší listy pupenu neb palisly pemuji, a u nejmnožších slromv

v mírnýcli i studených pásmech to samé. Podobá se, že stromy lušlinaté tamtéž

vesms jinak zaopatují své pupeny. Urvouce na konci léta vtev akálu (Robinia

Pseudacacia), jakož i Gledilsohie, Cercis, neshledáme žádného koneCného pupenu,

nýbrž tlo devní jakoby ufato se vzduchem se dotýká neprosiedn
;

jest patrno, že

nikoliv snad nevyspním puku, nýbrž pravidelným odvržením posledních lánkv osních

pupen konený na zmar pišel. Za nj pak nejblíže pod koncem stojící pupen paidní

siln a ádn jest utvoen. Tylo pak paždni pupeny nemají žádných šupin \iikol sebe,

nýbrž jsou v dutin paždni listového stenku uschovány, kterýž tam na zpodu

svém, jako vbec stenky Luštinatých, tlustý a klenutý jest. Z této dutiny vynikají

pupeny v potu množitém 2-3, jejichž nejzpodnjší lístky dlouhými chlupy zahaleny

jsou; pi odpadnutí listového stenku od vtviky zstává tenká kožka z jeho zpodu

jako klenutí pes úžlabí jelio , a nesouc uvnit též husle chlupy poskytuje pu-

penm ochrany.

Velmi obyejný úkaz mezi Lušlinatými jest vinutí se pv i trvalých i jedno-

letých v uritém, bud v levo, bud v právo jdoucím smru kolem jiné rostliny jakožto

osy v spiralném kroucení
;
jest to úkaz. jehož plíinám dosud na stopu se nepišlo.

Známé jsou otáivé druhy z pokolení vikvc a jejich piibuzných, polom fasol, píbuz-

ných pokolení Dolichos, Lablab a j., kdežto se lodyhy otáejí. Otáivé ke a stromy

nacházejí se v eledi mimos (Entada) a caesalpinovitých (Bauhinia), lak zvané Hany, mo_

húlné stromy oplétajíce. Obzvláštní jest u tchto tropických kv to, že obyejn po

každém obhu smr svého ovíjeni zmují, jako na p. Bauhinia Lingua. S oplelavostí

tchto kv v úzkém sjíojení jest znamenit nepravidelné, na první pohled nepochopitelné

spoádání vrstev devních. Pii o.stalních Luštinatých, tak jako vbec pi dvojdložnýeh

stromech sestupují svazky cévní do kruhu, tvoíce devní cillndr kolem sten a jsouce

jen pomrn ouzkými papr.^-ky slenovými oddleny Prezy píné kmenv oplélavých

1'auhinií však ukazují nejpodivnjším spsobem lalonaté , steném prokládané kupy

devní; o pravideln soustedných kruzích tam ani památky. V prvním roce ješl

tvoi cévní svazky pravidelný cilindr, postupem let ale povstává tento zvláštní pomr
deva nestejným tvoením se deva na zevnitek, ješto nkterá místa jeho brzy ne-

pijímají na vnjšek, aniž se šíi, za to sten mezi nimi mocn bujeti mže.

Listy jsou, vyjímaje toliko málo cizorodných pokolení, na pni v stídavém po-

stavení; toliko nejprvnjší listy, na listy klíní následující, jsou jak tyto ješt proti

sob po dvou postaveny pi nkterých pokoleních, jako pi fasolích. Co se spsobv

list Luštinatých týe, jeví se v nich náramná rozmanitost; nejprvnjší, nejdležitjší

jest lišení od sebe listv jednoduchých a složitých. Rozdíl ten samo jméno vysvt-

luje; jednoduchý list pedstavuje jediná plocha neb epel, ze pn vynikající; složitý

list složen jest z nkolika úpln od sebe oddlených epelí liitních, kteréž lístky

nazýváme. K pontí složeného listu v smyslu botanickém náleží ješt jedna známka.

totiž lánkovilost ta, že lístky musí zvláštními klouby na objemu kmenu neb na slupre

listní (na stenku) býti siánkovány. Nestává-li léto lánkovitosti, v kteréž by jednotlivé

lístky od sebe písn se odluovaly, považuje se list lakový zdánliv složený za je-

dnoduchý, toliko hluboce rozdlený. Vbec se list v botaniikém smyslu složitých

poídku v rostlinstvu nalézá, nejvtší ást zdánliv složitých a velesložitých listv

nemá lánkovitosti, na p. listy mnohonásobn'' stíhané kopru, celeru, petržele a jiných
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iiimiliodilriýcli u pedec jednoduchých listv : listy jcdnudiichi; jsou viihec i-idší ; lylo

jakož i jednollivé lislky složitých listiiv m.uka/.ují ve lnriii velikou rozniaiiilosl ; úzko-

áikovilý, podlouhle kopinalý a více mén vujiilý tvar jsou pravidla skoro vžech-

nch listv : taktéž lozdlonost kraje vesms bývá nepatrná : nanejvýš drobné zoubky

neb výkrojky na kraji bývají nápadnjší, viak listy a lístky celokrajné pevládají. Nej-

vUi rozmanitost listv složených pochází od rozlifiého spsobu, jimž jednotlivé lístky

v celek spojeny jsou.

Nejjednoduí.ši spsob jest ten, když nkolik lístkv, ti, tyi i pt, bezprostedn

na jedné stran objemu pového vjniká, lak na p. u draslobýlu (Aspalalhus). Aneb

(Obr 4.)
ze pn vyniká stopka listní, kratší i delší, nesmící na

svém konci nkolik líslluiv bu neprostedn pisedlých,

bu stejn dlouhými zvláštními .stopkami na nm vklou-

bených. Tyto listy šlovou prstnalé, že jako prsty na

ruce z jednoho bodu jejich stopky lístky vycházejí.

Zhusta pichází poet Ii lislkv, jako pi jetelích, i-

limníkách II j., pak šlovou listy trojené, ideji pti, sedmi,

devíti pi škrkaviníKu (l.upinus). Jestliže ale spolená

stopka neb stenek diíle se prodlužuje mezi jednotli-

vými lístky, tak že tyto po dvou proti sob, neb také

stídav v jistých vzdálenostech od sebe na ní sedí

jako pírka na pihu ptaím, povstane tím nový spsob

listu, zpei-emj lid, kterýžto nejhojnji v ádu našem se

vyškytá: akáty, vikve, hrách, lechy a m. j. poskytují

u nás došli píklad. Dvojí rozdíl tu ješt možný, že loliž spolený stenek buto na

konci svém lístek nese, buto sám sebou se koní : v prvním pípadu slov lichozpe-

i-eným, v druhéin sudozpeeným, v prvním jest totiž jeden lístek nad uritý poet

párkv a tedy poet listkv lichý, v druhém ale poet lislkv bude sudý. Viencc

(Coronilla), kozince (Astragalus), žanovce (Colulea) a j. mají listy lichozpeené. Listy

(Obr. 5.)

Liet prstnatý skrkaviníka (Luiii

1. List sudozpelený kaesie (Cassia Scnna). 2. List sndozpeVoný s lipoiileuii ml vikve

(Vicia cassubicn). 3. List liehozpeciiý lékoice (Glycyitiiza gtobrn).
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sudozpeené \yskylují se u všech vikvovilých a jeví na mnoze ten zvláštní úkaz, že

konec stopky nad lístky všemi náklonnost jeví, jako lodyhy mnohých Liištinatých,

spiraln se zavíjeli. Obyejn se ovíjí okolo jiného pedmtu a tím rostlinám slabým

za podporu pí vznášení se do výšky slouží. V botanice vbec jakékoli ásti rost-

liny spiraln se zakrucující nosí jméno iiponeh neb rozvilin (Ranken). Mnohdy se

slenková tato rozvilina rozvtvuje tím spsobem, jako se ze stenku odvtvují hlavn.-

žebra lístkv a- pak každá vtévka pro sebe se zavíjí. Jinou pemnu podstupuje

stenek zdevnatním, kdežto co ostrý, silný, v hrot vybihsýící kolec rostlin zbra
poskytuje pi Iraganlových kozincích (Astragalus crelicus, verus a j.); potom neupa-

dává, jako jiné stenky, toliko listy s nho upadávají.

Poet lístkv zpeeného listu ovšem dle rodu velmi se mní, i mže se státi,

že jediný párek ili jamo celý list skládá, ehož píklad dává hrachor hliznalý (Lath-

luberus), erveno-bílé oeší národní písn, kdež stenek v rozvilinu vybíhá. Je-li

ale list v jednom páru lichým lístkem ukonen, blíží se velmi k Irojen prslnatému

listu, od nhož však déle než druhé dva lístky stopkalým lístkem prostedním se liší;

ten pípad je velmi hustý, pi komonici (Melilotus), vojtšce (Medicago) a m. j.

Pomyslíme-li si v posud vytených spsobech listv zpeených a prstnatých na

míst jednotlivých lístkv opt stenek s více lísteky, povstane list ješt složitjší —
dvakráte složitý; nebof samé lístky budou již složeny z lístekv; konen mže ti-

krále složený list povstati, jsou-Ii lísteky samy již složeny: dále složitost listv

pokud známo nejde, anobrž i tikráte zpeeiié jsou velmi ídké (Moringa). Mezi

listy dvakrát složenými byly by tyi kombinace možné : list- prstnatý s opt prstna-

tými lístky, prstnatý se zpeenýmí lístky, zpeený s opt zpeenýmí lístky a zpeený

s prstnalými lístky. Avšak ve pírod uskutenny nalezly se jenom dv tch kom-

binací a sice listy prstnaté i zpeené s toliko zpeenýmí lístky. Píklady prvních

dávají nkteré africké akacie (Acacia gummifera) a mimosy (cillivky). Citlivka sty-

dlivá má mnoho-zpeené lístky tyi na konci spoleného stenku, citlivka nedtklivá

(M, senitiva) dva málozpeené lístky o dvou párech lístek na spoleném stenku.

(Obr. 6.)

1. List dvakráte zpeiený aliacie uiablíe. 2. List zf eeno-frfctnaiý cit-

livky (Mimosa pudica).
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Oxaknito /.|ii'i'né listy jsou v eledích mimos i caesalpinii liuslé
;

pozoruje se ale, že

iiemivají lichý líslek na konci jciinoiiivých sli^enkuv. Také dvakráte složené listy

dle rozliného potu listv roz-

linou podobu míti musí; zvláštní

podivnstky mezi listy jsou ale

ony dvakrát zperené listy, jedné

ingy (Ing-a unguis cati), kde spolený

stenek jeden pár stienekv nese,

jichž každý opot pár lístkflv na

svém konci má (listy drakrále

dvojené).

Z uvedených spsob listv

jest vidfiti, j.ik rozmanité pomry
v ádu Luštinatých se nacházejí a

jak pedce tak znamenité spflsoby

složených listv, jak v jiných á-

1, List dv»k.áte dvojený od Inga Unguis cati. 2. List dech zídka Se pihazuji, obzvlášt-

trikmte dvojený od Inga trigemina. nost a poznatelnost LuŠtinatých

podmiuji. Jsouf zvlášt v eledi mimosovitých nkteré tak veliké úchylky od obec-

ného tvaru kvt v tom ádu , že se zdá
,

jakoby pírodozpytci nkterá pokolení

(Aífonsea) více pro Ivarozpytnou souhlasnost v listech než ve kvtech sem byli pipoetli.

Stenek nejmnožších ],ušlinatých bývá na dolejšku svém napuchlý a tamtéž na

pe vklouben, (lak jako jednotlivé lístky na spoleném stenku) ; kloubem tím mže
se stenek odlouili od pn, zslavuje na nm jizvu, což se také na podzim dje

;

u složitých listv takových odpadávají nejprve lístky od spoleného stenku
,

potom

i stenek ode pn ; odpadnutí stenku není možné, kde stenek od pn není odklou-

(Obr. 8.) ben, pi vikvích, hrachorech, lechách a j., i

když lístky samy odpadaly.

Vyvinutí stenku v adu tom jest vbec

tak mocné, že druhdy jen sám bez listv

bývá vytvoen. U Lathyrus Aphaca zstává

stenek oblým a koní se úponkou, nenesa

listv; u Lathyrus Nissolia jest lislovit rozší-

en s rovnobžnými žilami v rovnovážné oby-

ejné poloze list; nejzvláštnji vyvinut jest

na akaciích Novohollandských
; první listy bý-

vají ješt složité, ím dále tím mén listkv

se vyvinuje, až pak jenom listovitý stenek

zbývá, jenžto ale své plochy pímo slaví a

lii;holistem (phyllodium) nazván byl.

Po obou stranách stenku nalézá se ve-

dlejší líslek, palisi, kterýž jen výminkami do-

cela schází, nkdy oprchává, obyejn ale se

stenkám dosti vyvinutým se objevuje. Že tyto palisty nejsou samostatné ústroje, nýbrž

pívsky vlastního listu, jesllulo velmi zejmo; kdežto nkdy opravdu zcela neodvislé od

1. Licholiit od Acacie heteropliylla, a s listy,

b zcela bez Hstuv s dvéma kTétnírai strboulky v

paidi svdm. 2. Pe& od Ae. slata, skrze licho-

lisiy kídlatý.



142

listu, samy pro sebe podle stenku stojí, souvisíf jindy se slenkeni do vtší menší jeho

výšky, až pak i s celým slenkem spojeny jsou až po samý výnik lisív. což velmi pkn ho-

ejší listy jetele erveného (Trilol. rubens) ukazují. Ujižnevropského Lalhyius Ochrus jest

zase stenek s palistoma dolejších listv vyvinut na ujmu lístkv scházejících, palisly se sten-

kem úpln spojené bží ješt jako kídla po pni dol až k nejbližšímu stenku. U nkterých

kozinc (Asiragali synochreati) naopak nejsou oba palisty mezi sebou odloueny, tvoíce

jediné pouzdro kolem pn naproti listu, lak zvanou botku. Že palisty prosté, kidla

pirostlá ke stenku, i botka stejného jsou pvodu, dokazuje pozorování vývinopisné.

Také palisty jako stenek nkdy trnovatí, na p. u kozincflv tragantových. Pi listech

složitých a to pi zpeených mívají nkdy jednotlivé lístky taktéž své palístky, a sice

se má každý pár lístkv protisobných jako list, nebo po stran každého lístku jeden palíslek

se nachází; jest-li list lichozpeený, nalézají se dva palístky po stranách posledního lístku

V pirozeném ádu rostlinném, kde obor listový tak výten vyvinut jest, jako

v Luštinatých, naskytuje se nejlepší píležitost, vysvtliti bh, jímžlo tvarové listní se

vyvinují, jak z bystrých skoumání Schachtových vynímáme. Vývinopis listv jest hlavn

proto dležitý, že z nho se uíme, co vlastn listem rozumti sluší na rozdíl od ásti

pových, v našem pípadu také, pro složité listy práv za celek jednoho listu poklá-

dáme, a ne snad za vtve, na nichžto jednoduché listy sedí, jakož obyejný náhled

nebotanika v skutku za to mívá. Má-li se vyvinouti list se dvma palisty samojediný

na jistém objemu pn, tedy stídavý, jak to u všech Luštinatých, objeví se nejprve ti

bradavky pod koncem povým : poboní dv nejprve na konci svém rsti pestávají,

prostední je patrné pedhoní; laf nejprve zane tvoit prostední žebro své, anof

v jeho svazku cévním, jakožto pokraování svazkv pových, zdola se vytvoují n-
které spirální a kruhové cévy; tehdy již pestalo tvoení bunk na špice listu; iiiá-li

ukazovati list zuby neb jakékoli výkrojky na kraji, vystoupí na nm rovnž malé bra-

davky, k nimž pak prostranní nervy se tvoí; tyto zoubky taktéž nejprve pestanou

rsti, když mezi nervy a na zpodu listu ješt nové buiky se tvoí, posléze po utvoeni

špiky a kraje i nervv pestanou se i mezi nervy buíiky tvoit, a list roste pak pro-

dlužováním se holových již bunk dále; stenek, již zapoat, když se poboní nervy

v epeli tvoily, prodlužuje se naposledy. Zcela opan vyvinuje se peii a jeho vtve.

Má-li se vyvinouti z pn vtev, vznikne také malá bradavka, obyejn nad základem

listu ili v úžlabí jeho, ale brzy jeví se rozdíl její od základu listového tím, že nej-

prve na jejím zpodu, kde ze pn vyšla, buky pestávají se tvoiti, a jen ješt njaký

as se prodlužují; na konci bradavky, v tak zvaném kuželi vzrostním, zachovává se

neustále tvoivá bukalina
,

prodlužujíc jednak vtev, jednak zakládajíc na svém ob-

jemu listy spsobem díve udaným. Z toho vidti, že pe a jeho odvtví vždy na konci

svém rostou, že mají kužel vzrostní, z nhož mohou listy a optné vtve vypouštli,

list ale že koncem svým a krajem nejprve odumírá, nemaje vzrstního kužele a tudíž

nemoha ze sebe lisly tvoili; i že list, dokud nevyspl, na zpodu i na stedu epele

tvoivé buky zachovává. Poznavše vývin jednoduchého listu, pihlédnme k složi-

tému, a sice lichozpeenému listu akátu (Robinia Pseudoacacia), na nmž podle

listv palístky sedí, kdežto celý list nemá zelených palist, nýbrž zdevnatlé dva trny

po stranách. Také zde vyzdvihnou se nejprve ti bradavky, postranní dv ztrnovatí

pozdji, i jest ledy jisto, že ty dva trny zmnné palisty jsou, prostední stane se ko-

neným lístkem složeného listu; pod prostední bradavkou vynikají rychle po sob malé
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vývyseniiiy po obou slranávli založenélio stenku ; leprva když všecky již založeny jsou,

poíínc vývin jcdnollivýcii vyvvšenin co iíslkv, (iocela lak jako pn jednotlivých listech;

vyvinováni dolejších piirnv |iedchúzi, pak luisleduje v hoi'cjšich. Konen prodlužuje

se ješt spolený stenek, a lak párky listv posléze od sebe se oddálí. Vidíme, že

zpcrený list zcela dle lež zásady povstává jako jednoduchý, a že sonbor pozdji od-

dÉlených listkiiv jako jeden lisí se vyvinul. Prstnaté listy s poátku niím se ne-

liší od zpeenýcli, toliko k posledku jesl lozdíl len, že se stenek sp(dený mezi lístky

neprodlužuje, kteréž proto z jeho konce vynikají.

Složité listy Lušlinalýcli ukazují velmi zajímavé pohyby, klcniž v tom stupni

žádnému ádu vyšších rostlin nepísluší. Pohyby jednotlivých Iíslkv a lislekiv na sten-

kách jsou pohyblivými klouby jejich zprostedkovány. Mžeme je rozeznávati co po-

hyby perimiiné a co pohyby nepoi'ádné. Prvnjši závisejí zajisté od (leriodicky se

naskýtajících píin zevnjších , nebof pozoruje se , že lístky ujmulíin svtla v noci

aneb již umenšením ho za kalných dnv jiného sméru nabývají, se schoulejí a skládají,

jakoby do prvotního stavu v pupenu se navrátili chtly, a to se stává tím iiplnji, ím
útlejší a drobnjší lístky jsou. Jednoduchým hnutím se lístky bud zpimují, n, pr.

u obecného bobu, neb skloují, jako u škrkaviníku (Lupinus), bud ke strau,.Mi sc schylují

— u tamarindu. Hnutím dvojnásol)nýin lislky bud se zpinmjí bud skloují, pi tom se

také stenek zpimujc neb sklání, n. p. u Gleditsehie, Aniorphy. Pi dvakráte slože-

ných listech dje se trojnásobné hnuli, když n. p. na citlivce stydlivé stenek se sklo-

uje, steneky se sbližují a lislky zpimují. Linnú nazval tento stav rostlin v noci,

jejž sám nejprve zevrubnji vypozoroval, snem rostlin, což ovšem jen obrazn íci se

mže, ponvadž spaní toliko živ oduševnlých bytostí jest výkonem. Ty samé úkazy

pohybv možná spúsobiti vnijším neperi(jdickým dráždním, bud mechanickým, bud che-

mickým 11 nkterých nemnoha Lušlinatých, a sice u Mimos, Desnianthus, Aeschinomene,

z nichž nejznámjší jsou pohyby citlivky stydlivé, kteráž laké pod skleníky nezídka

u nás se chová. Od síly dotknuti neb oieseni závisí vi.dikost úinku. Píiny tchto

puhybíiv a spisob, jímž uvnit listu se djí, jsou ješt neznámy, jen tuho se lze do-

mysliti, že pi tom njaká promna ve stavu šfávy a v pružném napnuli bunních
sln ped se chodí. Njakého vnitního smyslu a citlivosti zvíecí nesmíme v nich hle-

dali, nebo se dji pohyby lak, že toliko za bezvoln mechanické pokládány býti mohou,

tebas básníkovi dovoleno bylo. pro obraz svj smysl tajný, na njž jména cillivka,

stydlivý, cili'hiý, narážejí, jim pikládali. Nejinnjší a také nejmén objaSnitelné jsou

pohyby dvojnásobné nkterých tropických píbuzenc kopyšníka CHedysarum), jmeno-

vit od Desmodium gyrans, jehož zpeený list záleží z jednoho páru malých lístkv

a lichého, velikého lístku. Pod pronikavým svtlem tropického nebe konený lístek,

jakož i stenek nahoru dolíi se míhá, zvlášt lístek v svých postaveních jest velmi

jemným milelem mocnosti svtlové ; mezi lim vrtí se postranní dva lístky ustaviné,

každý dlaje svou špikou malý kroužek: tylo pohyby jsou od svtla zcela neodvislé,

toliko teplo a podmínky bujného vzrstu je sesilují.

Obor pn listnatého pechází poznenáhla do pn kvlonosného, kterýž pechod

znaný bývá namnoze již ubýváním velikosti a složitosti listv, až konen listy v sa-

mém kvtenství, to jest v ásti pn pouze kvtonosné co listy vysní, neboli lislcncc

v jednoduchém, skronniém spsobu vystupují. Kvtenství objevuje se zde ve Irojím

hlavním spsobu. Jednou pechází bud hlavni pe aneb vtve jeho listonosné požne-
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náhlá do kviienství samého, tak že na míslo lisiv nejhoeji vytvouje listence, z je-

j.chž úžlabí jednotlivé kvty vynikají, a sám laké kvtem se konfí. Kvlenslví toto,

obyejn jednoduchý hrozen jest konené; jelikož ukonuje pe, mže toliko pi rostli-

nách bylinných picházeti na konci jich doby vegetaní, jak pi Adesmii longiseta Dec.

;

jelikož ukonuje vtve poboní, mže též u kv se nalézati, jak pi amorfách ; vbec
ale poidku piichází. Druhý spsob kvlenslví jest kvlenslví paždní neb úžlabní ; když

lotiž pe a listnaté jeho vtve neukonují se kvly, nýbrž z úžlabí svých lisiv kvtní

stopky vysílají. Tento spsob jest nejobyejnjší mezi lušlinatými a dopouští rozliné

rozdílnosti. Bud totiž vyniká jediná stopeka s kvtem z každého paždí (kvty jsou

ojedinlé), n. p. u nkterých drobnokvlých vikví am. j.; aneb vynikají dva neb více

kvtv více mén slopkatých z úžlabí (kvly jsou svazité), aneb se zdvihá z paždí spo-

lená stopka, kterážto bud podél celé délky pisedlé kvty nese (klas, jako pi mno-

hých mimosovitých) aneb podél své délky stopkalé kvly (hrozen, n. pr. vikve

lesní, Robinie a m. j.), aneb toliko z koneného svého bodu kvly vysílá, lotiž hned

opt stopkalé (okolík, pi vienci, Coronilla varia), hned pisedlé (strboulek pi le-

denci, Lotus corniculalus). Také mže nkolik (2—3) kvlenslví v paždí listním státi,

jak astjí pi mimosovitých vidti. Tetí kvlenslví jest prolistojné, totiž naproti listu

postavené. U nkterých krololarií dle Decandolla sláva se takové prolistojné kvlenslví

na pohled koneným, jelikož pak hlavní puk mezi ním a listem se dále nevyvinuje.

Listence v samém kvlenslví jsou bu zcela jednoduché, bu Irojlaloné a po tech, pak

poboní dva lalky neb listence pedstavují palisty.

Listence na jednotlivých stopekách kvtních, stojící pod kvtem u Browney po

dvou, splývají dohromady, tvoíce jakýsi obálek pod vlastním kalichem.

Kvty jsou skoro vždycky obojaké ; skládajíf se z pestíku, kolem nhož tyinky,

z.i obal kvtní mají kalich i korunu. ásti kalichu a koruny, jakož i tyinky mají za

základní poet ptku. Konec stopky, ze kteréž kvtní ásti vynikají, jenžto lžkem

slov, jest u vtšiny Luštinatých vyvinut výstedn jakožto dutý kalíšek do vtší neb

menší výšky, po jehož kraji velknuly jsou na zevnit lupeny kališní, vnit korunové

i tyinky, semeník ale stojí hloubji v nejnižším stedu tohoto lžkového kalíšku jako

pokraování osy stopené. Proto nazval Jussieu tylo kvty obplodními (f. perigyni)

a postavil Luštinaté s jinými eledmi podobných kvtv do zvláštního shluku korunatých

dvoudložnic; Decandolle postavil je do shluku svých kalichokvtných, maje za to, že

lžko to sám kalich jest a koruna s tyinkami s ním srostly i leprv výše se odlouily.

Pakliže ale lžko se nerozšiuje kalichovil, nýbrž co malý ter zpod kvtu

ní, pak stojí tyinky, koruna i kalich neprosledn pod semeníkem a kvty tyto jsou

podplodní (hypogyni), což v eledi mimosovitých a nejmnožších Swarlzieí se spatuje.

Kalich i koruna vyvinují se v tomto ádu bu zcela pravideln, tak že všech pt
lupenv stejných se vytvoí a ludíž celý ústroj na pt stejných dílv rozkrojili možná;

bu toliko symmetricky, jen s ohledem k jediné ploše stejn, tak že jen touto plochou

kvt ve stejné díly rozdliti se dá. Lupeny kališní bývají vždy více mén dole spo-

jeny v trubku a ledy se kalich jeví co 5zubý neb 5dílný ; v kvtu pravidelném, jejž

toliko mimosovilé mají, jest trubka stejn cylindrická a se stejnými lalky, v kvtu

symmelrickém jsou lalky nestejné a v nestejné vzdálenosti od sebe ; zvlášt v eledi

motýlovilých jest nestejnost píinou, že kalich jako dvojpyský vypadá, ješto dva hoejší

lalky zblíženjší hoejší pysk tvoí, ti dolejší lalky dolejší pysk. Koruna pravidel-
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(Obr. 9.)

ného kvtu Mimosovitých je bud prosliilupenná, bn srostlolupenná, z lupen ve trubku

spojených. Ve kvtech symmclrických Swarizieí a Cscsalpinieí jsou prosté lupeny ko-

ninové dva a dva stejné, pátý ne-

stejný, anebo n Swartzicí jen je-

den fi (Ivii lupeny se vyvinou,

ostatní zaniknou. Teprva v eledi

motýlovitých jest koruna tak zej-

m a obzvláštn symmetrická, že

obdržela zvláštní jnieno : motýlo-

vité. Nejhoejší lupen motýlovilé

koruny jest lichý, obycjn nej-

Ttší a nejdelší, nkdy též nej-

kratší ze všech a objímá ostatní

lupeny; slov pavézkou (Fahne) ;

nejdolejší dva lupeny kladou se

vnjšími na sebe,

a tam nejobyejnji pod koncem

Galega officinalis.

Kvt , — zírj-s po-

ložení korních lu-

pen v poupéti.

1. Colutca arborcsccns. a. Celý kvt,

;. pavízka, r kiítUa, >l limck. 2. Ana- ^""83' SVými

pyrifl foctida. Kvt.

jsou spojeny ve lunek (Kiel) ; postranní dva lupeny pilehají k bokm tohoto élunku

a zovou se kídloma. Ostatn bývají lupeny jednotlivé prosté, toliko pi jetelích jsou

všecky do jisté výšky spojeny. Korunu nkterých Swarlzieí jednolupennou opakuje

v této íeledi Amorpha, ke severní Ameriky, anof toliko pavézka se vytvouje v je-

jím kvtu.

Ped rozevením se kvtflv jsou lupeny neb lalfiky koruny a kalichu v poupti

vždy zvláštním spflsobem složeny, na njž pi klassifikaci jiiirozené slušný ohled bráti

se musí. Složení ehlopnilé, jestliže se lupeny svými kraji toliko dotýkají, ale nekryjí,

jest znamenité vtšin Mimosovitých vlastin'; složení stechovité, když totiž lupeny

svými kraji vespoln se kryjí, nalézá se pi Caesalpinovitých; složení objímavé u všech

motýlovitých povstává tím, že pavézka objímá oba boky lunku a kídel s obou stran

jej kryjících ; složení srostlé konen jeví Swartziey, kdežto kalich žádné zuby neb

laloky neukazující jako pošva uzavírá úpln korunu; pi rozkvtu pak nahoe nepra-

videln v kusy se roztrhuje.

Tyíinky picházejí obyejn v dvojím potu korunových lupenv ; nkdy ale

zdá se jich býti mén, jmenovité mezi Caesalpiniemi, kdežto tyinky nkteré bud do-

(Obr. H.) cela se nevytvoí, aneb jen polovin co nitky, netvoíce

prašnikv. Vtší poet, 15, 20 a více prašníkv, ve

více kruzích jest obyejný mezi Mimosovitými, kdežto

jsou prosté, a njíco svými dlouhými nitkami daleko

nad obaly kvtní, kvt velmi ozdobným iní. astji

srstají nitky tyinek v jednu trubku kolem semeníka,

a sice trojím spsobem. V pravidelném kvtu Mimos

srstají všecky stejn po jistou výšku, Iroícc pravidel-

nou trubku jako lupeny . kalichu a koruny : v motýlovi-

tých kvtech jsou dolejší tyinky delší a výše mezi sebou spojeny nežli hoejší,

a trubka z toho povstávající jest ohnuta nahoru; je-li všech 10 spojeno, mohou se na-

zvati nepravidehi jednobralnými ; tetí spsob srstání jest ve dva díly. též v motýlo-

Živa. 18j:. 10

1. Kvét od Cercis canadensis.

a Kalich, L koruna. Z- Kvét od

Cassia marylandica. o Kalich, 6

komna, c semeník, </ tyinky.
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vitýth kvtílech, a sice bu ve dva stejné svazky po 5 a 5 tyinkách, aneb v nestejné

tak, že devt srostlých v trubku na jedné stran skulinu nechává, do níž desátá prostá

náleží
; prašníky tyinek skládají se ze dvou pytlíkv, kteréž za mladí pepážkou ve

ilv puuzdra rozdleny jsou, posléze podélnými skulinami pukají ; u nkterých po-

kolení (Adenanthera) prodlužuje se spojidlo mezi pytlíkami vzhru, koníc se žlázkou.

Semeník jest vbec toliko jeden, povstalý z jediného plodu lupenu, jenžto

svými kraji ohnutými a sblíženými srostl a na obou krajích adu pupenv semen-

iiích nese. Jeho konec vybíhá vzhru v nlku ohnutou. Výminky od jednoho semeníka

iní jen málo pokolení, jako na p. Affonsea brasilská, s kvtem o 6 semenících.

Tento semeník vyspívá v plod, jenžto vbec luskem se nazývá, pedce ale opt la-

kové rozmanitosli pipouští, že je zvlášt projíti musíme.

1. Lusk smáknutý tvoí dv hrany, pi dozráni puká tmito hranami podél ve dva

lupeny (chlopn), tak že semena stídav na krajích švu se objevují. astji bukatina

vnitní stny luskové mezi semeny silnji bují, tvoíc neúplné pepážky.

Jestliže tato bukatina mocnji se vyvine, zahalujíc semena dokonale a je od

sebe odluujíc, nepuká lusk

po dozrání, na p. u mno-

hých Caesalpiniovitých, (sva-

tojanského chlebu).

3. iní-li bukatina ta

úplné píní pepážky mezi

semeny , kteréž zdevnatí,

stane se tím lusk lánko-

vaným a rozpadá se posléze

v píní lánky jednosemen-

né. Pi píbuzných kopýš-

níka (Hedysaruin).

4. Od vniíního úhlu

hrany tvoi se v lusku více

mén úplná pepážka po-

délní, dlíc lusk ve dv po-

délní pouzdra, jako u ko-

zincv (Astragalus).

Semena sedí, jak eeno,

toliko na jednom švu lusku

ve dvou radách na znaných

šrách semenních. Kel není

... .., /,, , . \ o T ,v obalen žádným bílkem. Klíní
1 Lusk srpovité zavity od vojtósky (Meilicago sativa). 2. Lusk

. - í u

s,,i,alné zavitý a ostnatý od Medicago laciniata. 3. Lusk éláuko- Usty ukaZUJl dvOJl SpSOb.

váný od ptaí nohy (Oraithopus pei-pusUlus). BudtO jSOU listovilé, jemné,

a potom pi klíeni se promní v skutené listy s prdušnými otvory; buto tlusté,

masité, naplnné škrobem neb olejem, které pi klíeni se nezmují v listy, nýbrž v zemi

zstanou a pozdji zetlí. Tyto listy práv jsou to, které tak výtené poskytují potravn

látky v semenech Luštinatých, jichžto se kultura ujala k svému prospchu. Semena

bob, fasol hrachu jsou proto tak vypuklá a naduelá ; chovají-li semena klíní listy

Lusky. 1. Lusk chiachn obecného puklý. 2. Lusk nepukavý

ijil Ceratoni i Siliqua (svatojanský chléb), o zavený, b otevený.

3, a Lusk napuchlý, vzduch dižící, od mchýku (Colutea arborescens),

li na pi proíznutý, aby bylo semena ve dvou radách vidti.

(Obr. 13.)
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úllé, bývají sni«fknuté. Koínek rostlinky v semenu mívá dvojí polohu, buí je totiž

rovný, v stejném smru s listy klíníini; buJ ohnutý nazpt a vložený do paže obou

listv. Rozlinost tato jest v systematickém ohledu vážná, ponSvadž s pí-irozenými

ostatními známkami tsn souvisí, anobrž dle nížlo Decandolle, jenž obzvlášt s Lu-

>Stinatýrai se zabýval a pkný spis o nich vydal: ,,Mémori('s sur la famillc des Legumi-

neuses," všecky Lušiinaté rozdlil v Rovnokelné a Knvokclné. Dle Endlieheia, jenž De-

randollv systém nco málo zmnil, jest rozindní Luštinatych následující:

1. ele il/oy/oi!Ííi/c/i (Papilionaccae). Byliny, poloke, ke. stromy. Listy jedno-

iluše i dvakrát zpeené neb dlanilé, ideji jednoduché, málokdy licholisty. Kvty sym-
iiietrické. Kalich srostolupenný, s krajem plidilnýni, nejastji dvoupyským. Koruna

iMOtýlovitá, v poupti objímav složená. Tyinek 10 jedno- neb dvoubratných. ideji

prostých. Lusk pode chlopnmi pukající aneb napí lánkovaný.

Rozdluje se v sedm shlukv , dle tyinek, luskv, listv klíních a polohy

ivoínku.

2. Celed Caesalpiniovilých. Slroniy a ke, zídka byliny ozimé. Listy vždy složené,

licho-, nkdy dva- i tikráte zpeené. Kvty synimetrické, v poupti stechovit složené.

Kalich srosllolupenný. Koruna plilupenná, trochu symmetrická, ržovitá. Tyinek 10 neb

mén, prostých, obplodních. Lusk málosemenný, nkdy u\nit pepažovaný, bud dvou-

chlopný, bud nepukající.

3. Celed Sicarlzioviiých. Stromy tropické. Listy lichozpeené neb jednoduché.

Kvty symmetrické. Kalich v poupti zavený, pi rozkvtu nepravidelními lalky neb

štrbinou podélnou pukající. Koruna plilupenná neb troj- i jednolupenná i žádná. Ty-

inek 10 neb mén, neb mnoho, podplodních. Lusk dvouchlopný málosemenný. —
.Malá ele jen se tymi pokoleními.

4. ele Mimosonihjch. Slromy a ke, zídka byliny. Listy nejaslji dva- i ti-

krát zpeené aneb licholisty. Kvty pravidelné, drobné. Kalich lyi- ptiklaný, v poupti

nejaslji chlopnilý. Koruna podplodní, z lupenv 4—5 prostých neb spojených Ty-

inek asto mnoho, ideji tolik co lupenv korunních, více mén vynívajících. Lusk

dvouchlopný neb lánkovaný. —

Podrobné zprávy o mojích starších i novjších lilerárních, zvlášt prírod-

nických pracích.

Podává Dr. Jan Pnrkyn.

Od prvního poátku své pírodovdecké literární innosti (1818), která se tehdáž

uprosted nmecké, pak i evropské veejnosti vyvinovala, nepestával jsem toužiti,

aby i nkdy v mé eské vlasti ta doba nastala, kdežto by i náš národ v duchovním

vdeckém živobytí, ve vlastních jemu pirozených formách (míním e i písmo) tak

daleko pokroil, aby uenec, jsoucí jeho lenem, eho by vlastní zkušeností nebo dvti-

pem vydobyl, nebo emu u jiných národv se piuil, i .svému jeho vlastní mluvou

sdíleti mohl. Jsem nyní pesvden, že ta doba nastala. Bývalo to ped tyidcíti

lety, i dlouho pozdji jinae. Tichází mi živ na mysl rozhovor, který se asi roku

1821 v mé pítomnosti vedl mezi zvnlými Josefem Jungmannem a Janem Preslem, za

píinou vydáni logiky a jiných filosofických nauk, o jichžto pipravení tenkráte náš vysoko-

zasloužilý Marek pracoval. Nevím bylo-li to jen zdánliv nebo opravdové, že Jungmann
10*



lehdiiiž náš jazyk k vyslovení abstraktních pontí, k vytvoeni vdecké mluvy nesp-

sobnýiti býti vyhlásil, tvrd, že toliko sprostému obcování, a na nejvejš básnictví mo-

drnííHU sloužiti mže. Jestliže tím lATzením našeho odporu zbuditi žádal, podailo se

miB to výborn. Já, cizí ueností nabažen, ukazoval na píklady jiných národ, í sa-

mých soused Nmc, kteí, málo tomu pes sto let, za starého Wolfa bázliv poí-

nali filosofovali a o mathematické názvosloví se pokoušeti. Presl byl mén výmluvný,

mluvily za nj jeho práce. Terminologie botanická, lufebnická byly již v literaturu

naši uvedeny, mineralogická a živoišná se chystaly, o íilusofickou zdál se málo dbáti,

jsa muž vdy pouze zkušebné. Já pak ve vlastní zbrojnici Jungmannov našel zbran

proti nmu ; bylo to tehdáž práv vyšlé první vydání jeho Slovesnosti, kdežto slinou

aesthetickou terminologii, arci jen k své poteb jak íkal, byl utvoil. Tak stály vci

roku 1820, že i nejnašší našinec sml pochybovati o zdatnosti našeho jazyka k v-
deckému literárnímu obcování ! Že od tch asfi naše postavení z ohledu k vdám
znan se zmnilo, za to z velké ásti jemu jsme povinni. Nastalaf doba, že i o v-
deckých pedmtech všeho druhu pohovoiti mžeme, naleznouce etné posluchastvo,

kterého denn pibývá, že ani cizinci, nerku-li našinci, o spfisobilosti našeho jazyka co

prostedku vzdlávání vdeckého pochybovati nesmjí.

Zamýšlel jsem podávati v Živ ada svých starších pojednání pírodovdeckých^

jimiž se mi poštstilo získati nco slávy tak zvané evropské, chtje ped krajany

svými z toho se jako ospravedlniti, a co mi vždy žádoucí bylo, do bližšího jich kruhu

se penésti. Poátek jsem uinil rozpravou : „O vytvoování vajec uvnit tla slepiího"

(Živa r. 1855 str. 54, 74, 333, 364), kterou jsem co možná rozšíil i zdokonalil. Nežli

však dále postupovati budu v sdlování tchto rozprav, uznávám za slušné, podati

pehled nápisní svých dosavadních prací literárních jakožto materiál, z kterého dále

erpali hodlám. Podal jsem již díve, povinnován k tomu co len císaské akademie

Vídeské, takový výet v almanachu téže akademie na rok 1852 str. 189, i nenacházím

píiny, pro bych, co sdleno nmeckému obecenstvu, našemu eskému sdíleti se

ostýchal. Hlavní nápisy, podle kterých všeckno rozadno jest, vztahuji se pouze na

formy zevnitní spisovatelské, což jedním vzhledem každý pochopí. Brán také ohled

v každém oddlení na postup chronologický, aby tím jakýsi obraz životopisní podán

byl, nebof uence život, dje a iny bývají jeho spisy. Že jsem, abych celku nerušil,

mimo pírodnická pojednání pivzal také jiných druh práce, budiž lim omluveno, že

to tak biografický poádek požaduje.

1. Díla samostalná jazykem latinským a nmeckým.

1. Beitráge zur Kenntniss des Sehens in subjektiver Hinsicht. Mit einer Kupfertafel.

8. S. 176. Prag, 1819. (Inaugural-Dissertation.)

Píspvky k poznání zraku v ousobnim ohledu.

Zvykl jsem byl od mládí pozorovati všeliká hnulí, výjevy a pocity v tle vlast-

ním, zvlášt v ústrojí zrakovém, v oku. Není jediné poznati, až i drobnohledn, ana-

lomickou budovu oka, máme i spsob ekl bych psychologický poznáni jeho. Duše,

vnoivši se v tlo hmotné, úastnou se sláva všech jeho inností a trpní, zvlášt ve

smyslech spsobem nejsvtlejším, nejzetelnjším, ím i v stavu jest poznati jich pro-

stedkem povahu pedmt vnjších na tlo narážejících. Mže se pak obrátiti celá

duševní snaha na vnjší pedmty, ímž se utvorují pedstavy výsobné (objektivní),

což bývá spsob obyejný. Anebo pozornost utkví na vnitním djství smyslovém.
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nevycházejíc z oboru nástroj tlesných ousobné (subjektivnC) bez potahu na pcdmly
je považujíc — tolof jest spíísob einpiricko-psyehologický, a z íásli také fysiologický.

S toho stanovišti'- bráno lak ono badání o zraku. Možná tím spsobcm poznati bez-

proslcdnt- ninoliú vlasliiosti,. ano i ústrojí oka lidského, ježto jinak jen nejpodrobnéjáíin

anatomickým ohledáním odkryli se dají, na p. ústrojnost nervové blánky, rozpoloží ní

žilek, ouéiny cíl barevních ald., jakož to na pozdjších místech obšírnji vyložili za-

mýšlím. Spis tento byl pro šfaslnou pou( mého živobytí rozhodující. Otevev jako

nový svM bailalclin pi-irody, získal mi píze a pokrovilclslvi Golhovo, tehdáž po-

dobnými studiemi se bavícího, na výši své .slávy postaveného, což mi nemálo usnad-

nilo další pokroky v život spoleenském.

2. De e.xamine pliysiologico organi visus et systemalis culanei. 8. p, .58 c, tah. lithogr.

Vralislaviae, 1823. (Habilitalions-Disserlation fiir die Professur der Physiologie

an d. k. llniversitilt zu Breslau.)

O fysiologické zkoušce úslrojí zrakového a povrchu kožního.

Jest obyej na universitách ní'incckých, že, kdo jaké míslo professorské ob-

držel, zavázán jest, tištnou disserlací a veejnou disputací se habilitovali, totiž svou

zdatnost k zastávání uitelského úadu dokázati. Vyvolilf jsem si thema ekl bych

z praktické fysiologie. — Co znaí examen palliolojicum , neboli choroslovné obadání

tla, známo jest každému. Poznání slávu chorobného jest první poínání toho, jenž

chorobu léiti chce. Nemén pak lékai dležilo jest poznati i slav zdravotní, dílem

aby se lépe vytknuly znaky jednoho i druhého, dílem aby se podala pravidla tlocviná,

zdravovdná, uchování zdraví a pedejití chorob. Ve spisu tomto podal jsem, mimo

všeobecné povahy, nkolik píklad takového lysiologického zkušování. Z tch ohadáni

(dalek oka prostedkem obrazit plamýnk svéleiních pozdji všeobecného uznání došlo.

Melhoda však lato celá v mém smyslu, jest daleko ješt vzdálena, aby povšechn uve-

dena byla. Teba by bylo napsali o tom obšírnou knihu.

3. Beobachtungen und Versuche zur Physiologie der Sinne, a. u. d. T. Neue Beilráge

zur Kenntniss des Sehens in subjektiver Hinsichl. 2tes Bándchen. 8. p. 192 rait

4 Kupfertafeln. Berlin, 1825. Gedr. u. verlegt b. Reimer.

Pozorování a zkoušky k lysiologii smysl, také pod nápisem : Nové píspvky

k poznání zraku v ousobním ohledu. Svazek druhý.

Jsou tu dva nápisy. První ml býti obecní a zajímati také první píspvky od

roku 1819 (. 1). Dále mlo ješt více jiných následovati a též výjevy ousobni jiných

smyslii do oboru svého zahrnouii. Tetí svazek ml obsahovali zvláilní pojednání

o psychologii zraku, i bylo k tomu již dosti mnoho pipraveno.

Vyšlá tehdáž Touriual-ova kniha : „Die Sinne des Menschen in den wechselsei-

ligen Bezíehuiigen ihres psychischen und organischen Lebens. Múnsler, 1827. 8." —
kdež o innosti názorní zraku podobným bezmála spsobem pojednáno bylo, jakým

já sám se byl pokusil, pohnula mne odložili luto práci na léta dosplejší, na as po-

hodlnjší. Jediný odryvek: „o idealno/ili prostoru zrakového" podal jsem do musejníka,

ostatní materiál chovám ješt v rukopise, i dá-li Bh dlouhého živobytí, seílavim jej

a vydáni. Ostatn obsahuje knížka . 3. podobné pedmty jako ó. 1-, i podám je

pospolu v nkterém svazku Živy.

4. Symbolae ad ovi avium hisloriam anie incubalionem. 4. p. 24. Acced. lab. duo lithogr.

Lipslae 1830. Leop. Voss. ,_y,', .iwljml
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Píspvky h opisu vytvoení vejce ptaího ped Uhnutím.

O léto práci již potebné zprávy podány v Živ r. 1855 str. 54 — spolu také

její obsah podrobn vyložen.

5. De cellulis anlherarum fibrosis nec non de granorum poUinarium formis commentatio

phytotomica. Acced. tab. lith. XVIII. p, 58, 4. maj. VratisL, 1830.

O vláknitých bukách prašiiík spolu i o podobách zrnek pelových, pojednání

rostlinopitevné.

V rocích 1828—30, jsa oudem vlastensko-slezské spolenosti, aslji obíral jsem

se mikroskopicl.ým badáním úsirnjnosti rostlin, dílem z vlastního hnutí dílem povzbu-

zován professorem Henschlem, lehdáž pedsedou sekcí botanické téže spolenosti.

Bavil jsem se rznými pracemi toho druhu. Zvlášt na sebe táhlo mou pozornost

všelijaké ústrojí vláken zpružných, jakými jsou nkteré rostlinné nádobky, prašníky,

semenní pouzderka opatieny a které de\naljíce pukáním rozsívání [lelu a seminel.

spsobují, o emž na svém míst obšíriifiji pojednám. Mému spisu „De cellulis fibrom'-

slala se ta est, že mu, zvlášt odpoiuením slavného botanika Mirbela, od akademie

francouzské Monthyonská cena pisouzena byla.

6. De pliaenomeno generali et fundamentali motus vibratorii continui in membranis

cum e.xlernis tum inlernis animalium plurimorum et superiorm et inferionim

ordinum obvii. Commentatio physiologica. Scripserunt Purkyn et Valentin.

4. maj. pag. 96. Vratislaviae, 1835. Schulz et soc.

O výjevu všeobecném a základním pohybu mlhavého stálého, na blánách zevnit-

ních i vnitních žlvuich tíd nižších i vyšších se nalézajícím.

Za jara roku 1833 zabýval jsem se piln pozorováním o vývinu žabích zá-

rodk, tak zvaných pulc, pi emž jsem neopominul podrobnji zbadati jemné mihaMJ

asinky, jimiž s poátku celé tlo, pak jen okolí hlavy, konen toliko vtevnaté vý-

rostky zaber pokryly jsou.

Téhož asu prohledával jsem podobné mihavé asinky, které, a mnohem vyvi-

nutjší a zejmjší, nalézají se na povrchu zaber zvíete naší íní mušle. Tak se

oko znenáhla seznámilo s tímto ostatn dost trudným výjevem, i stalo se schopnjším

k pozorování podobných pi jiné píležitosti se naskylujících, což ovšem pišlo vhod.

Nastupujícího totiž léta pracoval telidáž doktor, nyní professor Bernský, Valentin s kan-

didátem doklorslví Bernhardlem na dissertací o úslrojí vejce ssavího ped splozením.

(Symbolae ad ovi mammalium historiam ante impraegnationem. Dissertatio inauguralis

anatomico-physiologica. Auclor Adolphus Bernhardl. 4. p. 48. c. tab. aeii incisa. Vra-

tislaviae, 1834.). Bhem skoumání jednalo se o to, zdaliž by se nenalezlo i okolo

vajíek anebo na poátku vejcevodu nco moku semenního, jenž by se míháním svých

žížalek prozrazovati musel. I stalo se, že pi ohledávání nálevky vejcevodu veverky

pozoroval Valentin jakési pohyby zrneek ve vod se vznášejících poblízku blány slizne

vejcevodu, jež moku semennímu pivlastoval. Já nahlédna do mikroskopu záhy jsem

poznal pravý pvod tchto pohyb, totiž asinky mihavé po kraji blánky postavené,

i dím Valentinovi napolo žertem : „Co vám dám za dležité nové odkrytí, které jste

nyní uinil?" On opt nahlédnuv do mikroskopu, tázajícím vzhledem se ke mn obrátil.

i díra k nmu : „Nepoznáváte asinky mihavé, jaké jste tolikrát se mnou vidl u žabích

larv a na žabrách muSlí?" Tím.se stal nález náš spoleným, a od toho asu také všechna

badáni, tení a spisování, které jsme bhem toho a následujícího roku podnikli a spisem
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nahoe uvedeným uené veejnosti podali. Pesvdeni o dležitosti našeho odkryti

poslali jsme, an v Nmcích podobných zízení nestává, dostatený poet excinpliir aka-

demii francouzské na konkurs pro nkterou z Monthyonských cen, které bez udáni

zvláštních themat pru jakékoliv nejdležitjší odkryti ureny jsou. Však o výsledV.'.i

našeho konkursu žádné nás zprávy nedošly. Teprv roku 1837, pi shromáždní piru-

duzpytc v Praze, sdlil mi p. Dr. Coste z Paíže, že z píiny našeho akademii pa-

daného spisu k posouzení zvláštní sice kommissí zízena byla, v které pedsedal pro.

Magendie, že v.šak cena práci té pirina býlí nemohla, an podle výroku presidenta, od

kterého nebylo odvoláni, pozorování mihavsch asinek za nové odkrytí považo-ati se

nemže. O to se také nejednalo. Novost a dležilosl našeho odkrytí záležela v tom,

že mžinky ony nejenom, jako dosud u nižších tíd a na povrchu koži, nýbrž i u vyš-

ších až do lovka, i ve vnitních úslrojích, plodních ástkách, dýchadlech atd. nalezeny

byly. Sic habent sua fala libelli I — Že my sami co do dležitosti našeho odkrytí se

nezmýlili, ukázalo se dostaten následujícím a^em až do dneška, kde pole tohoto

pedmtu vždy obecnjšího úastenství a vtšího rozšíeni dosahuje,

II. Dissertace inauguralni od rozliných.

Toto oddlení obsahuje pouze malé spisy, podlé starodávních ustanovení na uni-

versitách pro dosažení doktorství vydávané. Považoval jsem tehdáž za vhodné (od

roku 1824 až 1845), ujmouti se tchto jiiidá pro vdu z vtší Oásti neplodných prací,

chtje zvlášt vlád pruské ukázati, jak by zízením praktických vdeckých institut

ourodnými státi se mohly. Dával jsem píležitost kandidátm doktorství lékaského, mým

návodem, pod mou dohlídkou pozorovati mikroskopem, kresliti, popisovali prvotní ástky

tla lidského, vbec zvíecího, z ehož povstaly následující dissertace, z kterých vtši

dil nové dráhy klestil mikroskopickému zbadání prvulnich ástek tla lidského, od asu

Malpighia a Swammerdama velmi zanedbanému, jiné pak o jiných fysiologických nebo

anatomických pedmtech jednaly.

7. Henr. Carol. Krauss. De cerebri laesi ad motm voluntarium relatione, certaque vcr-

tiginis directione ex certis cerebri regionibus laesis pendenle. 8. p 55. Vratisl, 1824.

O ranní mozku v pomru k pohybm libovolným, jakož i o jistých smrec''

závrati, odvislých od porouchání jistých ástek mozkových.

Toto pojednání jesti dvojího pvodu. Jednou mlo sloužiti k potvrzení ano i

rozšíeni podivuhodných zkoušek Flourensových o úadech mozku i mozeku, zadruhé

mlo ukázati vnitní spojení mezi výjevy Flourensovými zkouškami vyvedenými, a onmi,

které jsem tyry léta díve *) o rzných spsobech závrati veejnosti pedložil. A-
koliv pozdji o té vci obšírnji promluvím, nebude od místa aspo krátce sdlili hlavni vý-

sledky Flourensovy, jsouf tyto dva: 1. místné poranni mozeku má vbec za následek,

že se soumrnost pohyb libovolných obou stran tla v nelad uvede, /. ehož soudí

Flourens, že hlavní úad mozeku jest, rovnováhu a poádek udržovati v soustav nerxú

pohybujících míšních, že tedy jako nadvládu vede nad míchou. Tato nadvláda ale n •-

vychází ze svobodné vle
,

jejíž sidlo Flourens do velkého mozku pokládá ,
nýbrž

mohla by za spsob instinktu nebo vnuknutí považována byli. 2. Druhý výsledek Flou-

rensových zkoušek vztahuje se na velký mozek; jeho ranní nebo znané ubrání jelio

massy má za následek otupni smysl, bezvládu v pohybech, a jinae soumrnýc'

,

•) Mcdic. Jahrbacher des Sslerr. Staates. Bd. VI. 1820. II. Stiick pag. 79 et seqq.
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hlubokou ospalost, vbec ztemnlosl védomí, bezvfile. Jest tedy jeho úad, vlastn du-

ševným innostem sloužiti. Uení toto o úadu velkého mozku není sice nové. I od

starších podobn uíno, jen že se tak písný rozdíl mezi innostmi velkého mozku

a mozeku; jako se to Flourensem stalo, neuinil. Jednu jen mezeru v svém ueni

nechal nedoplnnou, která jest obsažena tou otázkou, jak se asi zvíeti na mozeku
porannému pedstavuje svt vnjší vidiieiný ? O tom se dovdíti nebylo možná pou-

hými zkouškami na zvíatech, nebof oni o vnitním stavu smysl nám nieho sdliti

nemohou. Bylof zde teba zkoušek ze samého života lidského vycházejících. Takové

jsem já na uvedeném míst podnikl a shledal, že násilným otáením hlavy, což bez

hmotných jakýchsi ouiiik býti nemfiže, vzniká závraf rzných spsob, podlé toho jak

hlava pi prvním otáení byla postavena atd. ; o emž na jiném míst. Uvedená dissertace

vzala si tedy za ouel, uvedením závrati do výjev zkoušek Flourensových nalezené

lam nedostatky doplniti. Proež byl hlavní ouel našeho spisu ukázati, že pohyby po

ranní mozeku následující nejsou vlastn keivé, nýbrž že pocházejí ze snažení zví-

ete, v závrati ranním nastalé prostedkem protipohyb rovnováhu tla zase uvésti.

Co zde o kroužení horizontalném následkem poranní tverohrbolí (Vierhugel) uvedeno

jest, považovali sluší jako nový pídavek a rozšíení zkoušek Flourensových.

8. Adolphus Wendt. De epidermide humana. Dissertatio inauguralis anatomica. 4.

pag. 36. Accedit tabula aenea. Vratislaviae, 1833.

O pokožce kže loví.
Roku 1832 obdržel jsem od pruského ministerstva záležitostí uebních potebné

peníze ku koupi velkého mikroskopu Plosslovského. I dostal jsem výborný toho druhu

nástroj. Tím byla mn píležitost dána, ano jakás povinnost uložena, dobi"ým užitím

tak vzácného prostedku vd i uení prospchy získati. Jen dost povrchní vzhled na

slav histologie (nauky o základních tkaninách tla), která tehdáž nejlépe prvním dílem

Hildbrantovy anatomie, vydané od E. H, VVebra, representována byla, pouil mne, jak

mnoho ješt tu pdy leží nevzdlané, ano že pi tak znaném zdokonalení mikroskopu

ouplná reforma tmto naukám nastává, I chopil jsem se bez odkladu díla, jehož vý-

sledek byly z vtší ástky tu pod svými nápisy sdlené dissertace. Mohlt jsem sice

sám a sám uvázati se v tu práci, což by ovšem rychleji bylo pisplo k mému oslavení

ano i snad k jinému zdaru, Mlf jsem ale ješt jiný úel na mysli, totiž zízení vlast-

ního institutu fysiologickóho, jehož poteba a užitenost, pi známé sporosti finanní,

nejenom lichými slovy ale i skutenými do oi bijícími dvody naproti ministerstvu pru-

skému dokázati se mla; pivzal jsem tedy k svým pracím histologickým vždy nkterého

z pán doktorand, kteí se sami byli nabídli. Práce se konaly v mém vlastním bytu,

nebo píhodné k tomu místnosti vlastn ješt nebylo. Tak rok po roce pinášel nové

obti a dkazy ministerstvu, pi emž také na svtlo vycházelo, že potebí zvláštní

místnosti pro práce lysiologické, totiž, jak to nazýváno, zvláštního institutu. Vystavn

mi tedy roku 1842 malý domeek s dvorekem v obvodu '.budov anatomických, usta-

noven jistý etat (300 tol.) s povolením zvláštního posluhy (200 tol). Tak uinn byl

zaátek, a dosti skrovný, a nauka, dosaváde v posluchárnách vtším dílem jen dogma-

ticky pednášená, stala se praktickou, opatena jsouc vlastní místností a nejpotebnj-

šími prostedky. Bylf to dležitý zaátek, mající podati píklad a spsob, jak by se i na

jiných universitách podobné fysiologické ústavy, a postupem asu i onaejší zíditi mly,

Yrafme se však k naší dissertací. Jednáf o prvotní budov pokožky kže lidské.
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Pojednání zevrubnCjžf na jiné místo odkládaje, zmiuji se lu jen o dležitém odkryli

které v lomto spisu složeno jest, odkrjli vývodnicli rourek a žlázck polních. Podivno,

f.c za líihož jara lolóž odkrytí se stalo Francouzem Bresclielem na velryb.

9. Carulus Deutsch. De pciiitiori ossium structura obser\alioues Disserlalio iuauou-

ralis analomico-physioiogica. 4. pag 28 c. lab. lilhogr. Vralislaviae 1834.

Pozorováni o vnitní budov kostí.

Pistoupivše k práci léto, a ohlédnuvše se v dosavadní o.sleologické literatue,

nemohli jsme se dosti nadivili, jak véc, tak prostá i dosti skrovnému zvtšováni pí-

stupná, lak dlouho oí anatomii míjeti mohla. Bylo tu bez mála všechno nové a ekalo svého

odkrylcc. Uobjvaly jsme se\nitni budovy kostí, dílem vyluováním koslanu vápniitého

a zmkováním jich, naež se na n'jjemnjší przrané lupénky ezali daly, dílem

ubrušováním z Ivrdjch kostí podobných lupénk, ímž vnitní ástky v pirozeném svém

rozložení viditelné byly, což arci se mén dailo našim pedchdcm, jenž násilným

v kyselinách rozmikovánim a dlouhým macerováním a vyvarováním jen o to se sta-

rali, aby kosti na vlákna roztepili a mechanicky rozebrali, pi emž pirozená jejich

podoba docela zmizela. Naší methodou dopídili jsme se skoro hravé prvotních lu-

pénk, rourek, zrniek a jinjch ástek základních. O lé však vci jinde obšírnji

pojednáno bude.

10. Marcus Fraenkel. De peniliori dentium humanorum structura. Diss. inaug. anat.-

physiologica. 4. pag. 24 c. tab. lithogr. Vralislaviae, 1835.

O vnitní budov zub lovích.

Broušením kostních lupénk, zjednav sob potebné zrunosti v takovémto díle

emeselnickém, obrátil jsem se pirozeným bhem vcí k zbadání budovy zub. Také

zde bylo všecko nové, cokoliv se naskytlo. Hlavní výsledky s potebnými výkresy

podány v Kroku díl lil. sir. 428—452.

11. Jacobus Raschkow. Meletemata circa mummalium dentium evolutionem. Diss. phy-

siologica. 4. pag. 24 c. tab. lithogr. Vralislaviae, 1835.

Badání o vývinu zab ssavích.

Poznána dkladn budova zub, jaká jest v dokonalém svém vzrstu, vzbudila

ve mn také žádost poznati spsob, jakým zuby v tle zárodku se tvoí a k do-

konalé form' dospívají. Tor byl pedmt uvedeného pojednání. Také lu neml jsem

žádných pedchdcv, aniž v tom od té doby znaných dále pokrokv uinno. Hodlám

též o té vci nkdy podrobnjší zprávy našemu obccenstu pedložiti.

12. Mauritius Meckauer. De peniliori cartUa»iuni structura symbolu. Diss. inaug. anal.-

physiol. 4. pag. 18 c. lab. lapidi inousa. Vralislaviae, 1836

Píspvky k poznání vnitní budovy chruplavek.

Jako jsou chruplavky mnohem mki , ezalelnjší
,

prhlednjší nežli kosti

a zuby, tak dílo s nimi bylo mnohem snadéjší. V této práci mli jsme sice ped-

chdce, zvlášt Mieschera, který se však více obmezil na proskoumání chruplavek

kostirodných; že však spsoby chruplavek jsou mnohonásobné podlé úad jim v ústroji

tla naznaených, byli jsme nuceni bráti pilnji ohled na zvláštnosti jednotlivých rod,

i naskytlo se nám lu dosti nové látky. 1'ozorovav tolik odstín chruplavek, podle

místnosti, podlé úel ástek se rznících, pišlo mi na mysl, že by se zíditi dala

vlastní nauka, histologická topologie, nebo jak jsem ji v lom spisu nazval synhhtologie

nebo-li soutkaninosloví, totiž nauka, jakým spsobem každý ústroj ohledem na svou innost
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z prvotních tkanin zvlášt složen jest. Ovšem že taková nauka není dílen jednoho

lovka, že požaduje práci mnohých pokolení, aby k jakémusi celku pivedena byla. j

Jest však velmi potšitelné vidti, jak skoumalelé po všech oborech pírody organické

všemi inikroskopiekými i mikrochemickými prostedky k témuž cíli smují, ano již

i podán chvalný souet tchto snah knihou Dr. Frant. Leydiga : „Lehrbuch der Histo-

logie des Menschen und der Thiere. Frankfurt a. M., 1857," kdež však ješt vci 1

píliš s povšechného stanoviska jsou považovány ; moje úloha jest mnohem zvláštnjší. •
I

Ona se nojenom obmezuje na zbadání jednotlivých rudu, ale na jednotlivé tkaniny

a útvary v ohledu na jejich místnost a úkonnost. V celém úsirojném tle nemá býti

nic, co by nebylo až do podrobná prohlédnuto, jehož úíel, místní i povšechný, pro-

skouiiián i poznán by nebyl. Tak se staniž celé tlo organické, celá píroda oupln |

prhlednou oku i rozumu.

13. Ferdinandus Raeuschel. De arteriarum et venarum slructura. Diss. inaug. anal.-

physiologica. 4. pag. 24. Acced. tab. lap. insc. Vratislaviae, 1836.

O složeni lepen i ven.

Dotud liylo mikroskopické rozebrání tvrdých ástek tla u konce, i obrátil jsem

svj zetel k ástkám mkím, z vtšího dílu z vláken složeným. V pedu se mi tu

naskytly cévy krevní, arterie a vény. Tyto od hlavních kmen až do vláskovitých

žilek byly dkladn rozebrány, Hlavn se upotebilo ztvrzení prostedkem káli uhli-

nalého, pak i sušení po promoení octem devovým, naež nejtenší odízky zhotoviti

se daly. Pii této práci podala se také (jako u chruplavek) astji píležitost, na

zvláštnost tkaniny podlé místnosti cév a jich úadu poukazovati.

Tím samým asem a v králce potom bavil jsem se ohledáváním tkanin soustavy

vláknité, šlach, svaz a blan vláknitých, pi emž i ohled brán na obecnou sklípko-

vatinu. To však nedosplo k vlastni práci písemnické, a jako mnoha jiná badání o ner-

vových uzlinách, o retin oní a j., jen k vlastnímu pouení posloužilo.

14. Antonius Hanuschke. De genitalium evolulione in embryone feminco observata,

Diss. inaug. anal.-physiol. 4. pag. 25. Acced. tab. lap. insc. Vratislaviae, 1837.

O vývinu rodidel pozorovaném na zárodcích pohlaví ženského.

Toto pojednáni považovati sluší co mimoádné, odchylující se od dosavadního chodu

mého hislologického a jsoucí více povahy morfogenetické (morphogenesis, jakoby ekl

tvarorod, jest nauka o vznikání a promování tvar organických). Kandidát doklorslvi

pan Hanuschke byl dovedný kreslíc, i použil jsem jeho ruky k vypodobnní ady tvar

rodidel ženského zárodku považuje za vhodné takové píspvky byf jen úryvkem po-

dali, a jsa pesvden, že kdyby s více stran, teba jen v dissertacích, podobn posky-

továny byly, stavivo by z toho dostatené k ouplné morfogenii se nashromáždilo, ehož

by pozdji stavitel vdecký dobe použiti mohl. Zdá se však, že as k takové vzá-

jemnosti ve vdách pírodních ješt nedozrál, nebof tato práce nedošla povšimnuli

u bada, i zdá se, že zvlášt za našich as radji každý svou cestou kráí, než aby

se namáhal zvdti o tom, co jiní o témž pedmtu vyskoumali.

Práce lato mla hlavn sloužili co dodatek k výtenému dílu J. Miillera: „Bil-

dungsgeschichte der Genilalien. Halle, 1825," i doufám, že ješt není docela ztracena,

an dobré výkresy z uritých dob vývinu podané vždy svou cenu zachovávají. V ná-

sledujících dissertacích zase k hislologii se vracíme.
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15. Bogislaus Palicki. De musculari cordis structura. Diss. inang. anal.-physiologica.

8. pag. 38. Vratislaviae, 1839.

O svalové budov srdce.

Mnohá léta jsem se zanášel rozpádánim a rozbíráním vláken svalových srdce

zvíecího, zvlášt telecího s octem zavaeného, což se k té práci nejlépe hodí, i chovám

toho veliký pocl zdailých výkres, Vojtchem Sa.xcm vyvedených. Pojednáni zde vy-

vedené mlo jen podati jakýsi nástin mých tehdejších výsledkfl pouhými slovy, an do-

statené výkresy celý alias by byly požadovaly a k dobrému schematickému vypodobnní

práce ješt nebyly dosply

16. Josephus Rosenlhal. De ormalione granulosa in nervis aliisque parlibus organismi

animalis. Diss. inaug. anat.-physiol. 8. pag. 40 c. lab. liihog. Vratisl., 1839.

O útvaru zrneCkovitém nerv a jiných áslí ústroji zvíecího.

Roku 1838 uveden byl Burdachem synem v mikroskopickou anatomii velmi d-
ležitý prostedek zezctelnní pedmifl : kyselina orlová, klerá pimen rozedna

obecnou vláknovinu Cini przranou, pi emž jiné ástky, vláknovinou obalené, nervy,

zpružná vlákna, šlachy, billiO\ina, luk a j., žádné zmny kyselinou neulrpící, slanou

se viditelnjšími. I použil jsem hned mnohonásobn loho prostedku, abych, zvlášt

v ohledu nerv a jiných jmenovaných látek, všechny vláknité ásti propátral, ehož

výsledky, jak se dále ukáže, na více místech podány byly. V tomto spisu obmezil

jsem zetel loliko na zrneka podlimhlá, rosolovitá, jinak prosto ledva viditelná, která

ouinkem kyseliny na nejrznjších ástech se vyjevila, lim jako njaký ráz povšechný

a spolu zvláštní ukazujíce, z které píiny jsem je za vlastní formaci nebo tkaninu

v smyslu Bichatov považoval. Již díve Remak pozoroval podobná zrneka na ner-

vach rstných nebo symi,athických, a považoval je co výhradn vlastni tomuto systému.

My však mimo tvrdé ásti a pokožky, zvlášt pak v lle zárodkovém všude je nalez-

nuvše, poznali jsme jejich význam povšechnjší, a s ohledem na tvar jejich neurily

na lom jsme se ustanovili, že jest lo látka mladislivá, pírodná, podobná pralvarné

látce zárodkové (protoplasma), z které zralejší ástky berou svj vzrst a obnovení.

Však se snad pozdji podá píležitost o té vci podrobnji promluviti.

17. Ollo Luening. De velamenlis medullae spinalis. Diss. inaug. anat.-physiologiea.

8. pag. 30. Vratislaviae, 1839.

O blánách michu hrbelní obalujících.

V tomto spise podal jsem odkryli vlastních pletenin nervových, které jemnou

blánku míchy (pia mater medullae spinalis) mnohonásobn pokrývají a kyselinou octovou

ku pekvapeni viditelnými se slanou.

18. Guilelmus Kasper. De structura fibrosa uteri non gravidi. Diss. inaug anal.-phy-

siol. 8. pag. 33. Vratislaviae. 1840.

O složeni vláknitém dlohy neoblžkané.

Roku 1837 a následujících let mnoho jsem se zabýval rozbíráním vláken dlohy.

Mimo starší práce, kterou sdlil Calza, nebylo tu novjších badatel. Brzo poznav ob-

tíže, jaké se pedstírají tomu, kdo by prostým rozrýváním vláknitou soustavu diMohy po-

znali a vylíili chil, a uznávaje, že v tom, co se neozbrojenému oku pedstaviti mže,
Calza oupln zadost uinil, obrátil jsem se k mikroskopickému propátráni budovy dé-

ložní. Volil jsem podobnou methodu jako pi ohledávání kosti, zub, chruplavek. Že

ale dloha sama sebou dosti tvrdá není, bylo teba ji zlvrditi. To se stalo bu kalim
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uhliínalým nebo prostým usušením, anebo nejlépe usušením po pedbžném moeni
v oct devovém, kdežto ástka nejrychleji schne, nejvíce ztvrdne, a že vlákna zhndnou,

zetelnjšími se stávají. Pak jen Ieba rznjmi smry potebných odízk po lupénkách

nadlati a jo ve vod, kde zmknou a se rozšií, mikroskopu podložili, bychom, od mí-

sta k místu pokraujíce, celou budovu dlohy poznali. Tím spsobem jsem vedl svá

jiuzorováni, an v ten samý as píležitost se naskytla nco z nich upotebili. Fakulta

medicínská Vratislavská vystavila len rok cennou otázku, mající jednati o spsobu, ja-

kým se ústí dlohy pi porodu rozšiuje. Kandidát lúkastvi, obirajci se touto úlohou,

obrátil se ke mn, i dovolil jsem mu ást mých pozorováni, jak dalece bylo vhod, k svému

úelu použiti. Pozdji, stále jsa tímto pedmtem poután, proskoumal jsem k svéiriu

pouení celou dlohu a v uvedené dissertací sdlil dosavadní výsledky, a bohužel bez

výkres ano i bez schematického nastínní. Xebof nco podobného jako u srdce pla-

tilo i zde. Bylo by teba bývalo velkéko atlasu, kdyby se co možná oupln vypodubniti

byla mla vnitní budova dlohy. Po letech (1844—46) pokusil se mj tehdejší assi-

slent Dr. Pappenlieim o vyvedení tch kreseb, avšak, a velmi pilen byl, též to k ni-

jakému konci pivésti nemohl, a úloha jest dosaváde otevena. Vc se má podobn jako

pátrání o vnitní budov michy a muzku. Jaké množsti í výkres Stillingem, Lenhosskem,

Bidderem již o tom vydáno, a práce zdají se býti vždy jen ješt na zaátku. Tof jsou

pedmty, které by ne jinak než fabrinýni spsobem pekonati se daly. Kdyby na pi-

klad napadlo v Anglianech nkolika bohatým podivínm, zíditi spolenost pod sprá-

vou byslré hlavy k ouplnému vypátrání vláknitého spletení srdce nebo dlohy nebo

mozku aj., není pochybnosti, že by pi písné, obhlédni správ za nemnoho let ohromné

práce se vykonaly; zrobily by se nástroje k ezání tenkých lupénk, založily by se

veliké sbírky mikroskopických praeparal, vyhotovily by se mnuhoetné k jednomu celku

smující výkresy, až by se žádanélio výsledku docílilo. Podobn by se dalo s jinými

pedmty v jiných oborech pírodovdy a kterékoliv jiné vdy. Vbec byl by as, také

vdecké práce považovati se stanovišt novjší industrie, bez obáváni se výitky, jakoby

takové poínání bylo ducha vdeckého nehodné, jakoby se tímjaké>i emeslnické form

podrobiti ml. Bez obalu eeno, jsouf skuten ve vdách, zvlášt kde s hmotnou

pírodou initi mají , bezpoetné práce pouze emeslnické , které by se i mén
nadanými, ano i dtmi, nkdy i slabvmi však ale jemnými a zrunými žen-

štinami nejlépe vykonali daly. S lakového indnslriálního stanovišt mohou se nkteré

novjší akademie považovali, jako francouzská, rakouská, ruská, i nemže se jim za krátký

as velikých výsledk odepíti. Nkdo arci namítíic, že pro vdy ješt pravý industri-

ální as nepišel, že ješt nával poteb a poži ( Ií duchovních, vdeckých není tiikový,

aby se na prmyslnickým spsobem spekulovati dalo. Této pravd neodpíráme,

a však mnoho znak blížící se té doby, zvlášt u zámožnjších vzdlaných národ, se již

tu a tam vyskytuje, i doufáme, že novjší k podstatám vcí smuji, i školstvo nás tam

dovede. Jako na jae díve ješt pod snhem, pak již na jev mile se ukazují jedno-

tlivé kvítky, až pak pojednou celá krajina kvte a se zelená a všechno veselým životem

se hemží: tak pijde i pro vdu blahá ta chvíle, kde sstoupivši cele do života veejnéh)

stane se jeho nervstvem a všemi jeho duševními i tlesnými silami hýbati bude.

19. Davides Rosenthal. De numero atque niensura microscopica fibrarum elementarium

,_\ syslematis cerebro-spinalis symbolae. Dissertalio inauguralis anat.-physiologica.

(Hil..;;
4. pag. 22. Vralislaviae, 1845.,

,, ,, „ ,,
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PíspCvky k poznání poítu a mikroskopických mr prvotních nilek nerv mozko-

michových.

Ml jsem již ped iiokolika lety v oumyslu, spoíisli poíel vlákének nervních u

koínk jednotlivých pár nerv míšních i inozeních, aby se pak stalo porovnání s po-

etem vlákénok nerv perileriných, zdaž by nebyl len samý anebo i pevyšující, což by

jen bud rozvtvením anebo snad pidružením gangliových nerv vyložiti se dalo. Mezi

lim co jsem lak odkládal pokusili se Biddcr a Volkmann o podobnou olázku, a výsledek

jejich badání byl, že poíel vláken nerv sympalhických s mišniini páry se spojujících

píliš malý jest, aby mohl vyložiti množství vláken na obvod, a že.k lomu ovšem Ieba

pozdnvjších pídatku se strany nerv gangliových. Akoliv tím na as olázka rozluštna

se býti zdála, vábila pedce aspo ta áslka mé úlohy, která mla urili poet vláken

jednotlivých koen nervních pár míchy a mozku; vábila také lim, že se nezdála byli

píliš nesnadná, a pislibovala podati jislé typické poly každému rodu zvíat zvláštní

a mezi rznými rody a druhy v jistých pomrech postavené. Pan Dr. Rosenthal s ve-

likou pilností a obezelostí tuto práci z velké ásti vykonal a pro typologii diiležitých

výsledk dosáhl, jen bohužel že dosaváde žádných následc nenašel u pi-iinilu, který

jen mnohoelnými spolupracovníky k jakémusi velkolepému cíli povede. Považuji za

svou povinnost, pojednali nkdy o té vci obšírnji a pedložití ji i naší i všeobecné

veejnosti, aby snad pedec nkdo povzbuzen byl k dalšímu badání v typologii ner..

Tato disscrtace byla poslední Vratislavská mou myšlénkou vedená. Vyšlof jich

arci ješt více, v nichž ale jsem jen vzdálenjšího podílu ml, proež jsem jich zde

neuvedl. Mát tato poslední jiráce též tu vlastnost, že mimo samostatné Middeldorpfovy

jest jediná, která po zízení institutu fysiologického mým vedením vykon-.ma byla. Pí-

iny toho umlknutí byly rozliné ; mimo lo, že zízení a uspoádání nástroj, zje-

dnáni prostedk, vypracováni praeparal, pípra\y ke zkouškám a denionstracím mj
celý das požadovaly, pidaly se také nkteré nehody a nesnáze, které mé snahy

mrtvily, aniž mne k pokojné chvíli a k ukojení mysli pijíti nedaly, o Cernž snad na

jiném míst smleji promluvím, kde se píležitost podá, o zízení institut pirodni-

ckých obšírnji pojednali.

Drobnosti

Uhelné hory v okolí Radnic.

Podali jsme již v pehledu o uhelných horách eských v 1. roníku Živy strunou

zprávu o tchto pro eský prmysl veledležitých dolech; ponvadž vsak nyni pracemi

íšské geologické jednoty *) krajina Radnická mnohem zevrubnji jest proskoumána, po-

dáváme zde jako doplnk ješt jednou krátký popis Radnických uhelných hor, založený na

lepši zku.^enosfi.

Okolí Riidnické náleží jako veliká ást Plzeska k útvaru silurskému, a sice k nej-

hlubšímu pásmn jeho. Kolem Radnic leží na bidlicích a jiných horninách osamotnlé

pánve útvaru uhelného, které sice malou rozsáhlost ale znamenitou bohatost na uhlí mají.

Pánve tylo jsou u Chomlii, Bas, Mostiké, Sviitné, Skoiipú, Darnvé a Mirošova ; menší jsou

ješt u Holoubkova bezprostedn u silnice, pak na jižní stran hory Ra u Tiikova.

') FeriliímnJ vou LiiII. BeitrSge zur gcogr. Kcnntnisa der Steinkohlon-Forraa!ion im PlUner KreUe.

Jabrbiicb Jev k. t. scdI. Reiclisanslalt 1 1156.
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Piložený výkres pedstavuje uloženi tclito pánvi.

Berounka Basy Radnice Vejvanov.

25«
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Moliiilnosl a výbiinioRt ulili jest v okolí Bas základem rozsáhlého prmyslu, který

xde nu lak imiloii pros!ou smstnán jesl, jako málokdo v mocnáství. Nalézá se zde: pec

ielezná, válcovna, sklárnu, jedna dílna na kyselinu solní, tH na kyselinu sirkovou, z nichž

jedna spojena jest s továrnou na chemické výrobky.

Pánve u Mostišlé, iSvimié, Skoupu a Darové. Z tichto leží Moslištská a Svinská

severn od Radnic, Darovská zapadne od Radnic nad Berounkou. Všechny jsou malé, ale

pomrné velmi hluboké.

Poádek vrstev u Svinné jest

:

1. Pískovec zvtralý, žlutý, do hloubky bílý, bloáedý, bidliný a hlinitý,

na otisky bohatý.......... 9*

2. Uhelná flec, jen ve svrchni polovici palebná . . . . .I","
U Mostišt :

1. Pískovec jako u Svinné ........
2. Lupek, erný, šedý, písitý........
3. Uhelná flec

U Skoupu

:

1. Pískovec se slojí jílovou ........
2. Jíl blošedý ..........
3. Uhelná flec....•••....

Ve zpodu leží všude bidlice silurské.

Pánev u Mirošova prostírá se podél údolí u Mirosova & vrstvy vystupují na úboe
více mén vysoko. Akoliv ta pánev jest vtší nežli pánve u Radnic, jest plcdce na uhh

chudá. Uložení jest neckovité a sled vrstev následující :

1. Hlína se štrkem ....... 7'

2. Sypký písek '/^^

3. Hlína písitá, žlutá ....... 2'

4. Hlína bidliná s erveným jílem .... '/,'

5. Pískovec, výborný pro železné pece . . .4"
6. Jíl bidliný . . . . . . . . Vj"

7. Uhelná flec 18—48 palc.
8. Jíl dále neprorazeny.

Promluvíme píšt ješt o uhelnách Plzeských a Merklínských, které v novjší dob
znamenit vzkvítají a po dokonené stavb železnice Plzeské dozajista na snížení ceny

uhelné velké psobeni míti budou.

8»

2»

2»

7»

%•
2»

O hrachovém brouku (Bruchus Pisi).

V hrachu nejenom erstvém nýbrž i suchém objevuje se asto množstvi ervíkii, totiž

larv malých brouk, z ehož nkdy celá velká zásoba se zkazi. Ponvadž i náš brouek
dosti hojný jest, popis jeho ale asto chybný, budiž zde o nm malá zpráva podána.

Larvy a broukové picházejí do hrachu již pi setí nakaženým hrachem
; je-li setý

hrách docela istý, zstane i sklizený hmyzu prostý. Záleží tedy na tom, aby všechny

larvy, v scjném hrachu snad obsaené, znieny byly a to se mže snadno státi sušením

hrachu v místnostech ponkud teplých, na p. v topených suchých svtnicech. Mírné teplo

staí již k vyhubení všech larv.

Larva hrachového brouka má podobu kritounkého ale tlustého ervíka, má v délce

2'/i árky, jest docela bílá bez noh, napí vroubkovaná a obyejn v kotou svinutá.

l'upa jest asi 2 árky dlouhá, válcovitá, bílá a hladká. Brouek sám jest malý, s úzkou

prodlouženou hlavou a rýhovanými krovky. Larva vyhryže sob uvnit v hrachu eliptickou

dutinu, promní se lam v pupu a konen v brouka, který však díve nežli ztvrdn«
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ješt delší as v hrachu zstane. Teprv pozdji, když jest as páeni, prohryzne brouek

dutinu a vyletí ven. Jestliže larva kliek ili zárodek hrachu nezrušila, niže se hrách

je.št klíiti, u velké ásti hrachových zrn ale bývá kliek porušen. Nakažený hrách pozná se

ostatn snadno podle dirky, již brouek provrtal, takový hrách nemá se bráti b setí.

Vfibec jest zapotebí pi kupování sejného hrachu na jeho istotu ohled míti; stalo se již

na p. v Pensylvánii v severní Americe, že muselo setí hrachu docela zastaveno býti, po-

nvadž nikde na trhu istého nebylo.

Schzky pirodnického sboru IWnsea království eského.

v sezení dne 19. února pednášel pan Dr. J. Palacký o nejhlavnjších výpravách

do vnitra Afriky a znamenitých jich výsledcích. Ze zajímavé této pednášky pouze tolik

podotkneme, že expedice od východu k západu do vnitra Afriky vnikající navštívila po-

divné msto Berberu, kdežto se za asu velkých trh ze všech úhl svta až ku 20.000

lidstva sjíždí. Kupci perští, indití, anglití a karavany z jižních i severních krajin

afrických pivážejí sem zboží di-uhú rozmanitého, mezi nímž eské sklenné perly dležité

místo zaujímají. Po odbytých trzích zpustne msto Berbera, tak že tam, kde ped ne-

dávném stany a krámy kupcv se rozkládaly, nyní pštrosové, lvi a jiná zv bydlišt si vyhle-

dává. — Druhá výprava pod Andersonem postupovala od predhoí Dobré Nadje k severu

a proputovala vysoké planiny jihoafrické, obydlené nesmírným množstvím zvíat rozliného

druhu. — Výpi-ava tetí od západu k východu postupující nalezla v nitru Afriky obyvatel-

stvo mnohem vzdlanjší nežli obyvatelstvo zemí pobežních, obyvatelstvo, jenž železa,

stíbra a zlata dobývati a z bavlny tkaniny pipravovati umí.

Dne 12. bezna pednášel pan Emanuel Purkyné o fysikálnich a geognostických po-

mrech okresu Karlínského. Poukázal na stední stupe tepla rozliných míst v Cechách,

z ehož vysvítalo, že Praha mezi teplejší místa v Cechách náleží. Nato vyložil krátce

zemznalecké pomry okresu Karlínského, ponechaje si ást botanickou a zoologickou

na píští.

Dne 23. dubna pednášel p. Jan Krejí o pvodu a o sotistavách údolí z okolí

Pražského, o emž budoucn zvláštní pojednání podá.

Zpráva literami.

Práv nás došel druhý díl Majerovy fysiologie pod názvem : „Fysiologija smyslów."

Díl první : „Fysiologija úkladu nerwowego" vyšel v roce 1854. Radostn vítáme dílo toto

nejen co dležité rozmnožení literatury slovanské, ale i co znamenitý píspvek na poli

vdeckém vbec. Majerova fysiologie mže se již nyní vším právem postaviti po boku

nejlepších toho druhu prací, anto úpln zadost iní jak potebám školským, podávajíc

fysiofogii spsobem jasným, struným, snadno pochopitelným, tak i fysiologm samým, jelikož

pilným použitím prací fysiologických rozsáhlou a roztroušenou literaturu cizojazynou po-

nkud vynahrazuje. Zda Bh v pokraování díla tohoto.

»í á V é š t i.

Horopisných obraz sešit první vyjde bhem msíce máje. Celé dílo

bude do konce ervna dokoneno. Pedplatní peníze pán odbratel Ziví/

a Památek., ohnášeiicí jeden zlatý ve stíbe, pijímá domovník v eském Museu.

Venkovským pánm pedplatitelm budou se obrazy s píští Živou rozesílati.
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Slavík.
•

Na ptaím trhu vzel v bídné, malé kleci, v níž asi pt menších a vtších dovádi-

výeh pták obývalo, malý vze, mladý tohoto jitra chycený slavík. Chytrým machia-

vellismeni \sadil ptáník smutného vzné uprosted mezi chasu malých otrok, klei

vazb již pivyklí as veselým poskakováním a kikem si krátili. Byli to mladí íž-

kové a slehlíci, a ptáník dobe soudil, že pohled na nevinnou dtskou hru asto ve-

likou bolest ukonejší. Velikou ovšem, ba nesmírnou bolest bylo na slavíku znáti, vtší

nežli jakou slze vyjeviti mnhou. Byla to bolest nmá, v sob uzavená, nic nežli tmu

žádající. Pták sedl zcela vzadu v kleci za malým korýtkem, rozepýen s uzave-

nýma oima, jež ani neotevel, když mladí rozpustilci pi svých hrách do nho vráželi.

Bylo znáti, že nechce nic vidli, nic slyšeti, nic požívati a niím se tšili. Tato úplná

tma byla palm snaha, hlubokou bolest vnou nocí zkalili , byla to obmýšlená

samovražda.

Nic však pi léto hluboké bolesti nejevilo na ptáku zlost a mstu, ba ani ne-

šetrnosl lehkovážných ptáat, které bez ohledu na zármutek jeho re vzení rejdily,

nevynutila z nho známky mrzutosti. Jemná duše umlcova jevila se v chování tom,

duše plná svtla, bez žlue a zloby nad surovostí svta a ukrutností osudu. Jen

proto žil ješt, jen proto neskonal, že pi vší bolesti a smutku cítil uvnit mocné po-

silnní. Dalo se pochopiti, pro žalem nezhynul; touha po smrti mnila se opt v zpv,

a jakkoliv liše sedl, zdálo se, jakoby uvnit zpíval zpv onoho básníka:

Lascia ch'io pianga la liberta

!

Nech mne plakati nad volností

!

Ptal jsem se ptáníka, zdali ho chce prodali. Chytrý muž pravil, že jest pták

ješt píliš mladý, že sám nežere, což bylo ale patrn nepravdivé, ponvadž ne-

byl od letošního roku, ptáník jej chtl ale podržeti, aby s poátku zimy, až mu vra-

cující se hlas vtší ceny dá, více za nj utržil. V svobod zrozený slavík takový má
totiž niniihem vtší cenu, nežli slavík v kleci vychovaný

; jen onen jest pravým slaví-

kem, pje zcela jinak nežli tento, ponvadž znal volnost a pírodu a ponvadž po obou

zase touží. Touha a bolest jest pak obsahem krásných písni tohoto umlce.

V plné míe zasluhuje slavík toto jméno; on není první, nýbrž jediný v celém

ptactvu, jemuž toto estné jméno písluší. On jediný má pi svém básnní tvorci

sílu, on jediný zmíiuje a obohacuje svj zpv a pidává k nmu vždy nové sloky.

Ziv«. i»í;. \ J
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On jediný sám ze sebe vytvouje, ehož jiní jen uením a nápodobnním se zmocují,

on jediný spojuje \še, co ostatní jen porznu pinášejí, z nichž každý, i nejumlejší,

jen ást slaviíi písn pje.

Jediný pták dosahuje zárove se slavikem krásných výsledk v oboru básn;

naivních a jednoduchých, totiž skivan, vychovanec slunce. Také slavik jest svtlem

proniknul, a to v té míe, že ve vzení, kdež lásky zbaven jesl, svtlo staí, aby ho

k zpvu povzbudilo. Stráviv as ve tm a pak na denní svtlo vystaven, chvaloeí

dni a jásá nad zlatým sluncem. Ten rozdíl platí však, že skivan nezná noního

zpvu, nepojímá malebnost veera, poesii soumraku, velebnost plnoní a toužebnost

zbuzujicí svítání, slovem nebásní spsobem lak rozmanitým, jímž nám slavík tolikerou

slast a bolest nžného srri''c projevuje. Skivan má patrn vlohy lyrické, slavíku ná-

leží obor eposu, dramatu, duševních boj
,

protož jest proniknut zvláštním svtlem.

V iré tm vidí duší, zápalem lásky a, jak se zdá, na okamžení zapomínaje na osob-

livou lásku, zápalem lásky nekonerfé, vše pronikající. Vše co k umlci náleží, dobré

vlastnosti jakož i vady, nalézá se na slavíku v plné míe. Jest plachý a bázlivý, ne-

dvivý a beze vší lstivé chytrosti. Bez starosti o bezpenost cestuje sárn jediný,

jest nanejvýše žárlivý a uzpívá se do smrti, slyší-li zpv soupee vytrvalého. Po-

slouchá rád sám sebe, a proto si sedá na místa, kde mu ohlas odpovídá. Znám p-
vabný háj nad rybníkem, kde od protjší strany silná ozvna se ohlašuje, tam každým

rokem jest nejoblíbenjší sídlo slavík. Citliv nad všechnu míru spí po celé dny

v kleci, vytrhován živými sny, nebo pobíhá v nejvtším nepokoji, nevda ím se uti-

šiti, proto podléhá nervosním nemocem, ba i padoucí nemoci.

Slavik jest spolu dobrý a divoký. K mláátkm a slabým jest pln outrpnosli,

a nikomu nepodkládá kukaka tak asto své vejce do hnízda jako jemu ; sameek

stará se o své mladé tak ile a vrn jako samika. Jinak jest koisti žádostný

a sobecký, plamen, který v útrobách mu plaje, udržuje v nm neustále hlad, a proto

dá se vnadidlem tak snadno lapnouti. Ostatn jest také velmi zvdavý, a i lo bývá

píinou jeho zkázy.

Starší slavík chycený a do klece zavený zuiv poletuje a snadno se do smrti

utlue. Prudkost jeho jest však jen zevnitní a okamžitá, vlastní povaha jest mírná

a uenlivá : slavík jest nejenom nejnadanjší , nýbrž i nejuenlivjší a nejpil-

njší žák.

Zábavné jest podívání, jak mladí slavíkové zpvu otce naslouchají, jak podle

nho své hlasy cvií, chyby opravují a hrdélka namáhají.

A když pak cviení svá samostatn ponou, nové nápvy vymýšlejí, pozorovati

jest na nich lakovou vytrvalost, takovou vážnost k umní a umleckou zevrubnost, že se

nižádným spsobem nedají pidružiti k švítoivýra improvisatorra, jejichž nahodilé

popvky jsou jen ohlasem pírody.

Láska jest tžištm jejich života, ale také umní ; láska ku kráse neurité

pochopená, ale tím hloubji cílená, jest živlem jejich, který je udržuje a vždy nového

zápalu jim dodává.

Pravá velikost umlce záleží v tom, že svou úlohu pekonává, že více podává

nežli v úmyslu má, lak že ješt za dosaženým cílem nco tuší a tušiti dá, eho

dosáhnouti nelze.

Proto ta tžkomyslnost, ta neukojitelná žalost, lo vznešené blouznní, oplaká-
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\áni neuili, kterd si- nepihodilo. Ostatní pláci diví se tomu a ptají se nkdy
slavíka, co jej tísni. A šfasliij a svobodný, odpovídá pedce, jako onen vze v tichém

zármutku

:

Lascia che io pianga !

O ústroji dýchacím.

Sepsal Dr. Ed. Griígei-.

V pedešlých láncích o dýchání vyloženy byly zevnjší výjevy a luební pomry
jeho; slušno nyní piistoupiti k ústroji samému, úkazy tylo vyvolávajícímu. Ústroj tento

jest však dle rozliných živcich rozliný, a pijímá vzduch buJlo do vnitní dutiny

své, v kterémž pípadu jej jmenujeme plícemi, jaké u lovka, ssavc, pták, obojži-

velník nalézáme; nebo do zvláštních rour, jako u hmyzu, pavouk, stonožek; anebo

vzduch k dýchání sloužící pouze zevnjší sírany dýchadel se dotýká, kdežto pak ústroj

dýchací žábrami nazýváme, jako u ryb, u vtšiny mkkejš a mnohých jiných ješt

živoich. Jsou pak i zvíata, u kterých žádného zvláštního úslioje dýchacího nestává

a která bud celým neb vtši asti povrchu tla svého dýchají, jako hlísty, polypi a jiná

nízko stojící zvíata. Také poznáme nkterá, ježto jak plícemi tak i žábrami dýchají.

Proskoumavše naped plíce loví a ssaví, obrátíme zetel svj k dýchadlm ostat-

ního živoišstva.

/. Pilce loví.

Jak již známo, spoívá úloha veškerého dýchání v tom, aby dostateného množ-

ství kyslíku do krve pivedeno, uhlíku pak z krve vyvedeno bylo. Proskoumávajíce

tedy nkterý ústroj dýchací zetel svj obrátiti musíme: 1. k drahám vzduchovým,

po kterých vzduch do dýchadel se dostává: 2. k drahám krevním, po kterých

krev kyslíku potebná do dýchadel pivádna bývá, a 3. k povaze a složitosti blánek,

krev od vzduchu dlících a vzájemné výmn plyn sloužících. Jakým spsobem

trojímu tomuto úelu skladba dýchadel zadost iní, ihned poznáme z plic lovích.

Poduba. Plíce loví a všech skoro živoich skládají se pede vším z dvou

plí, z nichžlo jedna v pravé, druhá v levé dutin hrudní spoívá, a které co do veli-

kosti obyejn více mén nestejné bývají. Pro pohodlí jmenujeme pravou polovici

plíce pravé, levou pak plíce levé.

Každá polovice má podobu kužele, na nmž vrchol, zpod, vnitní i zevnjší

plochu, pední i zadní hranu rozeznávali lze. Vrchol plicní jest okrouhlý a sahá až

nad první žebro, tak že pi hlubokých ranách do krku i vrchol plic rann býti mže.

Zpod ilí plocha zpodni jest poddutá, a srovnává se s vypukliuou bránice, na niž spo-

ívá. Plocha lato neleží vodorovn, nýbrž dle smru bránice úkosn z pedu a vnitku

do zadu a k vnjšku se kloní. Plocha zevnjší piléhá na stnu hrudní zebrami tvoenou,

a jest tedy dle ni vypuklá, kdež plocha vnitrní, srdce a veliké cévy krevní objímající,

poddulá jest. Na ploše této vstupují prdušnice, cévy, nervy a slebavky do plic.

Dotýkáním se plochy vnitní a zevnjší tvoí se hrany, a sice hrana pední, asi pod

krajem hrudní kosti ležící, ostrá a tenká, a hrana zadní, po stran pátee ležící,

tupá, okrouhlá.

11*
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Plíce lidské a ssaví vbec perývány bývají na povrchu svém hlubokými bráz-

dami, dMícími je v nékdlik vlších neb menších lalok ,- tak bývají prnvé plíce loví
na tri, levé na dva laloky rozštpeny; u ssavc nalézáme rozliný pofet lalok. Každý

z velikých tchto lalok skládá se opt z mnohých menších laloík, které konen
z drobounkých, prostým okem však ješt viditelných bunk složeny jsou.

Barva. Barva plic lidských mní se dle stáí lovka, dle množství vzduchu i

a krve v nich nahromadného, a dle množství zvláštního, erného barviva plícního. !

Vbec jsou plíce dtské jasn ervené, plíce pak starých lidi zamodralé a následkem

hojného barviva v nich nahromadného ern kropenaté. Barvivo toto skládá se z ma-

lých nepravidelných zrnek a bývá zvlášt mezi jednotlivými laloky uloženo, lak že

laloky tyto dle tmavého jich obvodu rozeznati lze. Úel barviva plícního až dotud i

znám není.

Velikost. Velikost plic iídí se dle prostora dutiny hrudní, již z vtší ásti

vyplují; že tedy dle pohlaví, dle stáí a vbec dle všech pomr, od jakých šíka

a hloubka dutiny hrudní závisí, též velikost plic se ídí, jest na bíledni. Levé plíce J

jsou užší a delší než pravé a v celku menší. Že plíce z di'iku vyíiaté, dle množství 1

vzduchu a krve v nich se nalézajícího a dle pružnosti, jakou samy v ebe se stahují.

vtší neb menší jsou, rozumí se sumo sebou. Že plíce mužské pomrn vtší jsou

nežli plíce ženské, závisí od pomr tla mužského k ženskému vbec. Pomr však,

v jakém velikost plic k velikosti celého tla se nalézá, až dotud není vyšeten.

Tiže. Tíže plic udává se v prmru na 3'/., libry u mužského a na 2-/3 libry

u ženského pohlaví. Plíce pravé váží asi o 4 loty více než levé Také tiže relativní,

t. j. pomr líže plic k tíži celého tla, jest velmi neuritý, v prmru má se tíže |

celého tla lidského asi jako 1 : 40 až 50. Potažní tíže plic, z nichž vzduch docela

vypuzen, jest o nco vtší než tiže vody a obnáší 1,056; proež také plíce takové ve

vod se ponoují. Zdravé plíce však vždy více mén vzduchu v sob obsahují a do

vody hozené na povrchu jejím zstávají. Jinae ovšem to bývá u plic chorých, krví

neb rozlinými výpoty naplnných, aneb u plic nevorozeátek ješt nedýchavších.

Plíce takové, pouze vzduchoprázdno, potápjí se ve vod, na emž dležitá zkou-

ška se zakládá, má-li se poznati, zdali novorozeálko již dýchalo aneb mrtvé na

svt pišlo.

Hutnost. Plíce drží v sob vždy více mén vzduchu, jsou tedy mkké, hou-

bovité, a pi naíznutí taskají následkem vystupujíi'ího z nich vzduchu. Plíce však

vzduchoprázdn, na p. zapálené, aneb plíce novorozeiiátek ješt nedýchavších jsou

tužší, tvrdší a mají obyejn hutnost asi jako játra neb slezina.

Pružnost. Plíce mají znamenitou pružnost, pocházející od vláken pružných,

dužninu plícní z velké ásti skládajících. Následkem elastinosli této snaží se plíce

vždy samy v sebe se stahovati, a volno-li jim v stažitelnosti této pokraovali, mohou se

až na tetinu obyejného objemu svého stáhnouti. Toto se piházívá pi otevení du-

tiny hrudní, kdežto plíce následkem vniklého do dutiny hrudní vzduchji od stn hrud-

ních voln vzdálili se mohou, jak pozdji vysvtlíme.

Poloha. Jak již povdno, leží plíce v dutin hrudní, kterou z vtši ásti vy^

plují, an mimo plíce pouze ješt srdce s vtšími cévami a požerák tam se nalézají,
;

nervy a stebavky pro malý jich objem ani nepoítaje. Plíce obou stran jsou zvláštním '

prostorem od sebe oddleny, který mezi nimi leží a dutinu hrudní ne docela v stedu
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iilc viu k levé slrané, ud zadu ku predn s hora dol pepažuje, lak že plíce jedné

a druhé strany dulýkali se vespolek nemohou Prostor tento jmenuje se prostor

meziplícni íili nieziplicnice (niediastinuni). a jest ohranien s pravé lievé strany plícemi

ni'b viiistné pohrudnici, naped hrudní kostí a nazad pátei-i. V prostoru tomto spoívá

srdce s velikými cévami, nervy, stebavkami, a nazad sestupuje požerák prostorem tímto

vedle prdušnice k žaludku, který již v dutini'; bišní, nd dutiny hrudní bránici od-

délené, se nalézá.

Puiirudiiice. Plíce a vnitní plocha dutiny hrudní potaženy jsou tenkou blá-

nou serosní ili syrovatenou, pohrudníi-í (Pleura) nazvanou. Pomr blány této k plí-

cím a sténám hrudním stane se nám snad jasným, když sobe pedstavíme dutinu hrudní

všech útrob prázdnou, a pouze dvma velikými vaky naplnnou. Vaky tyto pohrudnici

tvoené vyplují pravou i levou polovici dutiny hrudní, lak že zevnjší ást jejich na

stny hrudní tsn piléhá, vnitní pak, nedotýkajíce se, prostor mezi sebou ponechá-

^ají, v nmž srdce se ukládá a jenž známý již prostor meziplícni tvoí. Nyní ped-
stavme sob, že by v prostoru tomto po obou stranách srdce, aneb spíše z prdušnice,

[irostorem tímto dol vstupující, vyrstaly plíce, visící na cévách krevních ze srdce

vybíhajících a na prdušnicích. Plíce takto rostoucí tlaily by se z pravé a levé strany

do vaku pohrudnicového, ímž by vnitní stna vaku vždy více k z. vnjší stn se

•iibližovala a to lak daleko, až by konen ob stny, vnitní i zevnjší, vaku po-

hrudnicového na všech místech se dotýkaly, aniž by srolu srostly. ást pohrudnice na

idíce pilehající jmenujeme pohrudnici plicni ili poplícniri (Lungenpleura), ást pak

zevnjší, na stny hrudní pi-ipevnnou, pohrudnici žeberní ili/^ozdtíiíci (Rippenpleura).

Obrazec i. nám pomr pohrudnice a prostor meziplícni objasní.

(Obr. 1.)

Pr príiiliilnicc. P P plíce. St komora pravá, /i komora loví B bránice, sth

stna hrudní. i i z žebra, pi požebemice. pp poplícnice. pb pobránicc.



166

Dráhy vzduchové. Plíce pijímají do sebe vzduch. Cesty, po kterých vzduch

atmosférický do plic vstupuje, jsou následující : ústa a nos, chtán, prdušnice, pr-

dušniky a buíiKy plicní-

Vzduch vstupuje bud úsly neb nosem do dýchadel, obyejn nosem. Nos zastává

též službu strážce, nebof vzduch nosem procliázející musí se zde podrobili vyšetováni, a vo-

dí-li s sebou plyny smrduté, ostré, dusivé, poznává je nos díve než do plic vstoupiti mohou.

Chtán. Ješt jinou strážní branou musí vzduch projíti, nežli se do plic do-

stati mže, totiž skulinou chlánovou i'ili hlasivkou (Stimmritze), ležící napí ve chtánu

nad prdušnicí. Skulinka tato a celý vnitní povrch chtánu i prduMiice potažen jest

velmi citlivou blánou sliznou, nejmenším tliskem, prášKem neb ostrými tekutinami a

plyny drážditelnou, naež skulinka hlasová keovité se .stáhnuvši vstup do príidušuice

zamezuje. Aby pak vtši tliska, na p. ástky pokrmové neb nápojové, do príldušnice

vklouznouti nemohly, umístno nad vchodem do chtánu zvlnštní víko ili píklop (jazýek,

Epiglottis), který ihned na otvor chtánový zapadá, jak mile soustu pokrmu aneb ná-

poj pes nj do jícnu se bére. Chtán pak jest hlavn hiroj hlasový, i udkazujenic

zevrubnjší rozbor jeho na místo jiné.

Prftdiisnice. Chtánem vstupuje vzduch do prdušnice (Trachea), roury to as

8—12'" široké a 3'/;,— 4'/j" dlouhé. Prdušnice složena jest z 16—20 kroužk chrup-

lavkovitých nazad otevených, podobu latinského C majících : jsou ledy stny prdušni-

cové naped i po slranách chruplavkovilé, nazad však mkké , bláuovité. Kroužky

chruplavkovité, velmi pružné udržuji rouru prdušnicovou vždy otevenou a zabrauji

smáknutí prdušnice tlakem vzduchu atmosférického, což by se nepochybn na za-

átku každého vdechnutí státi muselo, kdežto tlak vzduchu v rozšiujících se plících

menší jest než tlak vzduchu atmosíerického. Zadní pak stna prdušnice jest proto

mkká, povolná a vzdorovilých chruplavek prosta, aby požcrák vedle ní ležící pi poly-

kání bez odporu na vše strany rozšiovati se mohl.

Uiníme-li píní prez skrz prdušnici, shledáme, že stny jeji z nkolika roz-

liných vrstev se skládají. Vrstva zevnjší jest vláknitá a obsahuje v sob z pedu

chruplavky. Pak následuje vrstva hladkých sval, které prdušnici stahovati mohou

:

a konen vrstva vnitní ili blána slizna, obsahující v sob innoho žláziek slizných,

hlen prdušnicový, slizný vyluujících. Zevnjší ást blány slizne obsahuje v sob

množství vlákenek pružných podél prdušnice ležících, vnitní pak plocha blány sliz-

(Obr. 2.) né pokryta jest poblankou mlhavou

(Flimmerepithelj.

Poblanka tuto složena jest z bunk

rohovitých ; buky zpodni jsou kuT

laté, mkké, buky pak hoejší ky-

jovilé, tenkým koncem v bukách

zpodních jako zastrené ; všechny

buky opateny jsou jadéikem bu-

kovým. Buky kyjovité nesou n;i

hoejší širší stran své malé asiky.

ustavin se pohybující , tak zvané

., b,mKy kyjovitó; h risky mihavé ; c vrstva vláknitá ^ásky mihavé (Flimmerhaare).

siiíoé bliny. Obr. 3 pedstavuje poblanku mihavou.
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(OLr. 3)

V celku podobá se pohyb ásek mihavých k vlnni klas na poli, vélrem se

klátících. Vlny áskové rurri od dolejSi strany prdiišnici' k hoejší a éasto dlouho po

smrti ješt trvají. Iel podivuhodného úkazu tohoto jusl puzení hlenu a jiných dro-

bounkých látek z prdušnice. Pozorováno, že vlnním ásek lÉchlo prášek uhlový za

o minul o 1 linií zdola nahoru metán byl. Poblanka asovilá vstupuje až do nejout-

lejéích priidušiiiOek, nenalézá se však již v burilnicli plicnícli. 1'rolessor Purkyné a Va-

lentin jsou šfastní nálezci znamenitého tohoto úkazu, který se ješl v jiných ústrojích

t6la zvíecího nalézá.

Prfidušiiiky. Prildušpice rozštpuje se v lirudní dutin asi v stojné výšce

s tetím obratlem hbetovým ve dvé ramena, z nichžto jedno do pravých, druhé do le-

vých plic vstupuje. Rameno levé jest o nco delší, ale užší než pravé. Ramena tato

rozštpují se v plících opt mnohonásobn v roury vždy menší a menší, prQdušniky na-

zvané. Priidušniíky, '/j árky v prmru mající, pozbývají již kroužku chrupla\kovi-

tNch, jsouce pouze mkkými elastickými stnami obklíeny.

Buky pliciii. Nejtenší vtviky prduínikové neukonují se, jak se myslí-

\alu, v jediné, uzavené, kulaté buce, nýbrž rozšiujíce se ped ukonením nálev-

kovil tvoi takto podlouhlou dutinku, jejíž

stny, mnohými pehrádkami opatené, tvoi

takto množství malých sklípk, které v spo-

lenou duliiiku nálevníkovou se otvírají.

Obr. 3. pedstavuje poslední konce nkterých

prdušniek, s dutinkami a malými sklípky,

kolem stn dutinek tchto rozpostavených.

Z bunk tchto skládá se celé skoro

dužnivo plicní, i jest jich ledy nesmírné

množství, asi 1700 1800 milion v plicích

lidských, a ceníme-li prmr jediné buky

na Ve árky, zaujímaly by rozprostené plo-

chu as 2000 tvereních stevíc obnášející.

Stny bukové. Stny bunk plicních

složeny jsou hlavn z dvou vrstev, z vrstvy

elastických vlákenek a z poblanky. Elastická

vlákenka tvoí hlavni ást tkaniva plícního

a poskytují plícím dvé hlavních vlastností, pedn znamenitou pružnost, zvlášt pi vy-

dychování potebnou, a zadruhé onu trvalost a stálost, jejíž pomocí plíce tak mno-

hým škodným návalm po celý as života vzdorovati mohou. Povážíme-li nepetrženou

innost, ustavinou vzájemnost se vzduchem vnjším a Jeho škodnostmi, je.a nám se

více diviti, když ústrojí djchací asto 90 a více let v neporušené zdravosti a innosti

se udržuje, než když hojným chorobám podléhá. Za stálost tuto však pede všim

vlákenkám elastickým co dkovati shisno, nebof tato mezi všemi tkaninami tla lid-

ského nejpevnjší a nejvytrvalejší jsou, a ješt v shnilém výchriku luberkulosním ne-

porušena se nalézají.

Mákenka elastická probíhají dužninu plicní na vše strany a zvlášt mezi jedno-

tlivými bukami hust nahromadny jsou, tvoíce takto pevnou síf z pramínk ela-
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(Obr. 4.)

sliekých , v jejíchž smykách stny bukové vystupují , též hojnými vlákenky ela-

stickými protkané.

Poblaiik;~. buiiko>á. Vnitní plocha stn bukových potažena jest poblankou

dláždlkovou (Ptlasterepithel), složenou z jediné vrstvy malých, mnohohianých plátk

ili lépe sploštilých bunk rohovitých, a nikoli

již poblankou mihavou, která již v prdušniC-

kách tenounkých pestává.

Obr. 4, okazuje nám skladbu stn bu-
kových.

Dráhy krevní. V stnách bukových,

hlavn však mezi poblankou a vrstvou vlák-

nitou nalézá se hustá síf drobounkých, kapi-

lárních cev krevních, jenž co poslední vt-

viky cev krevních do plic vstupují. Již sou-

sedství srdce s plícemi ukazuje na vzájemnost

hlavních tchto ústrujii tla lovího. Krev,

probhnuvši všechny ásti tla, vrací se zpt

do srdce, a sbhnuvši se v pravé pedsíní

vstoupí do pravé komory srdce. Komora

tato stáliinitím se pudí krev do tepny plícní

(art. pulmonalis), která ve dv ramena roz-

štpena k pravým i levým plícím vstupuje-

Ješt ped vstupem do plic rozštpují se

tepny plícní v nkolik menších vtví, a sice

pravá ve Iré, levá ve dvé do jednotlivých lalok plícních se ponoujících. V plicích

pak rozcházejí se tepny v menši vždy a menši vtviky, až konen eo tenké cevky

mezi jednotlivé bulty plícní ubíhají a v stnách jejich co kapilární síf se rozprostírají.

V kapilární síti této pak dje se hlavn ukysliování krve. Na protjší slran buky
plícní spojují se opt kapilární cévy krevní co vtší rourky,

krev okyslienou, arteriosní z bunk odvádjíce a tvoíce

takto první zaátky vén ili žil plícních.

Obr. 5. kapilární síf krevní ponkud vysvtluje.

Ustaviným spojováním se ven plícních povstávají vždy

vtší vény, které konen v každých plících ve dv veliké

vény se sešedše do levé pedsín vstupují, kdež všechna

krev okysliená z plic se schází, aby odtud do levé komory

a z této opt do celého tla hnána byla. A t tk povstává v tle

lovím a všech vyšších zvíat páteiiatých, jako pták a ssavc,

vlastn dvojí obh krve : jeden z pravé komory do plic a z tchto

do komory levé zpt, což malým obhem krve sluje; druhý

pak z levé komory do celého tla a odtud zase do pravé komory, což velikým obhem

se nazývá. Jmenujeme-li tepnami ony cévy krevní, které krev ze srdce vodí, vé-

nami pak ony, jež krev do srdce zpt pivádjí, liší se tepny plícní od tepen

ostatního tla tím, že nevodí krev okyslienou, arteriosní, nýbrž tmavou, venosní,

c pobknka ; b elastická vlákenka stn biíkc

T^ch ; c elastická vlákenka mezibunná

(Obr. 5.)
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vény pak plicní obsahuji krev arieriusní. okyslideiioii, naopak vénám ostatnim krev

vunosni vodicím.

Obr. 6. vysvétluje nám pomr srdce a hlavních ccv k plícím.

b prdnlnicc; br ramena prúdiišnicová do plic Titupnjící; cd prará komora

srdení, cS levá komora ; atr pedsí pravá, alrS pedsí levá ; sca žíla dntá dolejíí

(vcna cava adsccndcns), krev ze diíku do pravd prcdsíné vedoucí; vcd žíla dula ho-

ejší (vcna cava descendens), krev z hlavy do pravé prcdsíné vedoucí ; ap tepna

plícni, krev z pravé komory do plic vedoucí. Pravé' rameno tepny plícní rczštépnje

se ve tré, levé ve dvé vtví, vp žíly ili vény, krev jak z levých tak z pravých

plic do levé pedsín pivádjící ; aa .srdeuice f ili aorta, krev z levé komory vyvá-

djící ; nad pravým ramenem tvoí tepny plícní oblouk, z néhož veliké tepny k hlavé

a do ramen vybíhají, naíež nazad a dol se obrátíce za srdcem dol béží.

Cévy pnidušnicové Mimo lylo hlavní cévy krevní nalézáme v plících ješt

soustavu menších cev, pouze k živení prdušniéek, dužniny plícní a poplícnice sloužící,

fevy tylo doprovázejí neodlucn prdušniíky a všechny jejich vétve, vysílajíce malinké

pramínky do stn jejich, kdežto v kapilární sí( se rozvtvivše prdušnikám potebné

krve podávají. Nkteré cévy bží až na povrch plic a v poplícnici se rozvlvují.

Tepny prdušnikové vycházejí dílem ze srdeíniue, dílem z levé tepny mezižeberní,

a liší se mimo velikost svou tím velmi od lepen plícních, že vodí krev arteriosní,

okyslienou, jako všechny ostatního tla tepny vílbec. Vény vracejí se tou samou

cestou vedle tepen zpt, a vbíhají dílem do žíly dulé dol sstupujíci, dílem do žil

plícních, ímž se stává, že i malá iist krve venosni do vén plícních a tudy i do

pravé komory se dostává; íástka tato jest v.sak píliš nepatrná a snad v stnách

menších prfidušniek též ponknd okysliena.



170

Strebavky. V plících nalézáme téi dosti elných stebavek (vasa lymphativa),

jichžto jedna ásl, více povrchn ležící, dosti hustou plete mezi jednotlivými laloky

tvoí, druhá pak ást priboíuje se k cevam krevním a priídusnikám, a s tiímilo z duž-

niny plícní vycházejíc do retných žláz stebavých vstupuje. Žlázy stebavé leží nej-

více kolem prdušnice a jejich vtví; nejvtší z Ichlo žláz leží v rozštpu príidušnice.

Žlázy tyto vyznamenávají se, zvlášt v plících starších, ernou barvou, snad že stre-

bavky do nich barvivo plícní zanášejí. Nkdy žlázy stebavé kostnatí.

IVervy. V prmru k velikosti ústroje jsou plíce dosti chudé na nervy. Tyto

\ybíhaji zvlášt z nervu bloudivého (nervus vagus) a z nervu soucitného (nervus sym-

pathicus) a tvo^í na pední a zadní stran plícní plete nervovou, z níž v sousedství

velkých cev a priidušnit-k pramínky nervové do dužniny plícuí vstupují. Silnjší

pramínky doprovázejí prdušniky, slabší pak cévy krevní, vysílajíce vlákenka nervová

až do poplícnice.

Alechanisinus dýchaui. Vyloživše skladbu ústroje dýchacího, musíme se nyní

též zastaviti u mechanismu, jehož pomocí vzduch vnjší po známých nám již cestách do

dýchadel vstupuje. Stává se lo rozšiováním dutiny hrudní a následovn i bunk
plicních ; nebof povrch plic, totiž poplícnice, piléhá tsn, vzduchoprázdn na požeber-

nici a nemže se této vzdálili, le by vzduch mezi n se dostal, což u zdravého lovka

nikdy se nestává. Rozšiující se dutina hrudní táhne plíce za sebou, a roztahuje, roz-

šiuje i tyto. Rozšiováním plic ztenuje se i vzduch v bukách plicních obsažený.

Známu ze silozpytu, že vzduch hustší, mén napnutý do prostoru, naplnného vzdu-

chem mén hustým, více napnutým, tak dlouho vnikati se snaží, až vzduch vnjší a

vzduch v prostoru obsažený co do napnutosti v rovnováhu se dostanou. Dle tohoto

zákona silozpytního vstupuje vzduch atmosférický otevenou prdušnicí do rozšíených,

zteneným vzduchem naplnných bunk plicních lak dlouho, až vzduch plícní dosáhne

stejné napnutosti s atmosférickým. Nato naí^tane zužování dutiny hrudní a vypuzení

opt jisté ásti vzduchu z plic. Rozšiování dutiny hrudní požaduje znamenitých sil,

a jest hlavn aktivní innosti pi dýchání. Stává .<.e rozšiování toto pomocí etných

a mocných sval, které bu uvnit tla na bránici, aneb na vnjší stran díku upev-

nny j,sou. Zužování dutiny hrudní, požadující menší innosti, jest více passivní, a dje

se zvlášt pomocí pružnosti plic, které ihned na menší prostoru stahovali se poínají,

jak innost svalová stny hrudní zdvihati a rozšiovati pestává.

Pi obyejném pokojném dýchání stává se rozšiování dutiny hrudní pouze skoro

bránici. Bránice, široký to sval, jest mezi dutinou hrudní a dutinou bišní tak roz-

pjatá, že kraj její po stranách na dolejší žebra, nazad na páte a naped na dolejší

ást hrudní kosti se upevuje, sled její však, vysoko do dutiny hrudní vstupující,

tvoí takto klenutí, jehožto poddutá strana do dutiny bišní, vypuklá pak do dutiny

hrudní mí. Stáhne-li se sval bránicový, zplošfuje se klenutí, a bránice nabývá

smru více vodorovného, ímž dutina hrudní se rozšiuje. V té míe, v jaké dutina

hrudní se rozšiuje, zužuje se dutina bišní a bránice dol sestupující tlaí na útroby

bišní, které zase stny bišní rozšiují; proež pi pokojném dýchání rozšiování a zužování

stn bišních pozorovati lze. Jmenujeme tento spsob dýchání dýcháním bišním,

jaké zvlášt u mužského pohlaví se nalézá. Hluboké vdychování požaduje innosti

jiných ješt sval mimo bránici, sval to, jenž dutinu hrudní také se strany rozšiují.

Sval tchto jest mnoho, i Ivoí dosti složitý nástroj dýchací, jehožlo podrobnjší roz-
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bor na jiné misto odkázali musíme, loliko zde podnikneme, že svaly slny hrudní roz-

šiující, dilcin nu zpodni stran hlavy, dílem na pleci upevnné, odtud k žebrám vstu-

puji a stahujíce se tytu zdvihají. Rozšiování dutiny hrudni dje se ledy hlavn

v dvojím smÍTu : prodloužením pri-ezu kolmého slahovjnim se bránice, a prodlouže-

ním prezu píného, vodorovného, zdvihovánim se žuljer. Žebra totiž pedstavuji

kostné oklouky po stranách dutiny hrudní položené, nazad kloubem k pátei, naped

pružnými hruplavkami k hrudní kosti tak pipevnné, že se v jistých mezích volné

pohybovati mohou. I'uhyb žeber jest hlavn dvojí, pedn vstupování a klesáni pední

i pustranni ásti oblouk žebrových, a zadruhé vytáení na vnjšek. Pedstavme sob,

by že ruce naše nad prsama spjalé a lokle k tlu pitlaené v uritých dobách se zdví-

liovaly a lokle od tla se odchylovaly, a máme podobnost s pohybem žeber. Spsob

dýcfiiini, jenž se dje zvlášt pomocí sval žebra zdvihajících, jmenujeme dýchání

hrudní ili pr.sní, i jest obyejné u [lohlaví ženského. Piíina toho jest dloha v du-

tin bišní položená, která zvlášt v dob thotenslvi solnému sestupování bránice

vadí ; nco podobného pozorovati lze u mužských, když po hojném jídle naplnný ža-

ludek na bránici llaí a volný pohyb její obmezuje; tenkráte i mužští zdvihovánim

žeber dýchají.

Naopak nkdy i vydýchování obtížným se stává, na p. v nkterých chorobách

plícních, kdežto tkanina plícní, pozbyvši pružnosti, rozšíenou dutinu hrudní dostaten

stahovali nemže. Tenkráte svaly bišní, na dolejších zebrách pipnuté, tyto dol sta-

hovati a rozšíenou hrud zužovati musí. Pii namáhavém obtížném dýchání napomáhá

i smr pátee a hlavy. Chceme-li hluboko vdechnouti, zpimujeme páte a vztyujeme

hlavu, lim pozdvihujeme ponkud žebra a natahujeme svaly mezi hlavou a zebrami po-

ložené. Ohneme-li však páte ku pedu a skloníme-li hlavu, sbližují se žebra a du-

tina hrudní se zužuje, což ledy pi obtížném výdechu se stává.

Vliv dýchání na obh krve. Znamenitý vliv jeví dýchání též na obh
krve, zvlášt ve velkých vénách kroužící. Krev v cévách, mimo dutinu hrudní se na-

lézajících, slojí pod tlakem celé atmosféry, krev ale v cévách hrudních pod menším neb

vliim tlakem se pohybuje. Je-li tlak vnjší vtši nežli llak v dutin hrudní, tedy

musí lenlo na žíly psobiti a krev do dutiny hrudní hnáti, což pi každém vdechnuli

se stává ; je-li llak vnjší menší nežli llak v dutin hrudni, ledy musí naopak krev

ze žil hrudních puzena býti. Toto snadno sami na sob pozorovati mžeme. Hlubo-

ko-li nkolikráte po sob vdechujeme, blednou nám líce, ponvadž krev z hlavy

hrdelnicemi dol sestupující rychleji do dutiny hrudní se proudí, naopak ale po mocném

vydýchování líce se rdjí následkem krve v hrdelnicích zastavené.

Vstup vzduchu do žil. Na tomto ssání rozšíené dutiny hrudní spoívá

i úkaz snadného a rychlého vstupu vzduchu vnjšího do otevené hrdelnice a touto

do srdce, odkud do lepen plícních hnán proud krve v tchto petrhuje a rychle

usmrcuje.

Odchylnosti dýcháni. Z vysvtleného práv mechanismu dýchání snadno

nám bude vysvtliti nkteré odchylnosti dýchaní, jako jsou: zívání, vzdychání, stkáni,

smích, pláé, kýcháni, kaéláni, smrkáni a chrapot, z nichžlo nkteré libovoln, jiné bez-

dky povstávíijí.

Vzdycháni jest dlouhé, hluboké vdechnutí a takovéž i vydechnutí, což se zvlášt

pi vzpomínce na nco bolestného stává. Mnohem hlubší a ješt déle trvající vdech-
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nuli otevenými ústy jmenujeme zívání, znaCíce hlavn dlouhou chvíli a ospalost; vy-

dechnuti zde bývá obyejn rychlejší než vdechnutí.

8tkúni povstává následkem keovitého, rychle se opakujícího stahováni brá-

nice. Rázem skrze chtán hnaný vzduch zvuk známý pi tom vyvolává.

Také smích, povstává následkem keovitého stahováni se bránice, pi emž
hlasivka se zužuje a vzduch rázem skrze ni hnán zvuky smíchové tvoí. Pi lichém

smíchu ústy zavenými vypuzuje se vzduch pouze nosem, proež ústa i nos rukou za-

víráme, chceme-li smích zadržovati, pi emž však keovité stahování bránice velmi

dobe cílíme.

Také plái bývá spojen s keovitým stahováním se bránice, doprovázen zvlášt-

ními zvuky, ochabnutím sval obliejových a hojnjším vyluováním slzí.

Kýcliání povstává dráždním nerv slizne blány nosové. Naped nastane hlu-

boké vdechnuti, naež lak rychlé a silné vyražení vzduchu z plic následuje, že chíp

i rly mocn oteseny bývají.

Pi kašláni podobn se dje, s tím pouze rozdílem, že zoužená hlasivka rychle

»yraženému vzduchu volný prchod zabrauje, a vzduch v prdušnici a chtánu stla-

ený tímto a celým díkem otásá.

Chrkání a smrkání jsou pohyby zcela libovolné. Pi chrkáni pitlaujeme ko-

en jazykový na zadní stny patra, a malou jen skulinkou vyháníme vzduch tak rychle,

že .<ilný jeho proud hlen aneb cizí ástky s sebou trhá. Pi smrkání zužujeme nozdry

a ženeme silný proud vzduchový nosem.

Chrápání není odchylné dýchání, ale povstává, když ochablými, dol visícími

peponami patrovými proud vzduchový otásá.

Plíce ssaví.

Prdušnice. Opominouce popsání chtánu u rozliných ssavc rozlin sta-

vnélio, pistoupíme ihned k prdušnici. Délka prdušnice ssavi jest rozliná dle délky

krku; velbloud a žirafa mají nejdelší, tuleni nejkratší krk a prdušnici. Prdušnice se-

stupuje obyejn pímo do dutiny hrudní, kdežto se rozvt\uje, jen u lenochoda jedno-

barvého znamenitou nalézáme v lom výminku. Prdušnice totiž sestupuje po pravé

stn hrudní až k bránici, naež se ku piedu a nahoru obrátí, a vystoupivši opt až

nad poloviku dutiny hrudní rychle se rozštpuje. Podobný smr nalezneme pozdji

u nkterých pták a plaz. Roura prdušnicová jest obyejn oblá, jednoduchá, všude

stejn široká, jen u nohasa pedhorského (Helamys capensis) jest uvnit zváštní blánou

stedem bžící dle celé délky pepažena. Pravideln rozstupuje se prdušnice ssaví

ve dv vtve, ku pravým i levým plícím mici, u ssavc pežvykujících však vysílá

prdušnice ješt tetí vtev do pravých plic, tak též u prasete, delfma a ješt jiných.

Chruplavky prdušniek do plic vstoupivších mizí u nkterých ssavc, na p. u letoun

a vaknatých, velmi brzy, u ssavc však ve vod žijících v nejmenších ješt prdušni-

kách se nalézají, ba u starých delfín asto kostnatji.

Plíce ssavi. Plíce ssaví mají podobné složení jako plíce lidské, potaženy jsouce

též pohrudnicí, která zvlášt u velrybovitých znamenitou llouštkou vyniká. Buíiky plícní

jsou u nkterých ssavc menší, u velrybovitých však, u tule a snad u všech pod

vodu se ponoujících mnohem vtší bunk lidských. Plíce ssaví rozštpují se též

v laloky, jichž poet ale rozliný jest. U nkterých opic rozstupují se pre^é plíce
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ve 4, levé pak ve 2 laloky; u ježka ušaléli(), u lva, hyeny, psa a jinoch pravé plíce

ve 4, levé ve 3 laloky rozštpeny jsou. U slona, nosorožce a jiných jsou laloky pouze

mlkou rýhou jako naznaeny, u nkterých však hlodavc, jako u keka, rozdlují se

jilice v paleto, u ježatce v žeslero lalok.

Ssavci delší as pod vodou meškající mají v pomru k ostatnímu tlu veliké

plíce, a mnoho vzduchu do nich pijímali mohou. Mimo to nalézá se u nich ješt

v bránici, kolem olvoru, jímž žila dutá do dutiny hrudní vstupuje, mocný sval kruho-

vitý ili svíra, jenž otvor, a tudy i žílu dutou zatáhnouti a proud krve k srdci slu-

pujicí zastaviti mže. Snad sval tento jen tolik krve vcnosní k srdci a z tohoto do

plic k okysliování propouští, co jí mozek a mícha potebují, nebof ústroje bišní

zajisté leheji snášeli mohou nedostatek krve arteriosní nežli mozek.

Popis geologický Taler i pásem pilehlých.

Od L. Zejsíncra.

K liasovému útvaru, o jehož vápencích, dolomitech, slínech a jílech v pedešlém

lánku e byla, patí také pískovec, obyejn drobnozrný s malým množstvím [iimiše-

ného tmelu. Zrna bezharevného kemene jsou tím tmelem slepeny a tvoí skály ke-

menci podobné. Nkdy pimšuje se zvtralý ervený slin díve popsaný a dává pak

pískovci pknou ržovou barvu ; taktéž bývá ten pískovec spojen s ložišti železné rudy,

jako v Mague u Zakopané, v dole Tomaiiiirském. Hndá železná ruda dává porznu

pískovci barvu hndou a žlutavou jako v dole Vantula v údolí Mit-tusi u Košcieliska;

ervené pískovce vyskytují se v dolin Zajícové pod Telgarlem ; ervené a zelené

pískovce v dolin Turecké nejsou však se železnými rudami spojeny. Neodvisle od

ložišf rud železných vystupuje v pásmech více jižných zvláštní šedý bidliný pískovec,

kterjž se v celku nerzni od obyejných piskovcv karpatských (e(icenovjch) a v nmž
taktéž ti uhlany co tmel se objevují, totiž uhlan vápna, magnesie a kysliníku želez-

natého, a sice s jílem, který velmi znan pevládá. Pískovec takového spsobu vy-

luuje PC v dolomitu drobnozrném práv na štítu hory Šlurec
; jedno ložišt jeho má

mocnost 300', druhé 500'; pozorovati ho u železné pece Straen blíž Dobšiny a na

cest z Ceremosny na hoe Harmaicové. Zdali zvláštní kemenná skála u Maluzína

na Liptov, otoena zcvšad vápencem liasovým, jest podízeným ložištm našeho vá-

pence, nelze urit ustanoviti. Skála ta skládá se z drobných zrn, jako beze všeho

tmelu slepených, má bílou, ideji ervenavou nebo zelenavou barvu od pimíšeného

slinu, kterýž se mezi vrstvami jeho vyluuje. Pískovec len dlí se v tenké vrstvy,

sotva pl slnpy mocné, na plochách vrstcvnich vyluuje se pak nerost k mastku

(sericilu) podobný, zelený nebo ervený. Celá ta skála má jakési neobyejné vzezení,

jakoby byla od blízkého melalyru pepálcna.

Sljiencc zrna ponkud hrubšího z bílého nebo šedého kemene velikosti hrachu

nebo bobu a podoby okularené nebo hranaté, má tmel ze šedého nebo ervenavého

vápence
;
nkdy se pimšuji ku kemenn hranaté kousky žlutavého slinu, rznící se

od bílého kemenu. Slepenec ten obsahuje místy nesíslné misky lastur Spirifer rost-

ratus a Wakotii, ideji Bélemnilij a RhjnchoncUy. Mocnost jeho jest znamenitá, do-

sahujef asi 3000', obmezuje se ale pouze na údolí Košcieliské, neb nikde jlžnji ne-

vystupuje více na den.
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Sádrovec vystupuje na dvou toliko místech : v dolin, nad kterou vznáší se hora

Podzamisko u Sv. Janské Štoly blíž Nové vsi (Iglo), a v dolin Trošcianské pod

horou Cygan nazvanou, nedaleko ervené skály v Gemerské stolici. Na obou tchto

místech má nestejné nerostopisní vlastnosti. Na prvním skládá se z plosko zaokrou-

hlených úlomk drobnozrnitého sádrovce, šedé nebo ervené barvy, spolu slepených,

neb též spojuje ty úlomky bílý nebo ržový drobnozrný sádrovec. Pod horou Cygan

jest sádrovec drobnozrný, jasnošedý, ideji blavý ; vrstevní sloh nedá se rozeznati.

Shcnnenéliny. V skalách jmenovaných a jeden celek tvoících nalezl jsem velmi

ídce skamenliny; nejvíce jich bývá ve vápencích a slinech, málo v dolomitu, v sle-

penci však porznu zase velmi mnoho, v pískovcích, slínech ervených a modrých, jakožto

i v sádrovci nebyly posud nalezeny. Všechny z nich náležejí k tvarm dobe zná-

mým z hoejších oddílv liasu. Amonily jsou jako obmezeny na ervenou rudu želez-

nou, která barvi vápenec, poídku vyskytují se v šedých vápencích; Terebratule ob-

jevují se pede vším v šedých slínech a vápencích. Význané Amonity liasové jsou

v našem útvaru následující : Ammonites Buhlandii (hora Pislop v dolin Míelusi u

Košcieliska, dolina Jastrabská u Luek v Liptov, dolina Turecká u Starých Hor a Bo •

botník n Hermacc nedaleko Báské Bystice, Spaní hrbce u Spaní doliny), Am. multi-

coatalus (hora Pislop), A7n. Walcotii (hora Pislop a dolina Lopušny), Avi. serperdinus,

capellinus (hora Kopka nad Košcieliskem), Am. planicosla (v dolin Bobotnické a Tu-

recké), Am. Jamesoni, Roberti, commums (dolina Turecká), Am. heterophyllus, numis-

malis, fimbriaius (hora Pislop), Am. stiatosulcalm (dolina Hrohotna u Luek), Am.

variabilis (Kopka nad Košcieliskem), Aptijclms lancellosm (Javoina na Spíži, dolina

Lopušna u Luek) , Belemniles digitalis (dolina Košcieliská) , Nautilus aratus (hora

Pislop, dolina Turecká). Jeden toliko nový amonit podailo se mi nalézti, a sice

v kyz železný promnný, nazývám jej Ammonites Liptoviensis (v dolin Hrohotné

u Luek).

Orlhocery, mající velké mezery mezi pihrádkami, nkdy se skoápkou zacho-

vanou, jsou jak se zdá novým druhem; nalézají se spolu s jmenovanými amonity

v ervených vápencích v dolin Turecké a v horách Kopnc a Cielnc blíž Siby

v Spaní dolin.

Na všech podotknutých místech nalézají se mimo to belemnity, které se ne-

dají blíže ustanoviti. Nkteré dvoumiskaté laslury ustanovil jsem co Avicula inaegualis

(v dolin Bystici), Posidonia Bronmi (hora Nborák u železné pece Zakopanské).

Brachiopody jsou, jak již podotknuto, velmi etné v šedých vápencích i slínech, kteréž

v Tatrách tvoi pruh na ti míle dlouhý a miliony tch lastur naplnný. Jsou to

TerebraXula gregaria Suess (v hoe Zakesy, v dolin Javoina Rusínova nedaleko

Moského oka, v hoe Nborák a nad železnou hutí Zakopanskou, v dolin Lejové,

v Nižných Tatrách, v dolin Bravno u Nmecké Lipe, v dolin Turecké a pod Krasno-

horskou nedaleké Rožnavy) pak Spirifer Walcotii i rostrcUus (v slepencích doliny. Koš-

cieliské, první též v ervené skalce v dolin Mi^tusi). V dolin Zajícové mezi Tel-

gartem a ervenou skalou pi poátku Hronu pod Královou holí v Gemerské stolici

nalézá se zvláštní vápenec šedý s hojnými lístky pimíchané slídy; objevuje se s ním

též ervený pískovec zavírající tytéž skamenliny, z vtší ásti však co jádra
; jedna

toliko Neriia má pkn zachovalé skoápky a pipomíná druh Nerita costata Phillips,

již Hauer ustanovil co Naticella costata. Chtli tento pískovec považovati za zpodoí
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oddíl vápence liasovdho. afkoliv jest palrnu, že tvurí jen podízené ložišt uprosted

mezi Široce rozvinutýtii vápencem.

Kunefn musím pipomenouti malé pásmo slinu šedého s etnými otisky lastur

v boku zvaném Griindel u Dobšiny, které má náležeti k út\aru kamenouheliiému. Avšak

rausini toto udáni prozatím s pochvbností pijmouti, ponvadž ten útvar nikdy v tom

okoli nelze poznati, neb jen mastková (serecilová) bidlice, hadec a vápenec liasový

prostírají se daleko široko kolem Dobšiny. Každým spsobem náleží toto mínní

k domnnkám, kterým scházejí podstatné dvody a které se opírají pouze na záhadné

otisky nedokonale zachovaných ástek ústrojných. V celém kraji, jejž popisuji, není

ani sledu staršího útvaru, a kdekoliv plutonská skála prolamuje vrstvy usazené, nepo-

zoruje se staršího útvaru nežli ervený pískovec, kterýž dle Fr. Hauera náleží prý

k útvaru triasovému.

Aerosly iiimUené. Akoli vápenec liasový v Tatrách velmi mohutn vyvinut

jest a jak se zdá 6000' mocnosti dosahuje, nalézá se v ném pedce málo jiných pri-

míšených nerost, lak ložišl rohového kemene, ervené rudy železné, hndé rudy

železné, kteráž ruda zajisté povstala z kyzu železného nebo ervené rudy: jedinou

výminku délá toliko kyz železný, v nkterých místech vylouený, akoli v menší moc-

nosti, vyjmouc v dolin Hroholné, kde jest v hojnosti.

Ložišt podízená nejsou velmi etná.

K ložištém ervené a hndé rudy železné pidružují se celé ady podízených

hornin, jako k ložištm hndé rudy v Mague, u Zakopaného a v dolu Tomaárském,

v údolí Košcieliském. Již zdaleka pozoruji se v tchto ložištích rudních ervené,

zelené a modré slinité lupky, bílé a žlutavé bidlice a drobnozrné dolomily, kteréžto

všechny horniny tvoi tenké vrstvy 5 — 10' mocné. Pestré sliny pidružují se taktéž

k jednostejné hndé rud v dole Bobrovc nedaleko doliny Chocholovské a v dolin

Uranové v Orav. Ložišl ervené rudy bývají bez jmenovaných slinu a pískovc

v dolin Miolusi, v hoe Pislop, v hoe Kopka nad Košcieliském, v dolin Železák

naproti hoe Saturnus. Práškový hndel vyluuje se ve vápenci v dole Vanlula v do-

lin Bli^iusi, jednostejný hndel ivoi ložišté rovnž ve vápenci na severním boku

Choe nad Lešinami. v hoe Homolka v dolin Komiadzské, v holi Vtrné v severní

ásti stolice Trenanské i na nkolika místech v tomtéž pásmu. Zvláštní ruda er-
vená slohu jikrnalého tvoi ložišl oddlené jednostejným zeleným nerostem, obsaliujícím

znané množství železa ; nalézat se uprosted dolomit Javorové doliny i v dolin

Ostrý Gruft, oboje u Zuberce. V boku zvaném na siodle v dolin Lejové, jedné z po-

blízkých dolin u Koscieliska nalézá se uprosted obyejného šedého vápence jedno-

stejný Manganit, místy vidti jest desky uhlanu manganilého pkné ržové barvy;

bližších pomr, v jakých se nerost ten ve vápenci nalézá, nelze vyskoumati, ponvadž

dol od dávných as již jest zaházen.

Coid-y rudni petínají liasový vápenec též v nkolika místech
; popíši je obšírnji,

1. Vol Ferdinandv v dolin Dobéimké. Šedý zrnitý dolomit, maje vrstvy na-

chýlené k jihovýchodu pod 55", petíná couk bílého, hrubozrnilého dolomitu, okolo 6'

mocného, od severozápadu k hodin 4. a pod úklonem severovýchodním dle hodiny 10.

Couk len skládá se z bílého zrnitého dolomitu, v kterém vyluují se jednotlivé plíšky,

nebo více mén nahromadné shluky krystalové rudy ervené železné.

2- Cuniuoa. Mezi Dobšinou a Puslopolera v poblíží Telgarlu jest nestejný couk,
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prelínajíci lenké vrstvy vápenné, nachýlené k jihozápadu pod 4. hodinou a 12°. Couk

ten okolo 20' mocný jde od severozápadu k jihovýchodu a jest nachýlen k jihozápadu

pod 75*. Skládá se ze zvtralého Ankeritu (uhlanu železo-vápnitého), který se rozpa-

dává v zemitou hmotu; místy zachoval se jeho plíškovitý sloh. K Ankeritu pidružuje

se plíškový siran vápnitý, úpln bílý; mezi tmi nerosty vyluuje se více mén prá-

šková rumlka a plavý leštnec (Tetradrit), rozkládající se v malachit « lazur mdný;
prvnjší z nich barví siran barytový zelen.

Couk kamenky (Auripigment) a zarnhu (Realgar) v Tajové u Báské Bystrice.

Dol na tom couku ležel od dávna zasypán, když jsem jej vidl; zdá se, že jest zde

couk ve vápenci, vyplnný pknými kryslally kamenky a zrnitým zarnkem, nkdy
desky kamenky pokrývají vystávající kolénka krynoidv. Kde vápenné stny s vrostlou

kamenkou jsou pozstaveny úíinkm vzduchu, arsenové nerosty (auripigment a realgar

jsou slouCeny z arsenu a síry) rozkládají se a pecházejí v bílý úlrejch lesku hedvábného.

4. Loiišt bloby a žlutého kysliníku olovnatého v hoe Slrouzenik nad dolinou

zvanou „nad Racovem" u hory Cygan nedaleko Pohoelé v Gemerské stolici. Uprosted

mezi mocn vyvinutými vápenci liasovými odkryli ped nkolika lety pracovníci roz-

sáhlé ložišt ludy olovné a s velkou ilostí jí dobývají. Práce není však tak po-

kroilá, aby možno bylo uriti, zdali ruda leží v couku nebo v sloji. Blíže u rudy

mní se vápenec nápadn, pecházeje z jasnošedého celistvého do erného zrnitého

;

místy objevují se etné dutinky, pokryté bílými klenci dolomitu; oddíly vrstev se ne-

pozorují, nesíslné skuliny petínají je však rozmanit. Ložišt rudy jest asi 5' mocné

a skládá se ze zrnité asto krystallové bloby (uhlanu olovnatého bezbarvého nebo

ern nabhlého), nkdy bývá celá hmota veskrz erná. Pruhovit vyvinuje se v b-
lob zrnitý, nkdy sypký, žlutý kysliník olovnatý. Bloba jest plna dutinek a direk,

rozpouští se syiv v kyselin solní, vydávajíc pi tom zápach sirovodíkový.

Vrstevnaíost. Vápenec a dolomit toho útvaru dlí se v hrubé vrstvy, taktéž sle-

pence, pískovce a sliny mají více mén zetelný sloh vrstevnatý. ím vápenec jest

istjší, tím mocnjší jsou vrtsvy ; obyejn mají 2—5' mocnosti, nkdy až na 20'.

V té míe, jak se jíl pimšuje, stávají se vrstvy vápence tenšími, nkdy vyluuje se

slin bidliný na jeho plochách vrstevních a celá skála má pak podobu, jakoby byla

složena z hrubších vrstev vápenných a tenších vrstev slinitých. Jeden z nejpknjších

loho píkladv jest v Tatrách ve vysoké stn hory Svinské naproti Blociskiím u Poro-

nína; asto podobá se, jakoby se vrstvy vápenné vydlovaly ze slinu, sesilují náhle

a taktéž náhle se ztenují. Ve vápencích jsou také etné stopy fukoidv, kteréž však

nelze blíže ustanovili. Mimo hlavní oddíly, odpovídající vrstvám, jsou ješt jiné, k nim

skoro kolmé rozsedliny nkdy velmi rozsáhlé. Tmi rozsedlinami prosakuje voda

z povtí sražená, která pak v etných zídlech vytéká na úboích nebo u paty hor.

Na dolomitech zrnitých dá se vrstevný sloh sotva poznati, vrstvy jsou velmi mocné

a málo rozsáhlé, velmi zídka jsou tenké a patrné, jako u Prostední Revue. Odrdy

slepencové a dirkovité neobjevují vrstevních ploch; slepenec však doliny Košcieliské

dlí se v silné vrstvy. Pískovec skládá se z tenších vrstev, asto bývá i bidliný;

obyejn vystupují s ním kivolupenné pestré sliny. Šedé odrdy slinu dlí se v bi-

dliné lupeny obyejn tenké, jako listy papíru.

Poloha vrstev. Podobn jako vrstvy nummulitové skloují se vrstvy liasové pod

maným úhlem na sever ;
pi bližším ohledání spatíme, že ást jich vlastn se nachyluje
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k severovýlindu a jiná íiisl k suverozápiidn ; výminkou spatuje se také iklon k jihu.

což pochází od násilného zlomu vrstev.

Prameny prýští se z vápence liasového neobyCejn elné a jsou tím znanjší,

ím jsou hory vyšší; lu-jsiliijší prameny vytékají v Tatrách u paly hor nebo na dní"

dolin. Nékteré dávají ihned poátek silným potokm, jako prameny u vápenné pece

v dolin Košcieliské, pramen u vápenné pece pod železnou hulí Zakopanskou, pramen

pod Kalavkou. který se považuje za poátek Bílého Duiiajce, pramen v zahrad fará-

ov v Lopej nad Hronem atd. Taktéž prýští se mnohu minerálních pramenil z liaso-

vého vápence. V Tatrách vyleká pod horou Nosal teplíce (letnice), majíc vodu 20" C

teplou ; nazývají ten pramen .lašurovka od salamandr v ní žijících, jež lid zde

nazývá jašuranii (ještry). V holech Liptovských prýšti se takové vody též hojn,

tak Šavna cieplica v Lukách, majíc 32" C, užívaná liojn na koupele. Druhdy musila

lato leplice býti mnohem mocnjší, ponvadž usazeniny její na iOO' mocné vypliiují celé

údolí. V Nižných Tatrách známo nkolik kyselých pramen, nazvaných Šavy, tak ve

vsi Luzné má jeden 1035" C. v dolin Korylnici pod vysokou horou Prašivou jest pro

svou léivost vyhlášena kyshivka Jledokyš, obsahujíc mnoho síranu a majíc teplotu

6-58" C. Voda la má velkou podobnost k vod Mariánských Lázni v echách ; škoda, že

potud nebyla luebn skoumána.

V dolin Hronu jsou též etné šavy: pud horou Kozí Hrbce nedaleko Mos-

ciemce má laková šava 8-40" C ; v Brusn naproti sv. Ondeji jsou dv slabé šavy,

z nichž jedna má 1820" C, druhá OSS" C ; v Šajb u Tisovce nedaleko jMurany má

jedna iO" C. Silný teply pramen vytéká z dolomitu v dolin Žilinkách v Trenanské

stolici, Rajecká teplíce má 35" C. sirnatá leplice Trenanská však 3780" C.

Jeshjné. Ve vápencích liasových na severní stran není mnoho jesky, jsou tam

vtším dílem jen úzké sluje ; mnohem etnjší jsou na jižní stran, z nichžto nkteré

náležejí k znamenitým jeskyním. Nedávno byla odkryla vtší jeskyn v Tatrách,

v úboí naproti železnému dolu v Magiie. Jeskyn la nazvaná ,,do Dzieczawego" ob-

sahuje nkolik rozsáhlých síní za sebou a na konci nalézají se u zpodu kosti dávno-

vkého medvda Ursus spelaeus. Pamtihodná jest Ciekawa Smocza, jeskyn v údolí

Demanovském v Liplov, v Nižných Tatrách, kteráž také obsahuje kosti zvíat

vyhynulých; v jedné jeskyni na samém konci bývají v nejparnjších dnech letních

nahromadny rampouchy ledu. Jeskyn na kosti zvíat pravkých nejbohatší jest

Tufna nedaleko Harmance u Báské Bystice; mimo etné kosti byly zde od-

kryly kostry medvda Lrsiis spelaeus a v jeho lebce krystally Gay-Lussilu. U Blat-

nice v Trenanské stolici jsou prý též znamenité jeskyn. U vesnice Slará Róza (Ó

Rusin), nad Hernadem výše Košic, nalézá se jeskyn v hoe vápenné nazvaná ,,dziera

nad Rozynkiem.'' V hoe Humanci v dolin Lašikách u Velkého Ladzína (Naey Ladná),

nad Hernadem výše Košic, nalézá se též velká jeskyn více nežli 100 krokv dlouhá,

a bohatá na kosti zvíat, však lakových, které posud žijí. Nejpamátnjší jsou však

jeskyn v pásmu nejvíce k jihu obráceném mezi Ivošem a Sitníkem. Zde se na-

chází jeskyn dávno již známá pod jménem Paradla ve vsi Agy-Teleb, rovnajíc se co

do obšírnosli, kapalínv a pkných úkazv nejslavnjším jeskyním evropským, zvlášt

jeskyni Postojnské v Krajin. Též v té jeskyn nalezl jsem rozliné knsli, z nichž n-
které medvdí (z Ursus spelaeus). Blíže Agy-Telebu leží ves Silica s jeskyní mnohem

menší, v niž však jaku v Demanovské po celé léto hojnost ledu se nalézá.

živ.. 1847. 12
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ervený pískovec. K jakému útvaru hornina tato v Tatrách a v pásmech pi-

lehlých náleží, není možno s jistotou ustanoviti, ponvadž v ní chybí všechny skame-

nliny. Hauer (Silzungsbericht der kaiserlichen Akademie der Wissenschallen. Mathe-

miilisch-natuwissenschaftliche Classe. 1850 Márz sir. 284) poítá jej k útvaru triaso-

vému, jelikož u Báské Šfávnice (Schemnitz) v hoe Salaši a v dolin Eisenbachlhalu na-

lezl prof. Pettko dv skamenliny, oznaující pestrý pískovec triasový, t. Myaciles Fas-

saensis a Nalicella coslata. Poslední len druh se prý také nalézá pod Krakovou

Holí, není-li to latéž místnost, kterou jsem uvedl pi popisu vápence liasového, kdežto

pískovec tvoí podzvižené ložišt ve vápenci.

Pískovce ervené jsou obyejn drobnozrné, ídko mívají vtší zrno a jen vý-

minen promují se v slepence ; bílý jilovitý tmel v množství však malém spojuje

zrna kemenu, nkdy tam mizí a pískovce pecházejí pak zponenáhla v horninu kemen-
nou. Kysliník železilý dává pískovci barvu více mén tmavoervenou, která pechází

v ržovou a bílou. etných pimíšených nerost neobsahuje, mimo bílý jíl v patrných

zrnech, které ve hmot pískovce jako v porfyru tkví, nkdy dá se v tch jílovitých kon-

cích poznati ješt slopa živcových krystall podoby sloupkové. Velmi asto objevují

se v lom pískovci žíly mlékobílébo kemtnu 5—10 millimelríi silné, jež nkdy za-

stupují ponkud nezetelné krystalky toho nerostu. Na západním konci Nižných Tater

v hoe Prašivé petíná ty pískovce žíla lupenité ervené rudy železné, nkolik stop mocná.

Pískovec ervený dlí se obyejn ve vrstvy 2—3' silné, ideji bývají moc-

njší, taktéž se dlí poídku v tenké vrstvy, kdežlo pak na jejich plochách leží jíl bi-

dliný tmavoervený. Mimo plochy vrstevni pozorují se ješt elné kolmé a kosme

rozsedliny, tak že skály se rozpadávají v úlomky kosotvcrené. Pískovce ervené

podléhají málo úinkm povlrnosti, toliko skály pukají v rozliných smrech a jejich

ervené a bílé stny pokrývá žlutý porost lyšejníka Lecidea geographica, pod klerým

horninu sotva lze pozorovati. Pískovce ty spoívají vesms na skalách plulonských,

celé jejich vzezi'ení upomíná na lo, že psobením ohn pelrply zvláštní promny.

Vápence liasové pokrývají je vrstvami rovnolehlýnii. Pískovce ervené vystupují po

celé rozsáhlosti Tater, poavše od hory Slošen naproti Kežmarku obstupují jejich jiho-

východní konec, prostírají se pak na severní stran a jdou bez petržení až pod Zu-

berec ; v dolin zvané Vrcichy spolu s vápencem liasovým zapadají pod žulu,

u místa Lilijové nad Gasienicovými stavy (jezery) tvoí spolu s vápencem ložiska

v žule. Scházejíce v holech Liptovských a Turanských znovu na den vycházejí a táhnou

se od Parnice k Strenu. Odtud prostírají se na Hole Vtrné, a spoívajíce na jejich

západním boku mezi vápencem a žulou nebo bidlicí mašíkovou ztrácejí se spolu se

žulou v dolin Fryvaldské. V Tatrách v týchž pomrech objevují se na malé pro-

stoe v dolin Lubochni a leží vesms na žule pod vápencem liasovým. Znamenitou

prostoru zaujímají ervené pískovce v Nižných Tatrách, kde pokrývají bidlice maší-

kové a žulu, poavše od Králové Hole až k Prašivé, kde je spatujeme v nižší ásti

úboí západního, u Luivné pokrývají melafyr. Nad Hronem mezi Beznem a Báskou

Bysticí pokrývají bidlice mašíkové, místy táhnou se do údolí Hronu a tvoí mohutné

skály. Jsou-li pískovce ervené u Šfávnice se skamenlinami spomenulými stejného

stáí, ledy jest útvar jich ustanoven, náležejí pak lotiž k triasu. Zdá se, že v Kar-

patech není staršího útvaru nežli trias.

Vrstvj Idihornl, miocenové. Na mnohých místech , zvlášt uprosted v hlubo-
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kých dulinách, zachovaly se malú výspy úlvaru tetihorního, iniocenového, skládající

se z vrslev zcela jinýcli nežli jsou ty, které jsem popsal na severní stran Karpat

u Krakova. Ale i mezi sebou mají tyto Ietihorní výspy mnoho nepodobností. im
blíže Tater, tím menší jsou tyto vvspy, k jihu stávají se poád vtšimi. Pi popisu

tchto rzných áslí velkého útvaru miocenovélio budu se držeti horopisného poádku.

i. Zrovna v poloviné délce Tuler na úboí jižním naproti vrchm Batjašovskému

a Koíiéistému u Luivné, Sufiavny a Vikarlovc prostírá se výspa Ietihorní, zaují-

majíc nco více nežli tverenou míli. Stopy hndého uhlí daly podnt k ohledání

tohoto dležitého paliva, nevedly ale posud k prospšným výsledkm. U samé Luivné

na stran západní v polích, zvaných Písek, jsou ložišt šedého jílu, zavírající etné ulily

Ceriihium a dvojskoápné lastury; na jižní stran zastupují jíly pískovce drobnozrné

bílé, špinav hndé nebo Iruskové barvy, obyejn ne píliš tvrdé. Mimo stíbrobílé

slídy (Berdorv dol u Vikarlovc) neobsahují ani zvláštních nerost ani stop látek

ústrojných. Vrstvy jejich nejsou velmi silné a leží vodorovn. Místy vyvinuje se z pí-

skovce slepenec, skládající se z úlomk zaokrouhlených kemen.
U Vikarlovc petíná pískovec v dole Berdarovém couk 6—8' mocný, složený

z jasnošedého masIku, tence bidlinalého ; listy bidliné nejsou silnjší nežli papír.

K té hmot pimšují se žíly bílého kemenu, IVj— 2' silné, s vlroušeným leštncem

plavým (Tetradrif) a kyzem mdným; nkdy se dv žíly pibližují a zase od sebe

vzdalují. Celý couk mastkový provází pruh (Saalband) žlutý, 1—2" silný.

V dolin Uronu zrovna u zídel té eky až pod Zvolen (Altsohl) mezi vysoko

vypnutými boky ruly, bidlice mašíkové, trachytu a vápence liasového usadily so vi'stvy

Ietihorní míocenové, kleré, jak se zdi, nyní jsou rozbrázdny a vymlely. Nový ten

útvar obsahuje ložišt hndého uhlí, kteréž jesl hlavn píinou, že vrstvy zdejší byly

proskoumány. V Bezn mimo hojnost deva dobývá se nyní toto palivo (r. i854

—

1856) i na jiných místech. Postupujíce s hory dol dle bhu Hronu spatíme výspy

Ietihorní mnohem rozsáhlejší a jak se zdá také mnohem mocnjší.

Aíezi Zaoadkou a Polonikou v dolin Hronu, blízko zídel té eky mezi rulou

a vápencem liasovým
,

jakož i bidlicí mašíkovou zstal znaný ostrov tetihorních

vrstev, pokrytý blinou, která se v tom okolí daleko prostírá. Stopy hndého uhlí daly

píinu k ohledání hornickému, jímž se ten útvar ponkud osvtlil. Hlavn skládá se

ze šedých jíl s pískem více mén pimíšeným. Nkteré vrstvy jílové obsahují lenké

sloje hndého uhlí barvy erné a silného lesku, ale shledalo se, že v té krajin na díví

bohaté dobývání by se nevyplácelo. Místy zavírají jíly velmi mnoho skamenlin, \lší

díl jich nedá se ale ustanoviti. Na jílech pod Šlvosem leží zrnitý pískovec, velmi

kruchý, kterýž jest zajisté svrchním oddílem toho útvaru.

Bezno. Ti míle dále na západ u Bezna objevuje se znova útvar ietihorní

a vypluje dno údolí mezi bidlicemi mašíkovými na severu a trachytem a vápencem lia-

sovým na jihu a východu. U samého Bezna dobývá se ze šedých jíl hndé uhlí 5—6'

mocné. Hndé uhlí loto má lom laslurný, erné vrstvy s leskem mastným stídají se

8 vrstvami mdlými nebo málo lesklými, nkdy picházejí též v odrdy lupkové. Jíly

pod Beznem mají otisky ryb. Pl míle za Beznem blíž Michalova strmí u cesty bílý

drobnozrný pískovec, pokrytý hlinou.

Dolina Luhtovská. V píném údolí Lubtovském, padajícím do doliny Hronu,

zachovaly se mocné usazeniny tretihorní, vytvoené, jak se zdá, spolu se slepenci tra-

12*
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chytovýnii, které v dobé miocenové musily pov.slali pi vystoupení Irachylu. V se-

verním konci Liibtovskó doliny vypluje dolinu mocná usazenina slinu šedé barvy,

oddlené v silné vrstvy s elnými olisky dvojdložnjch rostlin a rybích šupin z rodu

Melettži. Blíže Lubtové skládají se pahorky na západní stran ze slepence trachyto-

vého. Hornina ta jde i na vyšší hory, jmenovit na mocnou horu trachytovou Véper

Lublovsliý. U samé Lubtové vznášejí se velmi rozervané pahorky zvané Pohoielé,

jejichž sloh jest velmi jednoduchý. Na vápenci liasovém usadily se toliž jíly šedé

30—40' mocné, obsahující místem veliké kusy Irachylu. V tomtéž jílu vyluuje se

sloj jednostejné hndé rudy železné, mísleni s peckami dutými, na povrchu ernými,

lesklými, ideji slohu bublinalého. Ruda ta ne velmi bohatá obsahuje 23 % železa.

Obracujíce se od Pohoelé k Sajb pevládají zase slepence trachytové blošedé,

kieré se skládají z pevládajícího množství bílého práškovilého živce s porušenými

zrny erného augitu. U paty Vpra v dole Jamešna dobývají z té horniny hndé a

ervené opály, používané k vytápní železa. Slepence trachytové obsuhuji poídku otisky

lisli rostlin dvojdložných.

Pechod. Vedle mlýna toho jména s nkolika domky nedaleko Balaše u Špání

Dolitty byly pi kopání studn odkryty šedé jíly, obsahující neobyejn etné skoápky

mušlí Iretihoiních, z vtšího dílu náležející k rodu Peclen.

Tajová u Báské Bystrice. Pl míle od dolu, kde se u Tajové kamenka (auri-

pigment) dobývá, vystupuje na hoe Skalkách mocná usazenina šedého drobnozrného

pískovce v podob skal novjších útvar, a náleží, jak se zdá, k vrstvám miocenovým.

Uprosted v tom pískovci objevuje se realgar kryslallový v okroukljch dutinách, po-

dobných k silným kmenm.

Ortuty. V malé vzdálenosii od tohoto práv popsanéh ísta na pahorku zva-

ném Ortuty byly odkryty v slinitém, bílém pískovci stopy rumlky, nezeleln vy- |

hranné.

Badín. Na jihu od Báiiské Bystice pod hbetem Irachytovým, vznášejícím se

nad Kremnici, jsou v údolí znané sloje hndého uhlí, kteréž se po dlouhý as dobý-

valo, nyiií ale (1854) již zasypáno jest, jak se zdá pro hojnost pimíšeného kyzu

železného.

Jastraha. Západn od Báfiské Bystice a Tajové vyzdvihuje se mohutný hbet

trachytový, za kterým leží slavné zlaté doly Kemnické ; v píném údolí, kteréž tento

hbet prorývá, leží Jastraba. Vyskytuje se tam mocný útvar telihorní v roklin zvané

Ziare. Obsahuje d<'obnozrný pískovec s dvma tenkými slojemi hndého uhlí, z nichž

jedna 1' a druhá 2' silná jest; sloje ty oddluje od sebe pískovec ti stopy mocný

s elnými otisky list a plodv, jak se zdá z javorovitých. Na mnohých jiných místech

obsahuje pískovec tytéž listy, jmenovit na cest Smolnické u Kremnic. V tétéž do-

lin Jaslrabské nalézají se v Suskovém Vršku, nedaleko pily Ihra, v tufech perlitu

ložišl lupku brusního, uloženého stídav s opálem. Nyní jsou podle Petlka *) doly

lupku brusního oupln zasypány, nad nimi leží 12' silné ložišté polopalu, který pokrývá

pískovce. Lupky brusní, nazvané lehkou kídou, jsou vlastn shluky nesíslných ke-

menných bunk asovitých rostlinek. Polopal mní se psobením povtí na povrchu

') J. v. Pettlio Gtogr. Slsizze dci- Gegenil voa Kiemuite v Haidiiigrovych : Naturwissensch. Abhand-

lungen T. 1. str. 289.
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v lupeny bílé, k lupku brusnímu podobné. Starý kopa lehkd kídy povdél p. PetU'

kovi, že bílá kída ili lupek brusní spoívá z ásti pod opálem, z ásti v samm opálu

V Suskovém Yriku leží pravý Irachyl na pískovci a slepenci. U Jaslraby a Slasku

stídá se vrslevnalé pískovec Ictihorní, obsaliujícící ložišl hndého uhlí, kteréž s lufy,

i hrubými slepenci Irachylu jest pvodu souHsnélio. Velká .štola, založená k osušení

Kemnických dul a nazvaná podle císae Ferdinanda, proráží tuly a slepence trachy-

tové, onyno obsahují místem etné úlomky zuhelnného díví, úplné podobné k uhlí

i nyní z díví páleného.

Follai: Na spoust žulové u Poltae, vísky nedaleko pkné továrny Zlalny vy-

robujíci sklo krystallové, spoívají mastkové bidlice šedé barvy, asi 2000' mocné

a k jihu pod 60" naklonné. U paty tchto bidliných strání usadily se vrstvy Ieti-

horní, složené z drobnozrného, bezbarvého a kehkého pískovce, pod kterými leží

bílé jíly, zavírající v sob ložišt hlinky ohnzdorné. Celé okolí Poltae proryly elné

rokle 15-30' hluboké, z kterých vesniané dobývají velmi cennou hlinku ohnzdornou,

v rozliných odríidách vystupující.

Gmiýr. U paty vápenc liasových usadily se mocné vrstvy šedého jílu telihor-

ního u znamenité vísky Gomor, místem s pimíšenými plíšky stibrobilé slídy. N-
která ložišt obsahuji nezetelné skamenliny, které se nedají blíže ustanoviti.

Finta. Zrovna na východním konci pásma, skládajícího se z bidlic krystallo-

vých, prostírajících se mezi Braniskem a Báiiskou Bysticí u paty Irachytových vrchíi

ve vsi Fint nedaleko Prešova, nalézají se šedé jíly tetihorni s ložišti hndého uhlí,

co smla erného a siln lesklého. Jíly obsahují zde etné zbytky ústrojné, zvlášt

se objevuje ustice Ostrea hnyirosíris.

Sovar. Hory Irachytové a perlitové zvané Hegyellija, táhnoucí se od jihu k se-

veru mezi Tokajem a Prešovem, obstupují na severním konci útvar kamenosolní v celku

souhlasný s Vliským. Bohaté doly solní u Sovaru byly v druhé polovice šestná-

ctého století zemtesením zasypány a vodou zality : nyní vyvaruje se zde kuchyská

sl z rapy, do nejvyššího stupn solí nasycené.

U Hanušovic, dv míle od Prešova, jsou ložišt sádrovce. Na východním sklonu

tohoto pásma vyskytují se slaná zídla, rozšíená od Hanušovic kjihu; z vtšího dílu jsou

zasypány nebo strážemi obsazeny, aby se z nich slaná voda neerpala. Prameny slané

vody pozoroval jsem také u Sóje naproti vsi Merníku, kdež se dobývá rumlka, pak

nedaleko Vranova a mezi Celou a Kozmou nedaleko Salónce.

Nánus;/ hlín;/. Dlouho nebyl na tento útvar, v každém ohledu promnlivý a u

I
ižni a severní paty Karpat obecný, pozor obracen, akoliv jak v dolinách tak i na te-

menech výšin v rozliném smru se spatuje. V Tatrách leží u paty severních úboi,

nkdy v údolích 4000—5000' nad hladinu moskou povýšených.

Obyejn má hlína tohoto útvaru žlutohndou barvu, a jak se zdá není to p-
vodní, nýbrž pozdji povstalá barva, pemnná z modrošedé pechodem kysliníku že-

leenatého ve vodnatý kysliník železitý ; v mocných vrstvách má u zpodu šedou barvu,

k povrchu žlutohndou. Hlína není hornina jednostejná, nýbrž skládá se z jílu a

pískovce ve vtši nebo menší míe ] inušeného ; nkdy spatují se v ní rourky nebo

pecky hndé železné rudy: místem ibsahuje také pecky jasnošedé barvy, složené

z ufalanu vápnitého a strontikového. Zpodni vrstvy hlíny obsahuji obyejn úlomky

tch hornin, jež pokrývají, tedy leží-li na houbovém vápenci, obsahuji úlomky tohoto
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vápence a jeho kemenc, jako u Krakova, na pískovcích ncokomových a eocenov;ých

obsahuje zase úlomky pískovce.

Akoliv hlína má rozsáhlost znamenit velkou, není predce usazeninou moskou

nýbrž sladkovodní. Zbytky ústrojencil v ní roztroušené náležejí k rodm posud žijícím,

a sice hlavn k ssavcm a pozemním hlemejžm. Nalézají se zde místem velmi

etné kosti slonové, Elephas pimigenius (u Krakova, pod ešoveni, kdežto byla nalezena

hlava s obma kly spiraln zkroucenými, u Rogošníku), Rhinoceros tkhorldnus (u Pre-

mykova nedaleko Krakova) , iž. primigenius priscus , Cervus elaphus fossilis Cuvier

(mezi Vlkovicemi a Michalovicemi u Krakova), Cervus ales fossilis Cuv. (Vavenice

nad Vislou) ; z hlemejžd Helix hispida Miller (Minoga), Sxiccinea oblonga Draparnaud

(Minoga), Pupa muscorum Dráp, (Minoga, na kopci Kosciuszka, u Vítkovic).

Jakým spsobem tento neobyejn mocný útvar povstal, co mu dalo látku, kde

ze usadil, a výklad všech okolností jej zprovázejících, náleží k nejsubtilnjším otázkám

zemzpytu, akoli velmi dležitých pro zemzpyt. Nepouštje se do rozebírání této

otázky vytknu zde jen místa, kde se objevuje.

Na severní stran Karpat usadila se hlína velmi mocn na vápencích houbových

na opuce a tretihorních útvarech, z ní skládá se hlavn povrchní zem v okolí Kra-

kovském, hbety, na kterých se zdvihá kopec Košciuszkv, Klaštov Blanský, jakož

i povrch všech pahork a rovin východn od Krakova, krajina u Mohyly, celá výšina

království Polského (Vlkovice, msteka Skála, Minoga, Ivanovice, Imbramovice atd.).

Na jihu od Krakova prostírá se hlína zárove na usazeninách tretihorních mi-

ocenových a eocenových, jakož i na pískovcích kídových
;
poavše od Bochni táhne se

mohutn k Vlice na ložištích solních, sádrových a píscích miocenových. Odtud obraci

se na pískovce kídové, skládající první pedhoí Beskyd. Hlínou jsou pokryty všechny

pahorky a doliny nad Visniem u Biskupic, nad Vlikou pozorují se u Sierce, Sygne-

ova, Ivanovic, fiešotar, Podstolic, Babin, Swi^tnik, Librtova, u Mogilan, Glogoova,

dále v Kalvárii, u Vadovic, v Inwald, u Cance, v Kozách, v Bialé a Blsku, u Ustroni,

Cilšín ; v Morav mezi Novým Jiínem a Štramberkem.

Hlína prostírá se obšírn v dolní ásli údolí Dunajce, tak u Melštýna, Jurkova,

erhova ; rovnž nalézá se v údolí Ráby, poavši od Gdova u výstupu lé eky z hor,

kdežto vypluje nejenom dolinu, nýbrž spoívá na všech pahorkách a horách pilehlých,

jmenovit u Dobic, Lupanova, Komorník, Poznachovic, pokrývá rozsáhlé strán pi

výstupu Ráby z hor u Myslenic, taktéž se nalézá v hlubokém údolí u Struze a Peim,

odkad celý útvar se táhne na severní stranu podlouhlé hory Kotu, stojící naproti^

Krakovu; dále bez petržení táhne se do Lubn a na blízkou jehlancovilou horu Ste-:

bel ; mohutná vrstva hlíny leží také na severní a jižní stran hory Lubo v celé do-'

line mezi vsí Rabkou a Jordanovem, a vznáší se na velký hbet táhnoucí se od jihu,-

nazvaný Gorce. Od Jordánova táhne se dolinou k Suché, kde též všechny doliny

a vrstvy pokrývá a do Slemene a Živce se prostírá, jakož i podél údolí Skavského

k Vadovicm. Také podél údolí Sóly od Živce poínajíc vidli jest hlínu až ke vtoku

u ance a Kent, pak trvá až ku behu Visly. U Grojce pokrývá hlína hbet pískovce

uhelného a dále mezi Grojcem a Osviecimem miocenové útvary, které zde mají moc-

nost asi 600'. V horní ásti doliny Dunajce jest hlína v znané mocnosti usazena,

poavši od ornštýna táhne se bez petrženi až pod úpatí Tater; vidti ji y Jávo-
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ince, Bukovin, Poronínu, Zakopané, pod Roožníkem, kdež nalezeny byly zuby slona

Elephas 'primigenius.

Od vsi erného Dunajce táhne se hlína do Oravy a pokrývá všechny útvary této

stolice ; velmi mocné vystupuje u Pekelníku, Polhory, Zubrohlavu, Tcrscina, Tvordo-

íína, Lehoty, u zámku Oravského a u Kubína, spoívá též na plnoním úpatí hory

Choe pod Lešinami a táhne se k Osádce, Borovu a Zuberci. V samých Tatrách na-

lézáme hlínu asto velmi mocn vyvinutou na severní stran, kde vystupuje na Reglach

(horách) mezi Koscieliskem a Zakopanou, na hoe Nosal u železné pece Zakopanské,

kde sáhá až k samému štítu; leží na vrstvách nad Javoinou i Žárem, v stedních

Tatrách vystupuje až nad hranici stromíi na hebene naproti dolm Magurským, pak na

Javorince naproti dolin Vrcichy v Liplov.

Celá rovná Spíž jest pokryta blinou, jížto se pole žlul barví, pokrýváf zde

pískovce eocenové a melafyry. Od Lubovny a Patoe prostírá se do Saryšské stolice,

kde má ješt mocnjší vyvinutí a úpln pokrývá tentýž pískovec, ásten i trachyty;

hory i doliny u msta a lázní Bardjovských mají žlutou barvu od hlíny ; odtud táhne

se k Prešovu a Hanušovicm, do Vranova, k Sieciovcm, k Ujhelu a Szaraspataku. Hlína

pokrývá netoliko pahorkovitý kraj Spíže, nýbrž i jižní hory z mastkových bidlic slo-

žené; vrstvy hlíny vidti jest u Krompachu a na všech pahorcích dále nad Hernadem,

v Kluknav, u Margnan, Jaklovic, Gelnic, Mathildiny hut, v Hamru, Blé, na hoe

Košické, jakož i u Košic, odkud trvá až pod Taral, kde tvoí zem neobyejn

úrodnou.

Hlína jest též znan usazena v celé dolin Liptovské a na vedlejších horách

;

od sv. Mikuláše do Luek a Rožemberku pokrývá celou dolinu a táhne se až na horu,

na které stojí zíceniny Likavské; prostírá se dolinou evuskou, kde dno a boky po-

krývá; vidti ji na vápencích a dolomitu liasovém u Osadu, Nižné a Prostední evuce;

u Horní evuce jest patrn ztenena na vrstvu 5—6' mocnou; odtud vystupuje až

do výšky Sturca, jak na severní tak i na jižní stran ; dále na jihu pokrývá bidlice

a slepence mastkové v Starých Horách.

V jižní ásti Oravy pevládá znan hlína a zabíhá v hluboké doliny, sáhající

do holí Liptovských a Turanských ; na jižním úboí posledních vystupuje v Parnici,

Trhové, Blé, v Slrenu; vidti ji podél Váhu až k Budelínu a Žilin, kde vypluje

doliny na sever a na jih rozvtvené, jmenovit dolinu Kišuckou ; vidti ji za Radolí,

Novým Mstem ; z druhé strany pokrývá všecky pahorky prostoupené ekou Žilinkou,

jakož i boky Vtrné Hole a pásma Ltavy; mohutn usadila se na vápenci liasovém

u Beice, Višová, Koská až pod Rajec.

V dolin, táhnoucí se mezi Liptovem a Vtrnou Holi a obmezující stolici Turan-

skou, vyvinuje se mohutn tento sladkovodní útvar; pozoruje se v nejhlubších dolinách

uprosted mezi vysokými holemi Turanskými, jmenovit nad Vábeni u Kralován, Šutova ;

ve velké dolin Turanské pokrývá obšírné prostory, poavši od jižných pat Holí Tur-

anských ; poínajíc od Ratkova táhne se pes Turany, Sv. Martin, Mosa až za Stub-

nici ; na východ od teplé lázn v Stubni vystupuje ze slepenc trachytových na úboi

vysokých hor, z dolomitu liasového složených, nad Hájem, pokrývá z téhož útvaru slo-

ženou horu Harmanéckou, která dli Turanskou stolici od Zvoleské : u Harmace

a s\. Petra pokrývá dno údolní a vystupuje vzhru do Spaní doliny, kde se spatuje

ve vtší neb menší mohutnosti na úboích a výšinách u rudních dol. Hlína ze Špani
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doliny táhne se na výšiny z liasu a masll<ové biidlice složené, l<leré na východ«

pokrývají rulu a žulu Balaša. Celé údolí Hronu u Báské Bystice pokrývá tato žlutá

usazenina; vidti ji postupujíc k jihu za Radvany, Badínem, Hajníkem, kde spoívá na

liasovém vápenci a tetihorních útvarech, pak u známých lázní Sljaských, vybudova-

ných v novjším ase na slepencích a tufách trachytových ; vzhru od Báské Bystrice

táhne se hlína v dolin Hronu a dosahuje až k jeho pramenm, a sice k vískám Majer,

Luatín, Slovanské Lipe, Mošcienice, Svatý Ondej, Nmecká, Zamošcie, Pedajná,

Hronec. Od Slovanské Lipe prostírá se do doliny Lubtové, kde pokrývá útvary teli-

horní a bidlice mašíkové, a v pilehlé vísce Šajb slepence trachytu v dob tetihorní

usazené. Od Hronce táhne se hlína v protivné strany do píných dolin, jmenovit

v dolinu Bystrou až pod žulu Nižných Tater, z druhé strany pokrývá bidlice mastkové,

rulu a trachyt u vesnic Belog, Janušovce, Dobro až pod patu mohutného hbetu tra-

chytového, nazvaného Veper Klenocký. Rovnž vchází do hluboké doliny Oserbli-

ské (Zerrenbacher Thal), tam má nejvtší vyvinuti u Tívod, kde vystupuje na horu

Veper Lubtovský do znané výšky.

V horní ásti údolí Hronského vidti jest hlínu u Gasparovic na rule, dále pak

u Polomky spoívá na útvaru tetihorním a sáhá do bok složených z bidlic mašíko-

vých, odkud z hlavní doliny obrací se do dolin poboných, jmenovit k Hroníku, kde

pokrývá žulu a bidlice mastkové, obstoupené vysokou vápennou stnou zvanou Stožky.

Dále v Dolin Hronu 'pokrývá bidlice mastkové u Helpy a výše u Pohoelé, ervené

Skály ; v Telgartu vrstvy liasové. Od ervené Skály jde do rozsedlinovité doliny pod

Muráskou horou nad vsí Hut, odtamtud táhne se do doliny Jelšavské, tam vyvinuje

se obšírn u evuce a Jelšavy, jako i v poboných dolinách až na hbet Kohúl

:

z druhé strany od Murán vidli jest hlínu u Cisovce, odkud vypluje celou dolinu

Rymavy ; neobyejn mohutné vystupuje u Rymavského Bezová, odtud jde do doliny

Rymovice za Kokavu, pokrývá vysoký hbet Charpa a obšírn rozkládá se okolo Kle-

novce. Od Kokavy prostírá se na žulové hory, obstupující pknou továrnu na eské

sklo u Zlatné ; útvar ten velmi mocn se usazuje vycházeje z vysokých hor, jako

u eského Bezová a Poltaru, kde pokrývá bidlice mastkové a pahorky tetihorní

s blinou ohnzdornou ; od Rymavského Bezová táhne se pak podél Rymavy na pahorky

u Zalužan až k Rymavské Sobot ; zde pokrývá hlavn tufy a slepence trachytu, jako

u vsi Porkur Agy. Mezi Rymavskou Sobotou a místy Berzeto a Tornallya, Plešovcem

a Rožnavou pokrývá naped Irachyty, pak vápence liasové a bidlice nebo slepence

mastkové.

Z toho vidti, že hlína zaujímá neobyejn rozsáhlou prostoru v severozápad-

ních stranách hor Karpatských.

Jan Kepler ').

Od J. Malého.

Úplné Století minulo po Koprnikovi, který první poznal a svtu odh#lil pravý

bh tles nebeských, nežli vypátraný byly zákony, jakými se bh tento ídí. Bylo-li

*) Mateiial k životopisnému nástinu tomuto vážen hlavn z Breitsckioertovtf biografie Keplera (KeJJlers

Lebenund Wirken. Stuttgart 1831), z pojednám' Fr. Araga o nm a jeho dflech, umístného v 3. díle



k onomu prvnímu odkrytí potebí oka bystrého a jasného, nezkaleného pedsudky

tisíciletými : požadovalo toto druhé ducha hloubavého, dmyslného, smlé, odvážné fan-

tasie, a k tomu ke váemu železné vytrvalosti, kleni se ncdula odstrašiti nižádným

nezdaením pracných a namáhavých pokusQ, dokud nedošla ile položeného sob s odváž-

nou smlostí, ale s nemenší též v sebe dvrou. Spati^ujeme-li ducha takového vystavovali

domnnky ostrovlipné, které nicmén pi bližším skoumání ukazuji se býti pouhé bu-

bliny blouznivého dmyslu, nemžeme ho kárati pro takové zábludy, nebo( práv ony

byly tou cestou, ježlo ho vedla ku poznání onch vných pravd, které pak vyslovil

a svtu ohlásil s takovou jistotou neomylného jiesvdení. Takový duch byl Kepler,

a vidíme-ll jej vykonávajícího vznešenou úlohu svou uprosted doléhajících naíi svízel

klopolného života, ve kterém bylo mu asto zápasili s nedostatkem nejvšednjších po-

teb tlesných : tím vtším obdivem nás musí naplniti mocný genius lenlo, jehož silu

nedovedly zlomiti strasti pozemské a jehož zetel obrácen zstal až du konce jeho dn
k tomu, co všickni vkové pokládali budou za nejvyšší cíl lidského snažení. Muži

takovému vším právem náleží místo v první ad výteník všech as a národ.

Jan Kepler narodil se r. 1571 dne 27. msíce prosince v Magstattu, vesnici

wiirlemberské, nedaleko íšského msta Wcilu. Rodina Keplerovská náležela k šlecht,

a jeden z oud jejích pasován byl od císae Sigmunda na rytíství. Otec našeho Jana byl

Jindich Kepler, syn nkdejšího purkmistra Wcilského, Sebalda Keplera
;
matka Kateina

rozená Giildenmannová, dcera hospodského z Etiink v okolí Weilském. Tato práv

byla v Magstattu na návštv u píbuzných, když ji pepadly bolesti porodní. Kepler sám

jmenuje se díttem sedmimsíním a považuje za svou otinu Weil, kde toho asu
rodie jeho bydleli. Oba byli Luteráni a vzdlání toliko chatrného, jmenovit matka

jeho byla osoba velmi sprostých mrav. Brzo po narození Janov táhl jeho otec pod

vévodou Albánským na vojnu proti Nizozemcm, a jej následovala laké manželka jeho,

poruivši dít své péi rodi mužových ve Weilu usedlých. Po navrácení se z Nizo-

zemska r. 157.5 nalezli synáka svého tžce na neštovice stonajícího, z kteréžto ne-

moci pozdravoval se jenom znenáhla. V ten as pesthovali se rodiové Keplerovi

z Weilu do Leonberku, v kterémžto msteku šestiletý .Jan ponejprv zaal navštvovati školu.

Neopatrné rukojemstvi, jaké byl na sebe vzal otec Keplerv, pipravilo jej

o vtší ást jeho jmní, naež podruhé zmnil své bydlišt, najav sob hospodu v Ell-

mendinkách v Badensku. I zde navštvoval mladý .lan místní školu, ale brzy vzal ho

otec dom, kdežto musel až do svého dvanáctého roku konali službu sklepnickou.

Brzo na to nebezpen se rozstonal a po nkolik dní nalézal se život jeho v nebez-

peenství, nicmén pozdravil se pece, ale jakási slabost tlesná do smrti jej neopu-

stila. Tato okolnost inila jej málo schopným ku pracím sklepnickýra. a polním, k nimž

potebován byl od rodi, a ponvadž jevil nevšední schopností i velou náklonnost

k uení, uren jest od nich k studiím bohosloveckým. Roku 1586 pijat byl Kepler

sebraných epis ueného tohoto Francouze, pak z 2. svazku pokraiujicí sbírky : „Die Fortschritte der

Naturnissenschaft in biografischen Bildem. Berlin, Verlap von G. Bossclmann. 1856.'- Co se lýic

Kcplerova pobytu v Praze, zapjil pan professor I)r. Josef Haasner rytir z Arthy laskavé spiso-

vateli pojednáni své: ,,Uebcr Tycho Brahc und Johann Keplov," tené v prosinci r. 1855 v k. icské

spolenosti nauk a tiskem dosavad nevydané, k némuž byl použil z ásti listin chovaných v mfstodr-

íitelském archivu království eského, zaci mu velé díky butež. — Ostatné píScme Krpkr, a ne

Kepphr, driice se toho pravopisu jeho jména, jaký se nalézá na spisech od nho vydaných.
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do klášterní školy v Maulbronu, a stav se po dvou letech bakaláem vstoupil do se-

mináe Tubinského, kdežto r. i 591 dosáhl hodnosti mistrovské.

Zatím se byl otec jeho, kterému nejspíše živnost jeho nevaln se daila, opt
vypravil do svta, vstoupiv do rakouské vojenské služby. S rakouským vojskem táhl

proti Turkfím a nejspíše zahynul v té vojn, nebof rodina jeho napotom nieho více o nm
neslyšela. Za píinu, pro otec Kefilerv opustil rodinu svou, pokládána byla od mnohých

surová a nesnášelivá povaha jeho manželky, jejíž podivné chování a mnohé necnosti

uvalily na ni pozdji podezení arodéjniclví. Po odchodu manžela svého promarnila

poslední zbytek rodinného jmní, ímž dti své na mizinu pivedla. Melt Jan Kepler

dva bratry a sestru. Z onch byl Krištof cínaem a co takový usadil se v Leonberku,

kdežto ml povst lovka sice poctivého ale prchlého ; Jindich stav se vojákem pijal

na se všecky nemravy, které onohu asu neodluné byly od toho slávu. Jediné se

sestrou Markétou zachovával náš Jan bližší pátelství, což však trvalo jenom do jejího

se provdání za pastora Jiího Bindrn, kterýžto tFpce zanevel na svého švagra pro

jeho se nesrovnávání s dogmatickým uením Tubinských theologii.

Nebylif toho asu Luteráni sjednoceni ve všech kusech uení kesanského,

nýbrž všelijak rozcházeli se u výkladu písma, ímž tvoily se strany oste se vespolek

pronásledující. Nebudeme zde rozbírati uení, k jakému se piznávali theologové Tu-

binští; dosti budiž na tom, že se mu píila vroucí pesvdenost Keplerova, kterou

nižádným spisobem netajil. Následek toho byl, že pi odchodu svém z Tubink obdržel

od university vysvdení znjící v ten smysl, kterak sice vynikl svou výmluvností, aby

však se stal služebníkem církve wiirtemberské, k tomu že není schopen.

Prvotní dráhu tedy, kterou si byl Kepler vyvolil, vidl sob nyní zamezenu,

i musel se ohlíželi po jiném povolání. Vedle svých studií bohosloveckých byl se

v Tubinkách obíral také s mathemalikou, kterou lam toho asu pednášel Michal Mástlin,

muž svého asu výtený, o nmž se pravilo, že jeho psobením piznal se Galilei

k soustav Koprníkov, a o jehož pracích hvzdáských slavný Tycho Brahe s po-

chvalou se zmiuje. Mástlin musel sice dle pedpisu pednášeti Ptolomaeovu astronomickou

soustavu, vedle té však seznamoval posluchae své také se soustavou Koprníkovou, a

to spsobem takovým, že jí patrn dával pednost. Tu i Kepler byl získán pro ni, jeho

pak pomr k Másllinovi stal se lak pátelským, že oba mužové i v pozdjších asích

sob nepestali dopisovati. Kepler uvykl si nkdejšímu uiteli svému neustále dávati

zprávy o svých pracích, žádaje úsudek jeho o nich; a tento s potšením ^sledoval ro-

stoucí slávu svého žáka.

Nenadále obdržel Kepler, nalézající se po skonených studiích na rozcestí života

svého, pozvání do Štýrského Hradce za uitele mathemaliky a morálky na tamjším

stavovském gymnasium. Požívalif loho asu snášelivostí arciknížete Karla prolestanšti

stavové štýrští úplné svobody v náboženství, lak že i zvláštní školy si, vydržovali,

k nimž brali uitele vtším dílem z Wurtemberka. Bez vdomí Keplerova schválili ho

Tubinští jeho pátelé stavm štýrským, ale jinoch sotva 221etý rozpakoval se pijmouti

podávané sob místo, necít se dostateným k tomu, kdežto se dosaváde s malhematikou

jenom co vcí vedlejší byl obíral. Laskavé domlouvání uitele jeho Mástlina však do-

dávalo mu mysli, k emuž, jak sám vyznává, pistoupila i ta okolnost, že mnohé ze

svých spolužák spatoval pijímati v státní služb místa, ku kterým žádných zvlášt-
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nich schopností neukazovali. Dodav si ledy dvry, pijal Kepler pozvání žlýr-

sitých stavil.

První ouední práce Képlerova v Štýrském Hradci bylo sepsání kalendáe na

rok 1594 dle opraveného lelopoítu gregoriánského. Die zvyku tehdejšího nesmla

v nm scházeti pranostika, k jejímu/, sepsání se Kepler jenom z nutnosti odhodlal.

A hle, hned první jeho predpovídiiní vyplnilo se následující tuhou zimou a selskými

nepokoji v Rakousích, což v mínni obecném získalo mladému hvzdái^i povst neoby-

ejné moudrosti.

Jakož Kepler byl své uitelské místo pijal u vtší díive k své schopnosti

nežli k vdomostem svým, hledl se nyní všemožn zdokonaliti ve svém povoláni

a vrhl se s celou duší na studia mathematická a hvzdáská. Hloubavý jeho duch za-

bral se do nich hluboce, pi emž ale nezstal stáli na stanovišti od Koprnika na-

znaeném, nýbrž vypátrali se snažil zákony, jakými se ídí soustava svtová, od nho

za pravou uznaná. Cíl, jejž sob položil, nebyl nic menšího nežli vyskoumání tajností

viehomíra. Pevn maje za to, že svt jest dílo boží úmysln spoádané, nemohl ani

poet planet ani jich vzdálenost od slunce považovali za nic pípadného, i hledl

z okolnosti tchto vyvoditi jistá pravidla. Nebylo k tomu jiné cesty nežli domyslu,

a tu otvíralo se mladistvé fantasii Keplerov široké pole. Pipadaje na všelijaké hy-

pothese, ustanovil se konen na jedné, která s potem planet a jejich vzdáleností od

slunce spojovala poet a vzájemný pomr k sob tak zvaných pravidelných tles, o

nichžto se domníval, že jsou pravzvorem, dle kterého jest spoádán vesmír.

Takových pravidelných tles rozeznává se v stereometrii patero: 1. tetraeder

(tystn), 2. he.xaeder (šestistn ili kostka), 3. oklaeder (osmisln). 4. dodekaeder

Cdvanáctistén) a 5. ikosaedur (dvacetistn). I uinil Kepler následující konstrukci, dle

které z polomru dráhy jedné planety odvozovati mínil polomry všech ostatních planet.

Okolo koule, jejíž polomr jest stejný s polomrem dráhy Merkurovy, opišme osmistn

tak, aby každá z jeho ploch dotýkala se v jednom bodu eené koule, a okolo toho

osmistnu opišme kouli druhou tak, aby všecky hrany jeho dotýkaly se z vnitku po-

vrchu jejího, a tato druhá koule bude míti polomr dráhy Venušiny. Okolo této druhé

koule opišme podobným spsobem dvacetistn, a okolo dvacetistnu týmž spsobem

kouli tetí, a tato bude míti polomr dráhy zemské. Okolo této tetí koule opišme

dvanáctistn a okolo toho kouli tvrtou, a tato koule bude míti polomr dráhy Mar-

šový. Okolo télo tvrté koule opišme tystn a okolo toho kouli pátou, a tato bude

míti polomr dráhy Jupiterovy. Konen opišme okolo této páté koule šestistn a okolo

toho kouli šestou, a tato bude míti polomr dráhy Saturnovy. Z tohoto domnlého

nelezu svého ml Kepler velikou radost, i vydal o tom r. 1596 v Tubinkách první

svéj vtši spis pod názvem:

Prodromus dissertationum cosmographicarum, contínens mystérium cosmographi-

cum de admirahiU proportione orbium coelestium deque causis coehrum nu-

meri, magnUtidmis, motuumque periodkorum genuUs et proprtis. demonalralum

per quinque regularia corpora geometrica.

Rukopis tohoto díla poslal Kepler svému nkdejšímu uiteli Mástlinovi k posou-

zeni, který mu v nm navrhl nkteré zmny, týkající se hlavn takových míst, ježtoby

mohla býti na urážku Tubinským theologm, a sám k nmu napsal pedmluvu a doslov.

Dedikaci spisu pijal vévoda WUrtemberský Fridrich, a jenom tato okolnost zdržela
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protestantské duchovenstvo té zem, ie pi všech zmnách k vli tomu v nm uin-
ných nevystoupila veejn proti nmu. Hluk, jejž Keplerflv Prodromus spsobil v ue-
ném svt, byl neobyejný. Másllin vyjádil se o nm akadamickému senátu Tubin-

skému v tato slova: „Vc jest tak nová, že ješt nižádnému lovku nepišla na mysl,

a tak dmysln provedena, že jest toho velice hodná, aby uencm byla ve známost

uvedena. Kdož pojal kdy myšlénku, anebo se odvážil na pokus, dokázali a pnoi'! poet,

poádek i velikost tles nebeských a píinu toho odvozdvali takm z tajného zízeni

božího ? To Kepler podnikl a šastn vyvedl." Nemén pochvaln psali Keplerovi

Galilei a Tjcho Brahe, jimž byl poslal exempláe svého díla, a jmenovit tento poslední

již tenkráte pojal myšlénku, pipojiti si co pomocníka ve svých pracích mladého, skvle

nadaného hvzdáe, jakož se pak skuten stalo.

A pi tom všem nebylo ono pedstaveni Keplerovo o poádku nebeských tles,

které na obrátilo pozornost celého ueného svta, jej pak samého tak blaženým inilo,

nic více nežli smlá domnnka, jejíž bliidnost sám vymyslilel její nejdíve poznal. Za-

kládalaf se na trojím omylu : 1) že dráhy planet tvoí kruhy, 2) že poet planet ne-

pesahuje šest, a 3) že pomr k sob pli pravidelných tles, jak jej udával Kepler,

srovnává se s dráhami planet, jak je vypoell Koprník. První z tch domnní vyvrátil

brzo nato Kepler sám objevením prvního z ti zákon podle nho nazvaných : ze pla-

netij poljhují se v ellipsi, v jejímž jednom ohnisku mdézá se slunce; druhé vyvráceno

jest v prošlém ase objevením nových planet ; teli sám Kepler nepokládal za úpln

pravé, vysvtloval si však nepalme rozdíly mezi pomrem k sob pravidelných tles

a dráhami planet hlavn nedokonalostí dosavadních pozorování. Zatím však ukázalo se

pozdji, když úpln poznány jsou vzdálenosti planet od slunce, že nic spoleného ne-

mají s ísly, jaké podává Keplerovo sestrojování pli pravidelných tles. Ostatn na-

lézala Keplerova nedvra ve správnost dosavadních pozorování astronomických dosta-

teného oprávnní v chatrnosli tehdejších hvzdáských nástroj, jakož jmenovit o svých

vlastních praví v jednom listu k Jiímu Herwartovi, že pocházejí z též dílny jako chaty

prvních rodi.

Jakkoli první tento spis Keplerv, zakládající se na fantastické domnnce, náleží

mezi ona jeho díla, na kteréž vztahuje se výpovd slavného Araga, že v nich hlasit

myslil : nicmén pvodnost myšlénky v nm obsažené, obratná jeho dialektika, elegantní

sloh, mathematická dslednost a k tomu ke všemu rozhodnost, se kterou se Kepler

piznával k soustav Koprníkové, v každém ohledu jej hodným inily té pozornosti,

jakou vzbuzoval v ueném svt tehdejším. A vedle ásti pouee hypothetické možno

i v Prodromu již stopovali místy také praktický smr studií Keplerových, který ho pi-

vedl k odkrytí onch zákon svtových, ježto podle nho nazvány jménu jeho nesmr-

telnost získaly.

Roku 1597 pojal Kepler za manželku Barboru Midlerovou s Miihlecku, která,

pocházejíc ze zámožné rodiny šlechtické, jmním svým slibovala mu pojistiti samostat-

nosti potebné k jeho ueným pracím. K dosažení ruky její musel však drive vésti

dkaz svého šlechtického rodu. Barbora, jakkoli teprv 23 let stará, byla mla již dva

manžely; jednoho z nich ztratila v krátce po zasnoubeni, s druhým, ikterý byl marno-

tratník, dala se rozvésti. Pivedlaf Keplerovi dcerušku.

Nadje Keplerovy ve jmní manželino nemly se vyplnili. Arcikníže Ferdinand,

syn a nástupce arciknížete Karla, jak mile dosáhnuv plnoletosti do vlastních rukou pojal
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olže vlirdy nad zddnými zeinéini, zrušil svobodil náboženství od otce jeho proleslnn-

tiii udélenou a vypovdl vštcky nekatolíky. Tím samým zrušeno liylo i evangelické

gymnasium stavovské, jehož ufilelové [iinuceni jsou vysthovati se. Jedinému Keplerovi

dopiino bylo i daic pebývati v Hradci, a to na pímluvu Jesuitu, kteí byli nalezli zalí-

beni v jeho uoných pracích. I dosavadní jeho služba byla mu z milosti vyplácena.

To však byl slav jenom prozatímní, a Kepler, uznávaje nestálost jeho, ohlížel se po

jiném zaopateni v oboru sob pimi-eném. I psal v úmyslu tom do své vlasti, ta-

mjší pomry ale nebyly mu píznivé, tak že mu odata byla všecka nadje s té

strany. U prosted tchto starostí nepestal so však Kepler obírati vdeckými pracemi,

i konal jmenovit studie o naklonnosti ekliptiky, o magnetu, optice a j.

Zatím otevela se mu nová vyhlídka. Slavný hvzdá Tycho Brahe
, jejž

pikle soivých nepátel z vlasti jeho Dánska byly vypudily, nalezl dstojného útoišt

pi dvoe císae Rudulla v Praze. Tento \dám odrlaný panovník vykázal Tychonovi

za budoucí bydlišt zámek Benátský, kdež mu dal zídili pozorovatelnu a chemickou

dílnu. Sotva že se Tycho Brahe usídlil v Benátkách, psal ihned pro Keplera, na nhož

byl již dávno zetel obrátil co na budoucího pomocníka v dalších pracích svých, i zval

ho do Prahy, dávaje mu nadji k stálému ustanoveni v echách.

Kepler necítil se sice niím vábena k osob Tychonov, jehož podivnou soustavu

nebeskou, na které si tolik zakládal, musel zavrhovali : a však ohled na lákavou bu-

doucnost, nadje, že Tychonova bohatého aparátu bude moci použiti k svým pozorová-

ním, vyhlídka na bližší obcování se slavnými uenci pi dvoe císaov, konené dolé-

hání na šlechetného píznivce jeho barona Holfmanna pimli ho k tomu, že se vydal

na cestu do ech. V lednu 1600 pijel do Prahy, odkudž ihned své píští oznámil

Tychonovi do Benátek. Tycho Brahe vysl-jl pro svého syna Tychona spolu se ženi-

chem své dcery Františkem Tengnaglem, vymlouvaje se obšírn, že nepichází sám.

V Benátkách v rodin Tychonov strávil Kepler nkolik insíci (až do kvlua), i pišlo

tam mezi nimi ke smlouv, dle které Tycho Brahe slíbil ucházeti se u císae, aby

Keplerovi ješt dále ponechán byl plat, jejž dosavad od štýrských stavu dostával, a

k tomu aby mu z císaské pokladnice pidáno bylo ron 100 zl. Naproti tomu zavázal

se Kepler, podporovali Tychona ve hvzdáských jeho pracích hlavn quoad calculum,

a krom toho obzvlášt obírati se s pozorováním Marsa, léto nerozluitelné hádanky mezi

hvzdami, mezi lim co Kristián Longomonlanus, který v témž ase hostem byl u Ty-

chona, ml se obírati s vyskoumáváním bhu msíce. To poídiv navrátil se Kepler

v msíci ervnu do Štýrského Hradce.

Když brzo na to císa z Plzn, kde njaký as pro morovou nemoc v Praze pa-

nující dvorem byl, do Prahy se navrátil a Tychona k sob povolal, uvdomil jej tento

o smlouv s Keplcrem uzaNené, s jejímiž výminkami císa spokojen byl. Aby však

vc obvyklým ouedním poádkem ped se šla, ml Tycho Brahe tuto a jiné žádosti své

písemn podati tajemníku císaovu Barviciovi. Díve ale nežli toto jednání o stálé usta-

novení Keplerovo ku konci jest pivedeno, stal se v osudu tohoto dávno obávaný

obral. Jesuité byli mu ochranu svou propjili toliko v té nadji, že se jim podaí

muže lak slovutného získati pro viru katolickou ; když však Kepler vroucí pesvdení

své nechtl obtovali nižádným prospchm vezdejším, odali mu Jesuité píze svou,

ehož následkem bylo mu od vlády štýrské naízeno, aby v 45 dnech statky manželky

své prodal nebo propachtoval a ze zem se vysthoval. Kepler volil propachlování,
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obdržel však skrovný nájemní plat. Nyní musel se rozhodnouti, chce-li se navrátit

do vlasti anebo pesídlili do Prahy. Bez velikých rozpak ustanovil se na tomto posledním.

V íjnu 1600 vydal se Kepler s rodinou svoa do Prahy, kamž pijel zimnicí

ztrýznn a jen tolika penzi opaten, co stailo na tynedlní jeho výživu. Baron

Hofmann*) pijal jej hostinsky do svého domu. Bylo mu ekati, zdali se uskutení jeho

nadje na stálé postavení pi dvoe císaském, kterou v nm Tycho byl vzbudil. Tento

se byl zatím na žádost císaovu pesthoval do Prahy, kdežto svou pozorovatelnu zídil

na Hradanech. Kepler ml býti pomocníkem v jeho pracích, ale trvající churavost

jeho valn mu v tom pekážela, což mlo za následek, že také Tycho poal ochabovati

ve svém snažení o pevné ustanovení Keplerovo. K tomu pistoupila i rozdílnost v-
deckých smr a osobní povahy obou uenc, která pi každodenním obcování musela

vésti k astým rozstrkm. Brahe zakládal si nemálo na sláv a urozenosti své, byl

žárliv na své postavení a k tomu kivdami v Dánsku utrpnými píliš zcitlivlý ; Kepler

naproti tomu, povdom sob síly svého ducha a proniknut pesvdením o pravdivosti

uení, které zastával, byl pímý a otevený, i neuml se vždy poddávati vrtochm Bra-

hovým, jakkoliv veliká byla jeho vážnost k zásluhám Tychonovým o vdu, a již podí-

zené jeho postavení k tomuto jakousi povolnost požadovalo**). Tyto pomry ztrpovaly

Keplerovi pobyt jeho v Praze, proež optn se obracel k svým pátelm wiirtember-

ským o zaopatení mu njaké professury v jeho vlasti, ale odpovdi od nich obdržené

zbavily ho vši nadje s té strany.

Že Kepler povolným se prokazoval Tychonovým žádostem pokud jen mohl, toho

dkazem jest nevdná úloha, kterou hned po svém píjezdu na sebe pijal, totiž se-

psati vyvrácení jistého spisu, jejž byl Reimarus Ursus, dvorský nkdy mathematikus

císae Rudolfa, nyní pak již zemelý, Tychonovi na úkor vydal, piítaje v nm sob

samému zásluhu vynalezení jeho systému. K nepíjemnostem Keplerovým pidružila se

brzo i starost o vezdejší poteby. Skrovná zásoba penz, kterou byl s sebou do Prahy

pinesl, byla strávena, a ustanovení jeho pi císaském dvoe vždy ješt se protaho-

valo, tak že rodina Keplerovská, nouzí a bídou sklíená, žila jen pouhým dobrodiním

barona Hofmanna a Tychona. Tohoto pak posledního obtžovati penžitými žádostmi,

bylo Keplerovi vci lim nemilejší, ím astjšími stávaly se neshody mezi nimi.

V dubnu 1601 musel se Kepler odebrati do Štýrska za píinou njakého d-

dictví své manželky, poruiv na as nepítomnosti své péi o svou rodinu Tychonovi.

Manželka Keplerova, zvyklá od dtinství na pomry skvlé, mnohem netrplivji nežli

jeji muž nesla sklínost ustaviného nedostatku, kdežto každý groš, jež potebovala do

hospodáství, musela pracn vydobývati na Tychonovi. Což divu, že sob stžovala na

to mužovi, který tím nanejvýše podráždn psal Tychonovi list plný nejtrpích výitek.

Tím penáhleným krokem cítil se Tycho Brahe tím více uražena, an v té vci nebyl

si povdom nižádné viny. Skoupost nebyla chybou Tychonovou, který naopak býval

po celé živobytí své až píliš štdrým. Jen prázdnost jeho vlastního mšce, an plat

od císae jemu vykázaný velmi nepoádn mu byl vydáván, byla píinou, že Kepler

musel nouzi títi. Pátelé však Keplerovi nepipustili, aby z nedorozumní toho vzešlo

*) Uený tento Štýan povolán byl do Prahy za císaského radu a zakoupil se pozdji v Cechách.

**) „Každé pozorování na císaské hvzdamé," píše Kepler Mastlinovi, ,,vyTracnje soustavu TychonoTn

a potvrzuje Koprníkovu. ím více se z toho mrzí Tycho, tím více téiím se jí."
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trvalt! rozdvojení obou uenc. Jmenovité šlechelný baron Hofmann a mladý Dán

Eriksun, Tychonv žák ve livézdáslví, piinili su o ji'jioh smíení. Na domluvu obou

odhudlal se Kepler, Jenž prenáhlenost svou uznal, odprositi Tychona písemn za urážku

jemu uCint-nou, což uinil s rovnž velikou pokorou a ponížeností, jako byla ped tím

jeho bezohlednost.

Tím krokem byl Tycho Brahe netoliko úpln smíen, nýbrž zdá se, že nastal

mezi obma pomr srdenjší nežli díve. Tolik jisto jest, že sob Tycho nyni více

záležeti dal na vymoiení Keplerovi pevného postavení pi dvoe. On jej pedstavil cí-

sai Rudollbví, který ho milostiv pijal, z jeho uzdravení potšení jevil, a uprázdnné

po Reimarovi Ursovi místo dvorského mathematika mu propjil, pi emž mu uložena

byla povinnost, hýli Tychonovi pi ruce v jeho pracích, jmenovit quoad calculutn. Ale

toto pátelské srozumní dvou uenc a spolené jejich práce hvzdáské nemly dlouhého

trvání, nchof Tycho Brahe umel již v íjnu téhož roku, maje teprv 54 léta svého vku.

Až dosaváde zaujímal Kepler v Praze toliko místo podízené, po smrti však

Tychonové peneseno bylo nai všecko bím vdeckých úloh nebožtíkových. Tak

skvlé postavení pi dvoe jako Tycho Brahe ovšem neml, ale plat jeho, 1500 zl.,

na onen as dosti znamenitý, dokonalé byl by stail zbaviti jej všech starostí vezdej-

ších, kdyby jej byl jen poádn dostával. V novém svém úad, ve kterém se Kepler

stýkal s nejslavnjšími uenci dvoru císaského, dovedl si v krátce jak výteností svého

ducha tak i vzácnou pilností a vytrvalostí získati všeobecnou vážnost, císa pak sám

naklonn se mu stal zvláštní pízní až do smrti své. Že i Kepler sám nemálo získal

astým obcováním s nejvýtenjšími muži svého vku a horlivými pstovaleli vdy, jak

pi dvoe tak i pi universit Pražské, nedá se zapíti. Tím zajisté zhostil se mnohého

pedsudku a nabyl mnohých jasnjších náhled díve, nežli by se to bylo státi mohlo

v jeho osamlém postavení v Štýrském Hradci. Kepler oddal se s celou duši svému

povolání, a odsthoval se z Hofmannského domu, ve kterém, jak se zdá, byl až do

tchto dob bydlel, do Emaus, odkudž každodenn chodíval ke dvoru na hrad Pražský.

Nastala nyní nejskvlejší doba v jeho živobytí. V Praze, kde vládnul nejhojnjším

materiálem a výbornými nástroji Tychonovými, uinil Kepler své slavné objevy, z Prahy

ohlásil svtu své první dva zákony.

Prvních nkolik msíc nového postavení Keplerova uplynulo mu v nezkaleném

štstí. Jeho opatrování sveny byly nástroje Tychonovy, jež byl císa ddicm jeho

odkoupil za 10,000 zl., ustanoviv je za vlastnictví koruny eské; pod jeho dohled po-

stavena byla všecka pozorování, která se dala na hvzdárn císaské, již Kepler denn
navštvoval, a zárove obíral se rozlinými pracemi literárními. Tak vydal r. 1602

svj spis :

Nova dissertaduncula ile fundameiUis aslrohgiae certioribus, ad cosmotheoriam

spectam cum proi/tiosi physka elc. Prayae-,

ve kterém zejm zavrhoval oblíbené tehda* hádání z hvzd, akoliv nepestal v jisté

míe hovti všeobecné pove, pipouštje, že jisté sestavení hvzd pi narozeni lovka

psobí na jeho duševní povahu. Stejným asem pipravoval dále druhé vydání Tycho-

nova díla „Progymnasmata astronomiae", kteroužto od spisovatele již zapoatou práci

nebyla tomuto pedasná smrt dovolila dokonati.

Hvzdáská pozorování Keplerova týkala se pede vším Marsa, kterážto planeta

byla onoho asu hvzdám pro svj zdánlivé nepravidelný bh pravou hádankou. Již
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Tycho Brahe byl se pilné obíral touto planetou, v emž, jak svrchu jsme vidli, Kepler

výslovné se zavázal jej podporovali. Tychonova hojná zaznamenání podávala nástupci

jeho bohatý materiál, který mu výborné posloužil v dalších jeho pátráních. Tyto práce

Keplerovy staly se veledležitými pro vdu, nebo jitni veden byl k nalezení svých

prvních dvou zákon svtových, o emž na svém míst sieji povíme.

Picházíme nyní k dob, kde krátké, tiché štésti Keplerovo znova mlo se za-

kaliti temnými mraky na obzoru vystouplými. Tychonv zef Tengnagel*), který byl na

krátko ped smrtí svého tchána podnikl cesiu do Nmec, vrátil se v let 1602 do Prahy.

Tengnagel byl uvykl považovali Keplera za svého soka ve hvzdáství, a jisto jest, že

nkdejší roztržky mezi Brahem a Keplerem neudávaly se bez jeho piinní. Nyní

vzal záležitosti ddic Tychonových do svých rukou, pi emž vystoupil proti Keplerovi

se zjevným nepátelstvím. Tento musel mu odevzdali všecky nástroje, knihy a ruko-

pisy Tychonovy, ímž najednou byl zbaven veškerých pomcek svých nejdležitj-

ších prací. V té nesnázi optn mu pispl šlechetný baron Hoffraann, zapjiv mu

k jeho pozorováním své vlastni nástroje, tak že Kepler pokraovati mohl ve svých ba-

dáních. Na tyto náslroje obmezen byl Kepler po celý ostatní as svého pobytu v Praze,

neboC nástroje Tychonovy zstávaly u Tengnagla, který se považoval za ddice nevy-

konaných vdeckých úloh svého tchána. Co lakový netoliko se ujal druhého vydání

Tychonových „Progymnasmat," které byl Kepler pipravil k tisku, nýbrž i zavázal se

císai, že v tyech letech ukoni tak zvané Rudolfínské tabule, od Tychona zapoaté

ale neprovedené. Toto však dílo nepivedl ani o krok dále, jsa ustavin v služb

císaov jinak zaneprázdnn, a Keplerovi urena byla práce a est jejich dokonení.

Nepestával však Tengnagel na takovémto' pekážení Keplerovi v jeho snahách

vdeckých: on se neostýchal vystupovati veejn s kivými žalobami na, i vymohl

úední naízení, které ukládalo Keplerovi, aby se vyjádil, v jakém ase míní co do-

kázati za plat sob povolený. Pi té okolnosti, že Kepler každodenn vážil dlouhou

cestu z Eniaus až na hrad Pražský, aby tam dohlížel na pozorování v císaské hvz-

dárn konaná, a že nedávno byl vydal spis jednající o astrologii, byl takový krok proti

nmu patrnou urážkou osobní. Kepler však, jist jsa pízn císaského pána svého

a povdora sob sily svého ducha, odpovdl na lo, že pracuje najednou o dvou spi-

sech, z nichž jeden týká se optiky, druhý pak dráhy Maršový ; i mžemef za jisté po-

važovati, že nepátelství Tengnaglovo uspíšilo dokonání tchto prací Keplerových, ježto

mly se státi základem jeho nesmrtelnosti.

K tmto nepíjemnostem optn pistupovaly všední starosti života, jichž Kepler

po celé živobytí své neml se zhostiti. Služné jeho bylo mu velmi nepoádn vyplá-

ceno, z ehož mu pocházely asté nesnáze, které nemohly neskliovati i ducha jeho.

Kepler velice si na to stžoval v listech ke svým pátelm. „Celé dní", praví vjednom

•) František Gansneb Tengnagel z Kampu byl již v Uranienbnrkn pomocníkem hvézdaskýcli prací Ty-

chonových, s kterýmž se pisthoval do Cech, kde se stal jeho zetm. I po smrti svého tchána z-

stal pi dvoi-c císaové, který mu vnoval zvláštní dvru a povýšil jej za radu piri appellacích. Pi
nastouplých politických zápletkách v Cechách dal se potebovati od císae k tajným diplomatickým

poselstvím, z nichž na jednom, v as Pasovského vpádu, lapen jest od lidu stavovského a na poru-

ícní stav zmiften, .ihy vyjevil svené sob tajnosti. Pozdji propuštn jest z vzení a ješt dlouho

potom nástupcm Rudolfovým v dlcžltýcli úadech sloužil.
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i nich, „Iriivíiti pi dvorski" komoe a pro sludie jsem ztracen. A však posiluje mne

mt/ilénka, že nesloužím jediiuhnu císai, nýbrž celému rodu lidskému, že nepracuji toliko

pro nynjéi pokolení, výbrž i pro potomstvo. S boží pomocí doufám nco dokázati."

SloYH lo hodná velikého genia. — Pi lakových trampotách svých nacházel Kepler

íáslcíné úlevy v philoiském obcování s muži podobných snnli vdeckých. Ped jiným

sluší tu Jmenovali mi.slra Manina liachávka, rektora uení Pražského a probošta kol-

leje Václavské, slavného Jesenského, pak Jusla Byrgia, císaského mechanika, jejž sobe

obzvlášt vážil prC jeho zbhiost v inallicmalice a hvzdáské praxi.

l'prosted svých penžitý cli nesnází, které nemálo pekážely jeho ueným pra-

cím, musel nicmén Ivepler, aby skutkem dokázal jalovost námitek proti nmu od jeho

iiepiálci neustále zdvihaných, pomýšleli na brzké vydání jednoho z piislíbených spis.

I rozhodl se pro optiku, která vyšla r. 1604 ve Franklurt jiod názvem :

Ad Vilellionem paralipomena, quibus astronomiae pars opfica tradilur, j?otissi-

mum de artificiusa ohservatione el aeslimatione diameirorum, deliquionuinque

solis el lunae.

Na uspíšené dokoneni loho díla zdá se, že nebyl bez valného pisobeni sám císa

Rudolf, veliký pítel fysikálnii-h. jmenovil optických zkoušek, který se tšil z pokroku

práce Kepicrovy a milostiv pijal dodikací spisu. Obsah tohoto vytknul v krátce

Ivepler na samém lituli knihy tmito slovy: „Habes hoc libro, lector, inter alia multa

nova traclíitum luoulentum de niodo visionis et humorm oculi usu. contra oplicos et

anatomios." Slova tato nebyla žádné marnochlubné oznámeni, nebof podal tu Kepler

uenému svtu dílo, které položilo základ novjší optice, této za našich dn tak bujné

kvetoucí vd.
INeniužeme zde pro obmezenosl místa pouštti se do zevrubného rozbírání spisu

loho, o nmž toliko povíme, že v nm Kepler po dkladném prostudování všeho, co

do tch dob o lom pedmtu bylo psáno, vyložil pravou theorii vidní. Této veliké

zásluze nic není na ujmu ta okolnost, že Kepler i v tom spisu ješt hovl místy ped-
sudkm svého vku, od nichž rázem a dokonale se vyprostili není páno obmezenému

duchu lidskému; ovšem pak naproti tomu zasluhuje povšimnutí našeho, že Kepler vyslovil

lu ponejprv mnohé sady, jejichž pravdivost teprva pozdji uená skoumání dokázala.

Kepler jest pvodcem emananí Iheorie o svtle, jehož rychlost vším právem považoval

za nesmírnou, teba jí nedovedl ješt vypoísti. Výsledky jeho studií o lámání svtla

nevedly sice k odkryli zákona, dle kterého se dje, ale jeho výpoty velice se blíží

k tm, jaké z nho vyplývají. Pi té píležitosti prohlásil Kepler vzduch za hmotu

tžkou, k emuž, jak sám se vyjaduje, vedlo prý ho pozorování pírody. Nesmí býti

pehlédnuto, že ta slova psána byla lyry léta ped narozením Toricelliho. O hmot
slunce domníval se Kepler vším právem, že pevyšuje svou velikostí hmoty všech planet

dohromady. Rozdíl délek dvou míst uil vypoítávali z pozorováni zatmni slunce ob-

tížnji sice, ale mnohem správnji nežli ze zatmní msíce. Konen vysvtlil Kepler,

pro slunce a msíc na kraji obzoru mnohem vtši se nám býti zdají, nežli na výši oblohy.

Keplcrova optika neuinila v ueném svt lakový hluk jako nkdy jeho Pro-

dromus ; bylof lo dílo tak písn vdecké, že na jeho ocenni nemohl se odvážili nikdo,

kdo nepostail sledovati Keplera v uených jeho vývodech. Bylo potebí njakého asu,

nežli poznána byla veliká zásluha toho spisu, pak ale dostalo se Keplcrovi tím estnj-

šího uznáni, ponvadž bylo jednosvorné a všeobecné.- Akademický senát Tuhinský, pyšný
živa. ISÓT. 1

3



194

na nkdejšího vychovance universily, poelil Keplera zvláštním podékovacím listem

za ten spis, a totéž uinili mnozí znamenití uenci toho vku. Jiní dali se s ním

v uené dopisování o zákonech optických, ve kterém Kepler se své strany neloliko

odhaloval hojny poklad svých vdomosti, nýbrž i onu prostoduchou skromnost jevil,

která tak mile zdobí muže výteného. Též pi dvoe císaském velice vzrostla násled-

kem toho vážnost Keplerova, a Praha s pýchou zaala pohlížeti na slavného uence,

jejž právem nazývala svým. Svazky Keplerovy s uenými jeho pátely Pražskými staly

se užší a vroucnjší, což jmenovité plalí o mistru Martinovi BacháCkovi, s nímž toho

asu v kolleji Václavov spolená pozorování inil, ba u nhož dle Tomka ") i po n-
jaký as bydlel, vysthovav se z Emaus píliš odlehlých. V tu dobu padají pokusy

o potebnou obnovu university Pražské, která bhem let zvlášt z pii politických

velice byla klesla, a pi té píležitosti hledno získati Keplera pro uitelskou stolici

mathematiky na filosofické fakult. Kepler, jehož vztahy k universit a jejím pednj-

ším professorm byly velmi pátelské**), byl s tím srozumn, že však zamýšlená obnova

universily nestala se skutkem, nepišlo také k tomu, aby se Kepler stal její okrasou.

Co následek vzrstající slávy Keplerovy považovati se musí také konené vyrov-

nání jeho mrzutého sporu s ddici Tychonovými, kteréž se stalo na rozkaz císav.

Literární plodnost Keplerova ím dále tím vtší se stávala. Ze spis od nho

v tch letech vydaných podotkneme toliko jeho pojednání o nové hvzd v Hadonoši.

(De Stella nova in pede Serpentarii etc), o nové hvzd v Labuti (De Stella nova in

Cygno elc), a nmecky psané pojednání o komet r. 1607 pozorované, která pozdji

obdržela jméno komety Halleyovy (Ausfuhrlicher Beiicht von dem neulich im Monale

September des Jahres 1607 erschienenen grossen Haarslern oder Kometen und seine

Bedeutungen u. s. w.). V prvním z tchto spis vystupuje Kepler co horlivý stoupenec

Koprnikv. Z rozliných pozorování nové hvzdy pichází k výsledku, že nemá ani

vlastního pohybu ani roního mimohledu (parallaxis). Konen dovozuje, že rok naro-

zení Kristova chybn byl vyšeten a že padá tyry léta ped náš letopoet. O nové

hvzd v Labuti dokazuje s velikou ueností, že nebyla dosavad od nikoho pozorována.

Ve spise o komet pronáší zdání své o tchto nebeských tlesech, jejichž dráhy pova-

žuje za pímé áry, tak že se nikdy nemohou vraceti. Ke bludu tomu zavedla ho ve-

liká výstednost tchto drah.

Teprva však r. 1609 objevili se ml genius Keplerv v úplném svém lesku.

Toho roku totiž vyšla v Praze jeho

Astronomia nova ainoloyijro^ sivé Physica coeleslis, iradita commenlariis de

motihiis slellae Marlis ex ohservalionibus Ti/chonis Brahe. Pragae.

Až dosaváde byly dráhy planet považovány za kruhovité, že však vypoítávání

jich na tomto základ nesrovnávalo se se skuteným místem, na kterém se planety na

nebi spatovaly, tedy k odstranní takových nepravidelností pijímáno jakési koli-

*) Geschichte der Prager Cniversitat, str. 200.

•) V Pražské universitní knihovn doposavad nalézá se exemplá Paralipomen , jejž Kepler byl daroval

kolleji Karlové. Na prvním listu nalézá se od jeho vlastní ruhj následující vnovací pipiš: Reve-

rendo D. Praeposito, Speetabili D. Decano caeterisq. Professoribus almae Pragensis Academiae viris

clarissimis DD. Amicis meis honorandis Hune libruru Pascbale munusoulum officiose ofiFero eiq. an-

gulum aliquem obscurum in Bibliotheca Collegii Carolinl supplex peto. Ejusdem anthor M. Jcannes

Keplerus, S. C. Mtie. Mathematicus. IV. Id. Aprilis anno ab incaraato verbo MDCV.
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saní jejich drah v mezech jistých kruh, tak zvaných opicyM. (Viz životopis Koprníkv

v Živ na rok 1856, sir, 143.) Tím slalo se vypoitiiváni drah pianetních nad míru spletené,

ale ani tím spsobem nebylo uvedeno v souhlas se skutenosti. Obzvláštních obtíží pi

lom poskytoval Mars, jehož dráha jest nejvýstednjší ze všech planet. Kepler konal

náramné a velmi obtížné poty k vyrovnání té nehody, nebof nechtl nižádným spilso-

bem uchýlili se od myšlénky, žo by dráhy planet nebyly kruhovité, kdežto považoval

kruh za nejdokonalejší figuru geometrickou. Vida však konen, že žádoucí shody

nelze docílili na základ kruhu, zkusil to s ellipsí, a ejhle — všeckcn rozdíl mezi výpotem

:i pozorováním zmizel. Poznav dráhu Marsovu za ellipsí
,

položil tuto také za základ

dráhám ostatních planet, a rázem byly všecky obtíže epicyklíj odstranny a poítání

docela zjednodušeno. Nalezen byl první z povstných svtových zákon, podle objevitele

svého Keplerovými nazvaných, jenMo zní: „Planelj pohybují se v elUpsich, v jichž je-

dnom ohnisku naUzá se slunce.'''

li píinou pohybu planet prohlásil Kepler slunce, jehož kolotání tvrdil díve

nežli Fabricius neb Galilei pišli k jeho poznání pozorováním skvrn sluneních. ím
liližši tedy která planeta jest slunci, tím rychleji musí .«e pohybovati, a ím vzdálenjší

od nho, tím zdlouliavjši musí b\li její bh; nebof síla, jakou psobí slunce na pla-

nly, musí se pirozeným spsobem umenšovali s rostoucí vzdáleností tchto. Planety

tedy pohybují se okolo .«lunce s nestejnou rychlostí, pimenou jejich vzdálenosti od

nho. Pi vypoítávání, v jaké míic ubývá slunení síly do dálky, nalezl Kepler druhý

svj zákon, že planet// pi obéltu svém v stáných dobách opisují svým provodicm (rádius

veclor) plocliy stejné velkého obsahu.

Kepler ml nesmírnou radost nad svým nálezem, i byl tak proniknut pesvd-

ením o pra\osli odkrytých zákon, že je nechtl míti považovány za nižádné do-

mnnky, nýbrž za skutená pravidla všehomira. Na zadní stran svého spisu dal

otisknouti slova Ramusova, jimiž lenlo slavný uenec sliboval postoupiti svou uitel-

skou stolici na universit Paížské se vším výnosem jejím tomu. kdo by vysvtlil bh
planet bez hypothesc. ,,Dobe"s uinil. Rámuse," dokládá pak Kepler, „že jsi opu4il

stolici svou spolu se životem *), jinak bych ji vším právem od tebe požadoval."

V pedmluv k dílu svému, v níž oslovuje císae Rudolfa, líí Kepler badání svá sp-
sobem allegorickým tehdáž oblíbeným co válku s Marsem. V té prý nejvtší zásluha

náleží vojevdci Tychonovi, který s bezpíkladnou pilností ve dvacililetém noním bdní

vypátral všecky obyeje nepítele, seznal jeho umni válené a odkryl jeho plány.

On, prý, nástupce v jeho úad, pouen pozstalými spisy Tychonovými, nebál se více

nepítele, ale smle se s nim pustil v zápas. Boj byl tuhý, a Kepler obšírné popisuje

všecky jeho obtíže. Konen prý .Mars, vida se na všech svých oklikách tsn pro-

následována bez nadje uklouznutí , naklonil se k míru, vzdal se dobrovoln a stežen

arithmelikou a geometrií dostavil se v táboe nepátelském. Toto allegorické vypravo-

váni obrátil Kepler ku konci v humoristickou prosbu k císai, aby ráil pokladníkm

svým naíditi, by se postarali o nervm belli k nové výprav proti ostatním píbuzným

Maršovým na obloze nebeské.

Nová astronomie Keplerova zstane po všecky asy dílem podivu hodným, pi

*) Rarans stal se obití krvavé Bartoloméjské noci.

13*
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nmž nevíme, emu se více divili, zdali iieuiia\iié piliiosli a vytrvalosti u provedení

nejobšírnjšícii výpot, anebo peplodne'mu jeho dovlipu u vymyšlení spsubu ku pe-

možení naskýtajících se obtíží. Vérn od zaátku do konce líí pochod svých badání

a snah, popisuje cesty, kterými bloudil, i xšecky zkoušky, které inil, než se domakal

pravdy, podávaje takto celou historii svého odkrytí. Ochotnost, s kterou pii tom

uznává veliké zásluhy Tychonovy, bez jehož bohatých zápisk nikdy by mu nebylo

možné bývalo pijíti k lak skvlým výsledkm svého badání, svdí naité o šlechet-

nosti líeplerovy povahy. A pece sotva mžeme nepisvditi Kíistnerovi pravícímu,

že Tychonova pozorování mají se ku Keplerovi asi tak, jako balvan par^kého mramoru

k Phidiasovi , a že Kepler , díve nežli ml mramor, i ve dev vyvádl podivu-

hodné ezby.

Keplerova sláva dosáhla v tu dobu svého vrchole, a však mla v prvodu svém

okolnost pro Keplera velmi nemilou. Dle obecného mínni onoho vku bylo od umní

hvzdáského neodluné astrologické prorokování, a Kepler obtžován býval s mnohých

stran otázkami do oboru toho zasahujícími, i nemohl se vždy vytoili z úloh, vznáše-

ných na od povýšených osob, ba od samého císae. Potkávámet se v jeho spisech

i pátelských listech s astými stížnostmi na panující tuto povru, kterou ostatn ani on

sám nestásl se sebe docela, pipouštje, jak již s\rchu podotknuto, \ždy njaké p-
sobení zvláštního sestavení planet aspo na povahu lidí v tu dobu narozených. Proti

tomu však rozhodn se opíral, že by jisté koiistellace mohly míti bezprostední [lso-

bení na bh události svtových. Ostatn i z Keplerových osobních okolnosti snadno>

pochopíme, že mu tžko bylo rozlouiti se naisto od astrologie. Pišef o tom s pro-

stosrdenou upímností v nmeckém svém spise

:

Tcrlius inlerveniens, das itit Warimnij aii dlklie theoloiios, nialicos und philo-

soplios, sonderlich D. Philippum Feseliuni *), dass sie hei hilliger Vei-werfuny

des sternijuckerisc.lien Abenjlauhens niclit das Kind mil dem Bade ausschuilen.

Frankfurt, 1610.

doslovn takto; ,,Es ist wohl diese Astrologie ein nárrisches Tochlerlein ; aber, lieber

Gott, wo woUt ihre Mutter, die hochvernunftige Astronomia bleiben, wenn sie diese ihre

nárrische Tochter nicht hátt Auch sind sonsten der malhematicorum salaria

so selten und gering, dass die Mutter gewisslich Hunger leiden musste, wann die

Tochter nichts ervvrbe."

Literární innost Keplerova byla znamenitá; my ze spis, Jež vydal za svého

pobytu v Praze, uvedeme tuto ješt dva následující

:

Disscríaiio cum Nuncia sidcrco nupcr ad motialcs misso a Galileo. Prar/ae 1610.

Nuncius sidereus (Posel od hvzd) nazval byl Galilei spis, v nmž oznamoval svtu

objevy své, uinné pomoci nov vynalezeného dalekohledu. V rozmluv s poslem od

hvzd probírá Kepler dkladn tyto objevy Galileovy, a ukazuje hlavn na dležitost

Jejich co nových dvod pro uení Koprníkovo.

Dioplrica ci cxamen pracfaiionis Jo. Penac Galii in opica Euclidis, dc nsii

oplices in philosophia. Francoforti 1611.

) Teuto Fcselius zavrlioval naprosto všecko hiulání z tivzd v priidliím polemiclcém spisu proti R5sli-

novi, Itterý se byl ujímal astrologie ve starém jejím smyslu, opíraje se mezi jiným na autoritu sa-

mého Keplera. Tento vidl se pohnuta dlati prostedníka v tom sporu.
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V lomlo spise obsažen jest návod k sestavování dRiekohledfl ze dvou vypuklých

Coi'ek, kdežlo (íalili spiijoviil >/(ly iirolilnulienou voikxt oíní s vypuklou okou ped-

mtovou. Keplr jest tedy pvodem tak zvanýrli aslionomických dalekohledu, jediných

to, které se s prospchem dají spojiti s rodlenjmi úhlomry. Mimo to proje>il v nm
své mínní, že .Iiipiter musí se okolo své osy otáeli v ase kratším nežli jest 24 ho-

din, což soudil z králkého obhu jeho msíc , nedávno od Galilciho objevených.

Na onen as byla to domnnka smlá, která leprv mnohem pozdji nalezla potvrzení.

Roku 1610 opln byjo jednáno o nové z\clcj)ení university Pražské, na kterou

ml pak povolán býti Kepler co profcssor malhemaliky *). Avšak nadje ta zmaena

byla následujícím brzo na to vpádem Pasovským. V tu samu dobu potkalo Keplera i rodinné

neštstí, že ztratil ncjprvi' šestiielélio syna na neštovice, a brzy na to i manželku svou,

která již delší as byla lžkomysliiá, až poslední boue politické tak mocn ji do-

jaly, že dostala padaucí nemoc a pozdji v šílenost upadla. Umelaf roku 1611. Toto

první manželství Keplerovo nebylo píliš šfastné, hlavn za píinou sklíených okol-

ností, z nichž Kepler nemohl se nikdy vyplésti a jimž manželka jeho, vychována v do-

statku a hojnosti všeho, neumla pivyknouti.

Následek zmíiiných boui bylo odstoupeni císae Rudolfa od vlády nad echami,

poslední to z ddiných zemi svvch, kterou mn byl bratr jeho Matiáš dosavad pone-

chal. Co vze sedl císa na hrad Pražském, kdežlo mu byl jedinou a poslední

útchou jeho mathemalikus a astrolog Kepler, který vytrval pi nm vrn až do jeho

smrti, jenž následovala v krátce na lo.

Nový ci.va Matiáš potvrdil sice Keplera v jeho úad, ale byla-li mu za Rudolfa

služba jeho nepoádn vyplácena, lak že asto, aby jen nouzi netrpl, musil pomoci

hledati u ocholných pátel, zhoršilo se to nyní ješt více a Kepler nemohl nijak pi-

jíti k svénni pliilii. l'i všech tchto okolnostech což divu, že ho pobyt v Praze ko-

nen omrzel, i pišlo mu vhod povolání do Lince za profesora na tamjším gymna-

sium. Císa dovolil mu to místo pijmouti, nejiropnstiv ho proto z úadu jeho co dvor-

ského mathematika.

Kepler ledy pesthoval se do Lince, kde však ho neoekávalo nic píjemného,

nebof hned na zaátku zapleten byl v tuhou ptku s nesnášelivým tamjším pastorem

Hitzlcrem za píinou náboženského svého smýšleni, které již v Tubinkách bylo na

urážku ji ho uitelm.

Koku 1613 prov/zel Kepler císae Matiáše na snm fiezenský, kdežlo mezi jiným

bylo jednáno se stavy íšskými také o zavedení opraveného kalendáe, které však ne-

bylo pijalo pro odpor protestant, ponvadž oprava ta pocházela od papeže. Na snme

lom pohledával Kepler také zaplacení dlužné jemu služby, kterýžto dluh obnášel již

12.000 tolar, ale s malým prospchem.

Téhož roku zasnoubil se Kepler podruhé s krásnou Susanoic Rellingcrovou, kte-

réžto manželství bylo šastnjší než první. V listu k jednomu ze svých píznivc praví

Kepler, že ji sob vyvolil z jedenácti ženštin, které mu byly navrhovány, akoliv mnozí

mu lo neschvalovali, ponvadž prý není ani urozená ani bohatá. Ale za lo jest krásná,

dokládá Kepler. bez pýchy a hrdosM, prostá a šetrná, pracovitá a poádná hospodyn.

Od této druhé manželky své ml K \
ler napolom sedm dtí.

•) Dle starého zízeni ueni 1'iaiskoho nemohl so na nm Kí-iiler stiiti piofcssorem, ponévadž byl ienat.
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Tiché rodinné Itstí jeho mlo se však brzo zakaliti. Roltu 1615 obdržel psaní

od své sestry, litera ho snažn žádala, aby se ujal jejich matky obvinné z arodjstvi.

Tato nemilá záležitost zaneprazdovala Keplera po celých pt let, nebof tak dlouho

trval soud s jeho matkou zavedený. Když písemné jeho pímluvy se vsí váhou slav-

ného jeho jména nestaily k zamezeni tak nesmyslného pronásledování, vydal se ko-

neín r. 1620 sám na cesiu do Stuttgartu, kdežto jenom s tží podailo se mu sp-

sobiti matíino propuštní. Dv léta na to zemela trpce zkoušená žena. Pochod ce-

lého vyšetování s ní zavedeného obšírn líí Breitschwert, my však nemáme za to, že

by zevrubnosti jednání, založeného na hrubé pove onoho vku, mly njaké zvláštní

zajímavosti pro naše tenáe, proež radji pistupujeme k dalším zprávám o vdeckých

pracích Keplerových.

Uprosted klopot na doléhajících nepestal se neobyejný tento duch horliv

zanášeti svou oblíbenou vdou, ba práv v této innosti své nalézal útchy a posily,

jakož sám o tom se vyjaduje v pátelském jednom dopisu tmito slovy : ,,Hvzdáství

jest zamstnání nejšlechetnjší, ponvadž oslavuje nejmoudejšího stvoitele; mže-li

tedy nco pozdvihnouti lovka v tomló snižujícím vyhnanství, jest to tato vda." Roku

1619 vyšel v Linci jeho zamilovaný spis :

Harmonices mundi lihri quinque, geomeiricus, architectonicus, harmonicus, psy-

cliologiciís, astronomicus aim appendice, continens mystérium cosmographicum.

Toto jest název spisu, v nmž uveejnil Kepler tetí svtový zákon podle nho nazvaný,

že tverce obhových as planet mají se k sobe tak, jako kostky jejich prostedních vzdá-

leností od slunce. On však neobmezuje se v tomto díle na vyvedení a dokázání dle-

žitého tohoto zákona, kterýmž možno se stalo ze známých obhových as pozdji ob-

jevených planet vypoísli jejich vzdálenost od slunce, nýbrž rozkládá vbec harmonii

všech pomr svtových, v pevném domnní, že se mu konen podailo odkrýti ta-

jemství všehomíra. ,,Vrženy jsou kostky," praví, „napíši tu knihu. Což na tom, bu-

de-li tena nyní aneb v pozdní budoucnosti? i neekal Bh šest tisíc let na toho,

jenž ml nahlídnouti v jeho díla ?" Veliké to zajisté slovo, kdyby se, jak obyejn za

to jmíno, vztahovalo pouze na odkrytí tetího zákona Keplerova ; ono však mnohem

více vztahuje se na jeho fantastické pojímání domnlé harmonie nebeské, v níž Saturn

a Jupiter zastupují bas, Mars tenor. Zem a Venuše alt a Merkur soprán. Takováto

podivná blouznní a k tomu i mnohé smšné povry astrologické ovšem neslouží

k ozdob spisu jinak na vky vkv nesmrtelnému — optný to dkaz, jak tžko bývá

i nejvýtenjším duchm, vyzouti se naisto z panujících pedsudk svého asu.

Jiný do této doby padající spis Kepleruv jest

:

Epitome Astronomiae Copemicanae, in septem libris conscripta; libri Irespriores

de doctrina sphaerica, in qita, praeter physicam accuratain, appUcationem

motus terrae diurni, ortusque cx eo circulorum sphaerae, tata doctrina sphae-

rica nova ei concinniori methodo axiclior trctditur; additis excmplis omnis ge-

neris computationum astronomicarum et geographicarum, quae integrarum con-

ceptionum vim stmi complexa.

Spis tento obnáší dva díly, vyšlé v Linci v rozliných dobách r. 1618, 1621 a 1622,

a obsahuje krom výkladu soustavy Koprníkovy i novjší nkteré objevy a domnnky

Keplerovy v oboru hvzdáství. Vyšed práv v dob známého pronásledování Gali-

leiho byl v ímsku a Toskánsku od církevní vrchnosti zapovzen, což Keplera velice
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polekalo, nebo se obával, že by totéž mohlo se státi také v Rakousku, v kterémžto

pípadu se vyjádil, i.e by radOji opustil rakouské zem, kdyby v nich „volnost filo-

sofie mla býti potlaíována." Takové však jeho obávání ukázalo se býlí liché.

Noimíme tu mlením pominouti ješt jiný spis z Keplerovy Linecké doby, vy-

daný již r. 1615 pod názvem:

Nova slereomelria doliorum vinariorum,

kterýžto není bez dležitosti v mictví a také proto zmínky zasluhuje, ponvadž

melhoda, které v nm použito, pipravovala vynalezení poítáství differencialního.

Ku konci roku 1622 byl Kcplcr také od Matiášova nástupce, Ferdinanda 11.,

v úad svém co císaský mathematious potvrzen, zadržaného však svého platu ani nyní

se dodlali nemohl.

V tu dobu obrátil všecku pilnost na dokonení díla, v kteréž se byl uvázal

lakoka co ddic Tychonových vdeckých úloh. Míníme lahule Rudolfínské, tak zvané

po císai Rudolfovi, píznivci a ochránci obou hvzdá. Zaéátek k nim uinil Tycho

Brahe, Kepler pak pivedl je ku konci po 26leté pilné práci. Dilo toto již dlouho bylo

toužebn oekáváno od hvzdá, nebo tabule prutenské, tak zvané po Albrechtu vévo-

dovi Pruském, jemuž byly dedikovány, již dávno nedostaovaly pokroilé poteb vdy.

Vyšlé r. 1551 na základ pozorování Ptolomaeových a Koprníkových ukazovaly nyní

již chybu nkolik stup obnášející.

Dokonáni tohoto dležitého díla spojeno bylo s velikými obtížemi pro Keplera,

i šlo lak zdlouhav ped se, že nejednou pinucen byl omlouvati se na asté otázky a do-

léhání svých uených pátel. Za hlavní píinu, pro dilo to jenom zvolna pokrauje,

udával sklíené okolnosti své, které mu nedovolují platili ze své kapsy zvláštního po-

táe, kdežlo neustálé poítání ho unavuje a nahodilé chyby, jež pracn vyhledávati

musí, mnoho asu mu berou. Ponkud usnadnna byla mu práce použitím logarithm

v len as od Nepera vynalezených. Až dosaváde byli mnozí mathematikové váhali po-

užiti logarithm, ponvadž Neper byl vydal své tabule logarithmické bez vyložení jejich

theorie. To pimlo Keplera k vydání spisku: Chilias logariOimorum, jenž vyšel r. 1624

v Marburku a v nmž theorie tato, dmyslností Keplerovou vypátraná, obsažena byla.

Když konen pracné dílo Rudolfínských tabulí bylo hotovo a k tisku pipra-

veno, nebylo kde vzít potebného nákladu na jich vydání. Kepler vážii schvální cestu

do Vídn k císai, vymáhat na nm zaplacení svého zadržaného služného. Penz však

nedostal od císae žádných, než toliko poukázání na 6000 zl., kleréž mu mla zapla-

titi íšská msta Norimberk, Memmingen a Kempen. I vydal se Kepler sám do Nmec,
vyupomínat ty peníze na dotených místech. V Norimberce, kde mu byly vykázány

4000 zl., nedostal ani halíe, a to pro zápovd mocného tehdáž Waldšleina Friedland-

ského, který peníze Norimberan k jiným ouelm poteboval. V ostatních dvou m-
stech obdržel jenom ástku sumy, na kterou byl poukázán. Vrátiv se do Lince zapoal

nicmén tisk tabuli Rudolfínských na svj náklad.

Zatím však politické a válené boue onch as i Horní Rakousko zasáhly,

ímž petrženo jest pokraování v zapoaté práci. Tu vyžádal si Kepler od císae od-

puštni na dv léta, a vysthoval se i s rodinou svou z Lince. Veza s sebou íslice,

jež byl k tomu konci schváln líti diil, odebral se nejprv do ezná, kde zstavil ro-

dinu svou, a pak do Ulmu, kde své astronomické tabule dále tiskl. Vyšlyf roku 1627

pod názvem

:
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Jo. Kepleri Taliulae Rudólfinac, qidbus aslonomiae scienliae iemporum longin-

quttate collapsae redauralio coniinelur, a Tt/chone Brahc -primm animo con-

cepia el deslinata anno Clirisli lúli4 , exindr óhservaiionilms accuraiissimis,

post annum praécipue 1572 serio affectata, tandem iraducla in Germaniani

inque aulám et nomen Rudolfi imp. anno 1598.

Dle smlouvy s ddici Tychonovými uzavené ml se Kepler o istý výnos loho díla

s nimi dliti, i dal tedy cenu exempláe ustanovili ouedn, kteráž urena jest na 3 zl.

Pátelé Keplerovi snažili se všemožn rozšiovati je, ale nepízniví bhové onoho asu
pekáželi Vidnjšímu odbytu. Nicmén nkterá knížat), university i zámožnjší uenci

posílali Keplerovi na dkaz vážnosti své za jednotlivé exempláe sumy, jejichž veli-

kosti se diviti musil.

S dokonením Rudolfínských tabuli vypršelo také odpuštní Keplerovo, i musel

se nyní rozhodnouti, má-li se vrátiti do Rakous anebo usaditi se nkde jinde. Rakou-

sko bylo se dlouhým v nm pebýváním stalo Keplerovi druhou vlasti, kde nejradji

by život svj byl trávil. Ale práv v ty doby nastaly tam zlé asy pro nekatolíky,

i musel se obávali, aby ho nepotkal lýž osud, jako ostatní jeho spoluvrce. Umínil si

tedy jinde vyvoliti své sídlo, mezi tím ale ucházel se pi cisai'ském dvoe o zadržený

svj plat, jehož suma byla již znamenit vzrostla. Císa odkázal ho se žádosti jeho

na vévodu Friedlandského, jemuž byl nedávno propjil vévodstí Zahaské (Sagan) ve

Slezsku a který na len as zdržoval se na tomto novém svém panství. Kepler tedy

odebral se do Zahan, i byl lam ochotn píijal od Waldšteina, který jej ihned do

služby vzal a zvláštní tiskárnu mu zídil.

Waldšlein pijal byl Keplera v nadji, že v nm bude míli dvorského astrologa

podle svého smyslu, když však tento nechtl se propjovali matnému hádání z hvzd
dle žádosti vévodovy, byl ^iedlandský pinucen, chll-li ukojiti choutku svou, povolali

ke dvoru svému vlaského hvzdopravce jménem Zeno (obyejn Seni zvaného), jejž

draho platili musel. To byla píina, pro Waldšlein v krátké dob odejmul píze
svou Keplerovi, klerý napotom i u nho marn se ucházel o zaplacení své pohledávky,

s kterou ho císa byl na vévodu poukázal. Walditein chtl se ho konen sprostili,

a jakožto vévoda Meklenburský podával mu uilelskou stolici mathematiky na univer-

sit Roztocké. Ale Kepler nevidl v tom dostateného pojištní své budoucnosti a z-
stal v Zahani, nepochybn i v tom domnní, že blízek jsa osoby vévodovy spíše na

nm vymže své peníze, než kdyby šel do Roztok, což považoval za jakési vyhnanství.

Z toho jest patrno, že pobyl v Zahani neml pro Keplera nic zvlášt potšitel-

ného, až na jedinou tu okolnost, že tam v ohledu náboženském panovala vlši snáše-

livost nežli v zemích bezprosledn císai poddaných, a pak že tam žil vzdálen od*

hluku váleného. A však hrzy zuící tehdáž ticetileté války dotýkaly se vždy, ne-li

bezprostedn osoby jeho, aspo jeho rodiny velmi citeln. Trplaf pod nimi na ten

as obzvlášt tžce zem Wurtemberská, kde netoliko žilo postranní píbuzenstvo Kep-

lerovo, nýbrž i dv jeho dti z pr .ního manželství, dcera Susana, jsoucí na vychování

v Pforzheimu, a syn Ludvik, studující v Tubinkách lékaství. Starost o své milé skli-

ovala nemálo srdce Keplerovo, jakož o tom svdí listy jeho ku pátelm na nás došlé.

Roku 1630 dokal se však Kepler ješt té radosli, že vidl milovanou dceru

svou slušn zaopatenu. Vdala se totiž Susana loho roku za doktora v lékaství Ja-

kuba Bartsche, který pebývav njaký as co pomocník Keplerv v jeho astronomických
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pracích v Zahání, pohnut hyl zprávami o zpanilosti dcery svého mistra, že požíidal

o její ruku, ani jí neznaje osobn. Svatba slavena byla ve Slrasburltu v dom vrn('hi>

Kepierova pítele Bcnuckra, naCež mladí manželé potšili svého otce návštvou v Za-

hání. Málo dní po jejich píjezdu narodila se Kepleruvi Ješt dceruška Marie Anna.

To byl poslední paprsek domácího štstí Kepierova, Jenž ozáil životni dráhu

jeho na samém Jejím nákloku. Téhož roku totiž odebral se Kepler do íiezna. kamž

vypsán byl íšský snm. Tomu chtl pedložiti žádost svou o zaplacení dlužných jemu

penz, ale stavové íšští mli pilnjší Jednání, nebof se jim jednalo tenkrát o propuštní

hrdého Waldštcina z nejvyššího víídcovství, což konen vymohli na císai ne bez \e-

likýcli obtíží. Nakloniti ucha k spravedlivým stížnostem nejslavnjšího uence svého

vku, který v plném slova smyslu život svj byl obtoval vd, nemly kdy. Vida

takto Kepler poslední svou nadji zmaenu, upadl v horeku, která v málo dnech, 15. li-

stopadu 1630, klopotnému životu jeho konec uinila. Kepler zemel v 59. roce svého

vku, a maje u císae. a jiných knížat, jichž choutkám asto proti vli své musel ho-

vli, 29,000 zl. k požadováni, zanechal co veškeré své Jmní 22 tolar na hotovosti,

jediný kabát, dv košile — a etnou rodinu v bíd a nouzi postavenou.

Pochován byl pod hradbami ftezenskými na hbitov sváto - Petrském, náhrobní

pak nápis zhotovil si sám, jenž zní takto

:

„Mensus eram coelos, nunc terrae metior umbras

;

Mens coelestis erat, corporis umbra jacel."

Roku 1630, když Bernard Výmarský útokem dobyl ezná, zasypán byl hrob Ke-

pli-rv od sesutých hradeb. V novjších asech založeny jsou kolem mstských zdí

neženských utšené sady, a v nich postavil r. 1808 šlechetný Dalberg, tehdáž biskup

ezenský, velikému muži skvostný pomník.

Šíili e o neocenilelných zásluhách Keplerových o vdu, dokazovati šlechcl-

nosl jeho povahy, zbytené bylo by po tom, co jsme o nm povdli, nebof bh života

Jeho sám nejlépe mluví. Kepler náleží do oné tveice vn nesmrtelných muž, od-

kryvších tajnosti všehomíra, kterou s ním tvoí Koprnik, Newton a Laplace. My pak,

ohlédnouce se na rozlinou národnost tchto velikán vdy, nemžeme nevytknouti co

pi tom zajisté jest charakteristické a hluboce významné, že totiž ; jasný zrak slovanský

nejprv poznal pravdu, hloubavoaí némeeká zákony její vyzpyiovala, praklinusl anglická

píiny ícido udala, a dmysl francouzský toho všeho pochod vysvtlil.

tyry léta po smrti Keplerov vyšel spis po nm pozstalý, jejž vydal syn jeho

Ludvik, pod názvem :

Jo. Kepleri Somnimn, seu opus poíthumum dc <islronomia Itrnari. Sagani et

Fracofurti, 1634.

V as smrti Keplerovy byl syn jeho Ludvík na cestách s Jistým rakouským baronem, a po celá

dv léta neml žádných zpráv o své rodin. Teprva když se vrátil do Nmec, dovdl

se, že macecha Jeho se svými dtmi zdržuje se v Lužici. 1 psal ji ledy z Frankfurtu,

zova ji k sob. Kepierova vdova pišla k nmu se tymi nedosplými dítkami v stavu

pebidném, i pinesla s sebou rukopis toho díla ješt ne zcela ukonený. Mladší Kepler

se švagrem s\ým Hartschem uvázali se v práci pipravení jej k tisku, tento poslední

však zemel mezi tím na morovou ránu a Ludvik musel pak vše sám obstarati. Spis

tent.j líí úkazy astronomické, jak by se objevovali pozorovateli majícím své stanovišt

na msíci. Spflsob tento následován byl pozdji od populárních spisovatel astronomi-
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ckých také v ohledu na jiná tlesa nebeská, i poskytuje zvlášt zafáteínikm ve vd ne-
toliko oblíbenou zábavu, nýbrž i užitené cvieni. Výhradn však astronomický není

lenlo spis, který, jak se Kepler ve pátelském dopisu k Berneckrovi vyjaduje, mul

spolu „cyklopské mravy veku živými barvami líiti a písn kárati."

Keplerovy dti z druhého manželství (tyry dcery a tí synové) zemely všecky

v útlém mládí. Z dvou syn a dvou dcer od první jeho ženy toliko Ludvik a Susana

dosáhli vyššího vku. Susana provdala se po smrti Bartschov za jistého Martina Hel-

lera. Ludvík Kepler stal se lékaem v Královci v Prších. Jediný jeho syn zemel
neženal, a s ním zhynulo mužské potomstvo Jana Keplera.

Krom spis ve vypravování našem dotknutých vydal Kepler ješt množství ji-

ných menší dležitosti, kteréž tuto úpln uvádíme dle výtu Aragova. Jsouf následující •

Nova disserlaiiuncula de fundamentis oítrologiae certioribus, ad cosmotheoriam

speotans cum prognosi phi/sica eíc. Pragae, 1602.

Epištola ad rerum coelestium amatores universos, Bispaniae potissimum ckerioris

et GalUae uUerioris, insularumque Corsicae et Siciliae incolas, de solis deUquio

mense oclobri anni 1605. Pragae 160.5.

Sylva chronologka. Francofurti, 1606.

Phaenomenon singulare, seu Mercuritis in Sole; cum digressione de causis, ctir

Dionysius ahhas Christianos minus justo a nativitale Chrisli Domini numerare

docuerit etc. Lipsiae, 1609.
'

Narraíio de ohservaíis a se quatuor Jovis satellilibus, quos Galilaeus Medicea

Sidera nuncupavit.

Jo. K. S. C. M. M. Síena, seu de niv sexangula. Francofurii, 1611.

Edogae Chronicae ex episíolis doctissimorum aliquot vivorum et suis mutuis.

Francofwti, 1615.

Bžphemerides novae motuum coelestium ah anno Itíll, ex observatonibus potissi-

mum Tychonis Brahei, hjpotkesihus phyšicis et tabulis Rudolphinis, ad Meri-

dianum Uraniburgicum in freto cimbrico, quem proxime circumstant Pragen-

sis, Ziincensis, Venetus, Romanus etc. Linciae, 1616.

(Keplerovy Ephemeridy pro následující léta vyšly až do 1628, byly však tištny

až po letech prošlých. Pozdji pokraoval v nich Bartsch, zef Keplerv.)

De Cometis libelli tes, astronomicus, physicus et aslrologicus, et Cometarum phy-

siologia nova et paradoxos. Augustae Vindelicorum, 1619.

V letech 1619 a 1621 vydal Kepler dva spisy o zatmních rok 1620 a 1621.

Kepleri apologia pro suo opere Harmonices mundi, adversus Demonstraiionem

analyticam Roberti de Fluclibus medici Oxoniensis. Francofurti, 1622.

Discursus conjunctionis Saturni et Jovis in Leon. Linciae, 1623.

Jo. Kepleri Hyperaspistes Tychonis contra anii - Tychonem Scipionis Clarctr-

montii, quo libro docírina praestantissima de paraUaxibus, deque novorum si-

derum in sublimi aethere discursionibus repetitur, confirmatur, illustratw^. Fran-

cofurti, 1625.

Jo. Kepleri supplementum Cltiliadis Logarithmorum, coniinens praecepta ete. Mar-

burgii, 1625.

Admonilio ad astronomos rerumque coelestium siudiosos de miris rarisque anni

1631 phaenomenis, Veneris puta et Mercurii in Sólem incursu. Lipsiae, 1629.
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Retpontxo ad epittolam Jao. BarUchii praefixam ephemeridi anni 1629 de com-

putaljone et editione ej)henieridum. Sar/ani, 1629.

Sporlula genelldiacis misaa de Tah. Rudolphi usu in compuiationibus astrologicin,

cum módo dirigendi nova et naluraU. Sagani, 1629.

itimo to zstavil Kcpier po sob množství rukopis, jakož i obšírnou korrespon-

dencí svou s rozlifnými osobami. ást korrespondencí jeho vyšla pod titulem

:

Epistolae J. Kepleri et M. Bemeggeri mutuae. Argenlorali, 1672.

Kdo byl vydavatelem tchto Hopisfl, neví se. Nejspíše, naež také ukazuje místo, kde

tištny jsou, stalo se vydání se strany ddic Berneckrových, který, jak známo, byl

professorem v Štrasburku. Ddicové Keplerovi prodali všecky rukopisy po nm poz-

stalé Gdaskému kvzdái Tlowdovi, který však sám z nich nieho tiskem nevydal. Od

Hewela dostaly se^ tyto rukopisy Hanischovi , který z nich r. 1718 vydal ástku

pod názvem

:

JCpistolae mutuae Kepleri aliorumque,

jak Arago tvrdí, na rozkaz a náklad císae Karla VI. K tisku však druhého svazku,

jejž byl pislíbil vydali, nedostalo se mu již potebných prostedk. Hanisch zemel

roku 1749 v okolnostech velmi bídných. Z nouze byl rukopisy Keplerovy zastavil n-
klerým kupcm Frankfurtským, a marn hledal Mecenáše, který by je byl vyplatil.

Ani Berlínská akademie ani universita Gotinská, jimž podávány byly ku koupi, nestály

o n. Tak osud nepíznivý, jenž velikého ducha toho za jeho živobytí trpce pronásle-

doval, ješt po uplynutí více nežli celého století lpl co njaká kletba na uené jeho

pozstalosti. Konené koupila r. 1774 ruská císaovna Kateina II. rukopisy tyto, jichž

bylo ješt netištných 18 foliových svazk, a následujícího roku darovala je akademii

Petrohradské s naízením, aby z nich bylo vybráno co jest k poteb. Pokud však

víme, neuinila akademie Petrohradská v té vcí dosavad nieho.

Ctyry zajímavé listy Keplerovy k bavorskému tajnému radovi Hervartovi nalezeny

byly v archivu Mnichovském a od Frant. Schrenka tiskem vydány. Také v korrespon-

dencí Waldšteinov od Forslera vydané nalézá se nkolik psaní Keplerových. Konen
doslalo se baronovi Breitschwertovi do rukou 31 potud neznámých list Keplerových

k MáUlinovi, jichž použil pi sepsáni jeho svrchu dotknutého životopis *).

Podrobné zprávy o mojích starších i novjších literárních, zvlášt pírod-

DÍckých pracích.

Podáví Dr. Jan Purkyn.

PokraíOTám.

Poslední mé slovo v pedešlém svazku Živy bylo o tom, kterak se stalo, že jsem

po zízení ústavu fysiologického bez mála zcela od prací dissertanich odstoupil. Udal

jsem tam nkolik toho dvod, a však ne všechny. Hlavní dvod mé neinnosti byl.

že po tolikerém mnoholetém namáhání, když konen moji protektoi Berlínští byli

pomeli, pi spoivosti nadpilišné tehdejšího ministerstva osvty, pi odporu a osob-

•) Pravé itemc v Pražských Novinícli následující zprávu: ,Da» velkého Kepicra vyjdon nyní v novém

úplném vydáni, jež prof. Frisch ve Stuttgarte po mnoho let s nejvtší pilno.ní pipraTÍI. Vydání to

hude obsahovat osm svazkv, téí mkopisy Petrohradské a životopis Keplerv.'
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nich pletichách direktora anatomie na starých právech založené, iíoneíné vyšlo

nco daleko pod mou ideí jsoucí. l'ro ouplnou restauraci anatomie vénován nkdejší
klášter Kalerinský na levém behu Olavy (Ohle), vzdálený všech bližších stýností s m-
stem a velmi píhodn ležící, kdež dv ohromná kídla k tomu cíli uvnit pestavna
byla. Dívjší budova anatomie zmnna v obydlí direktora. Byla tu ješt zahrada,

dvr nu pobeží, dvr u bytu direktorního, dvr mezi obma kidly. Pro fysinlogii byl

podle prvního plánu jeden oddíl pedního kídla uren, aby se ohledem na mj návrh

vyhovlo polebe místního sousedství anatomie a fysiologie. To však pozdji zmnno
na len spsob, že sice fysiologickému institutu v obvodu anatomie místnost vykázána

býti mla, však dle možnosti neodvisle od budov samých anatomických. Dána mi na

vybrání ti místa. Byl lam mstek pes Olavu a mimo nj též pes vodu se pnoucí do-

mek nkdejší snad stráže; nemohl jsem jinak než usmívav to aímitnonti. Za druhé

mn poukázáno na dost veliké slavení ze deva, nkdejší sušírnu barviovu, který díve
v nájmu ml všechny tyto místnosti. Našelf jsem lu prostory dosti píhodné, jenom
lidyby jiné stny byly. Tetí místnost konen byla stará klna ii hlavního vchodu.

Tam vybudován domek pod jedno poschodí asi za 6000 tolart s dvorekem a Iemi
chlévky. Hlavní prelí mlo okna k severu beze všeho slunce

,
polední strana byla

oupln zastena naléhajícím vysokým kostelem; jen k východu na dvorec bylo nebe

došli rozprosteno, aby mohlo posloužili k mikroskopování. Pod domkem také íybudován

sklep vlhký, tmavý, kde všecko plísní se potáhlo, cokoliv se tam uložilo. Následek ta-

kové praktické nevšímavosli vdy pouze theoretické, lakového daremného staveni byl,

že již v druhém roce nemilý host, domácí houba, se vyskytla, která na pízemí všechno

devo až na samé d<-ée a schody nažrala, pi lom zkrácením trám pukal strop hlav-

ního pokoje, z ehož vycházela poteba, bhem léta 1843 ouplnou opravu zaíditi
,
pi

které píležitosti jsem se hlavn, jak to vc sama žádala, postaral o dkladné zlepšení

sklepa, jehož okna znan byla rozšíena a stny maltou pokryly. Pi lakovém postu-

pování s ústavem fysiologickým nemohlo arci býti pomyšleno na to, aby se tam také

direktoru njaký byt uchystal, ehož jsem následujících let znan zakusil, jsa pi za-

neprázdnní v ústavu odlouen od vlastní bibliotheky a k nemalé škod své i od

své rodiny.

Pozdji, po úmrti direktora anatomie, dána mi zahrada k mému vlastnímu užití,

kde bylo dosti vína, jablek a výborných starodávních hruškových strom, také nkolik

oechových, dva bohaté kdoulové stromky k zadlávání na zimu , mimo to všeho druhu

koví a rostlin nasázených od botanisujíciho synka Emmanuele, kvtin starostliv psto-

vaných od ženy pomocníka ústavního. Na píhodném míst podle ztepilého kaštanu

ervenokvtého zbudoval jsem sob ouhledný stan s velkým stolem zeleným uprosted

a temi lavicemi, kde se osm i vice osob smstnávalo. Tam se obyejn snídávalo, n-
kdy také obdvalo. Tam držány veerní besedy s rodinami spátelenými (Dr. Krauss,

Dr. Kroker, Prof. Boguslavský), tam pijímány návštvy cestujících uených, zvlášt Slo-

van. Tam jsme také mívali naše besedy eské s rodinou eiakovských. Z tchto

staí bez mála všickni, až na doktora Krokera více než SOlelého . odstoupili z jevišt

toho pozemského života, a prostomilé to místo odevzdáno zponenáhlému zpustošení.

Zatím bhem asu penesen ústav na jiné místo , kde mu obšírné budovy a nádvoí

dány, a také slušný byt direktoru opaten. Jen pomocník a jeho chof zdají se býti

trochu nespokojeni, a studenti mají daleké bháni.
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Zniiiuiji se o téchto asných výhodách . kleró mi Vratislavský instilut pivedl,

aliych iikázul, že rád a s vriínoslí si zpomínám na každú blalui, které mi v tovaryšstvu

védy v ústety piSlo.

Roku 1844 došla mne povést z Prahy, že tam již roku 1S42 nnvrženim profes-

sora Riedla ve lakullé lékaské zízen spolek prolcssorfi a doktorrt, jehož úel byl, ku

zvelebení obycejuýili lilerarineh prací akademických
,

jichž dobrota od drahných éasu

velmi byla klesla, sebrali základní jistinu na vypsání ceny i akcessitu za nejlepší dis-

sertací hlavn praktického obsahu, výminenó však i Iheoretického. Hned bhem roku

následujícího (1843) hlásilo se tvero konkurrent : doktoi Bicrmann, Moravek, Streng

a l'ohl. Za pedního censora vyvolen Dr. Rcisich.

Hlavní cena nebyla udlena, akcessit obdržel Dr. Moravek. Roku 1844 vyskytli

se co konkurrenli doktoi Dlouhý, Skanzoni, Chlumzelicr, Flogl, l'ilz, z nichž cena

(100 zl ) udlena doktoru Dlouhému, akcessit pak nebyl udlen. Na to povstaly debaty

ve fakult strany dalšího vynaložení kapitálu (396 zl.) , an mnohým bylo patrno, že

dosavadním spsobem niuhii kalého ku prospchu vdy se nedocílí , i usouzeno jej

zatím uložiti, až by po uplynutí nkolika let u vtší summu vzrostl, naež se znova po-

rada o lom držeti mla, kjakému úelu by ml býti vynaložen. I'ri lom zstalo až do

roku 1853, kdežto kapitál s potebnými píspvky a doplky na 500 zl. byl vzrostl.

Tehdáž podalo šfaslné zachránni života .leho Velienstva Císae pána píležitost ku ko-

nenému rozhodnutí o vynaložení kapitálu. Ve lakult profcssoríi vznikla myšlénka za-

ložení vlastního nadání pro studenty vyšších roníku mediciiiských pod jménem nadáni

Františko-Joselského, k emuž fakulta doktor s kapitálem zmínným pistoupila.

Podal jsem mimochodem krátkou historii tohoto ústavu, nadje se, že snad tch

nkolik odbratel Živy ze stavu lékaíi zajímali bude. Mn pak, žijícímu v sou-

sední Vratislavi, podán byl tím podnt, nco podobného tamjší fakult medicín-

ské navrhnouti. I u nás byla poteba patrná, z obyejného kalu neznaných, zby-

tených dissertaci vybednouti a výtenjším hlavám místo poukázati , kde by

chvaln snahy své vynaložili mly. Ml se redakci fakulty vydávati : ,,Selectus dis-

sertationum facultatis medicac Vratislaviensis.'- Potebný k tomu kapitál ml se sbí-

rati následujícím spsobem. Bylaf i jest dosaváde povinnost každého kandidáta dok-

torstvi na pruských universitách, k dosažení posledního gradu napsati a tiskem uveej-

niti dissertaci o pedmtech lékaských anebo vbec pírodnických, o emž pak veejná

hádka se vede. Výloha na takový spisek bývá od 15 až do 40 i více tolar. Mj
návrh pak byl tento. Zstává volno každému doktorandu, jak dosaváde vynaložiti svj

peníz na uveejnní disserlace. Kdo by však po léto slávé nebažil, tomu na vli dáno,

podati lakult pojednání píslušné písemn, a od jejího uveejnní Jistou summou, která

by inila minimum obyejného nákladu, se vyplatiti. Tento asem vzrstající kapitál, roz-

množen ješt jinými mimoi'ádnými píjmy a píspvky, ml pak býti vynaložen k vydá-

vání onoho výboru dissertaci. Mj návrh zdál se píliš proti starším obyejm eliti,

aby se mu bylo doslalo píznivého pijetí, akoliv od onoho asu až do nynjška (po

14 letech) mohl pro vdu znaných užitk pinésti, ješto by byl kapitál dále a dále

ješt více vzrstal. Nyní mn samému se zdá býti lépe, že zstalo pi starém, nebof

lak se vynaloží mnohem více penz na vydáni dissertaci, a zlepšení jich záleží pak

hlavn na podílu, jaký v nich mají professoi. Toliko bych žádal, aby vešlo v obyej,

elnjších dissertaci, zvlášt takových, které novosti pedmtu aneb originálnosti my-
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šlének se vyznaují, dostatený poet otisk initi, aby do knhkupeckého obhu po-
dány býti mohly, což vlastn piiiinyslnosti knhkupc porouím , kteí by záhy

s professory o tom se smluviti mli. Kdybych byl tehdáž, když tolik dissertací mým ná-

vodem na svtlu vyšlo, na to pomyslil ; byl bych nemálo posloužil sob i rozšíeni

pravdy vdecké. U nás v Rakousku, kde rokem 1848 od vydávání dissertací sešlo,

a pozdji obnovení starého toho zvyku pi nezámožnosli vtšiny našich kandidát bez

násilí stáli se nemohlo, nezbývá ku povzbuzení duševních snah našich mladých uenc
nic jiného, než zavedení cenních otázek, jako tím již ve fakult filosofické poátek
uinn, k emuž upímn ,,žehnejž Bh" vyvolávám-

Po této, mnohému snad velmi lhostejné digressí vracím se zase k dalším zprá-

vám o mojích pracích literárních.

Stjte tu

:

III. Pojednání v rzných asopisech a v knihách jiných spisovatel uveejnná.

20. Roku 1820 chystal Dr. Pleischl, tehdáž professor chemie na universit zdejší,

vydání vlastní knížky, popisující tehdejší stav laboratoria a prací v nm vyvedených

pod titulem :

Das chemische Laboratorium an der k. k, Universitát zu Prag. Enistehung und gegen-

wártiger Zustand desselben sammt Nachrichten iiber einige der dariw vorgenom-

menen Arbeiten, Mit 1 Kpft. Prag 1820. (Calve.)

Mezi jinými pracemi byla i ta, že vyrobil emelin, látku, která v koenu ipeka-

kuany (blicího koínku) iní základ vlastnosti dávení spsobující. Vda, že jsem se díve

zabýval zkouškami na tle vlastním o psobeni rozliných lék a jed, obrátil se na

mne, abych léž s emetinem nkteré zkoušky podstoupil a jemu zprávu o nich pro jeho

knihu podal. I uinil jsem to, ohled bera na dávky léku, trvání asu, hlavn ale

na symptomy a sídla cit hnusnosti, jež jsem zvlášt v jistých rozvtveních nervu blu-

divého (nervus vagus) nacházel, a podal jsem i zprávu o vlastní idiosynkrasii , kterou

jsem si pi tch zkouškách uhonil a která nkolik dní trvala, totiž že každé spatení

barvy hndé, praeparatu emelinovému podobné, cit hnusnosti ve mn vzbuzovalo.

21. Roku 1821 podal jsem do vyhlášeného tehdáž asopisu Hesperu myšlénku

o podobnosti snní s pravým probuzeným životem.

Hesperus, encyclopádische Zeitschrifl lr gebildete Leser. Herausgegeben von Christian

Karl André. Bd. 28. J. 1821, Nr. 9, pg. 65. Auch etwas uber die Traumwelt.

(Vergl. Bd. 25 Nr. 3, 4, 7.)

Také nco o svt sn.

V dílu 25. téhož asopisu v . 3, 4, 7 bylo nkolik kousk o témže ped-

mtu sdleno, což mne povzbudilo též nco o tom napsati. Pro krátkost toho lánku

podávám jej tu celý.

Ptej se snícího, zdali to, co se mu ve snách pedstavuje, také skutené jest, má-li

ráz pravdy, co soudem vynáší, o emž zavírá: usmjef se i ve snách tvé zpozdilé

otázce, jako dogmatik se usmívá idealistovi. Nebof podobn silou nepemožitelnou vá-

zán jest snící na podoby svých sn, jako bdící na výjevy pírodní, ano sám rozum,

snem omámen, spojuje nutn i nejpíkejší protiraysly, nejutšenjším citem pravdy,

provázen. Dejme lomu, že by i ve snách zdánliv se probudil , bude se usmívati snu

pedešlému a pevrácenosti, do které se smysly zavedly, uvádje sob v mysl ádnou
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posloupnost minulých djství a límž i svou osobnost sob ovdomujc, podávaje se dal-

šímu vyvinováni své bytnosti. Pak zase naléhající výjevy svta zevnéjžiho míjejí kol

nho, dj dje stíhá , okolnosti se matou , strhne se boue citii a vášní, — tu však

náhle všechno se zarazí, jen smsice temných zpomínek poxiistane na chvilku, až i ta

postoupí ouplnému probuzení. Víikol panuje tma, probuzený nachází se na svém loži,

znenáhla vystupují upomínav minuli dnové jeho života, a též hýbe se i Jeho budouc-

nost se svými pedsevzetími, žádostmi, nadjemi, tušeními, a nyní ví teprv, že se

opravdov probudil , že svému loži navrácen. To, co tanulo na mysli jeho , byl jen

dvojnásobný sen.

Zdá se, že cizí jakási moc duši snící i bdící udržuje v mamivém kruhu okou-

zlení. Nechr ale jakkoliv na nás narážejí tyto moci kouzelné, zstanou vždy jen prázd-

ným mamcm, dokud z hloubi naší mysli , budiž to ve snách neb v stavu probuzení,

nevyjde oprávnní jejich skutenosti a pravdy. Tato mysl jest vznešená nade snem

i nade bdním, a kdo by ouplného došel probuzení, stal by se pánem svta.

Kde však jest to pravé bdní? Není-li pak celé naše živobytí neustálé probou-

zeni se z jednoho snu do druhého ? Kdykoliv se nám podaí dosáhnouti v živobytí

vyššího stanovišt, již se s úsmchem ohledáme na minulý slav života , i zdá se nám,

že nyní teprv jsme pišli do pravého svtla. Tak se dívá chlapec na snovidní svého

dtinství. Jinochu zdá se, že v objetí lásky se teprv probudil. Muž pyšným vzhledem

a pevným samovdomím ohlíží se v oboru svých majetností, nezlomnou vlí, s neklam-

ným odvážením sil, s jistým výsledkem psobí na svt spoleenský; dosáhlt vrchole

pozemského probuzení, jasn vidí ped sebou život lidský i jeho význam. Brzo však

piloudí se stáí a dímota nového jitra. Tu poznává , že všechno hmoždni svta bylo

jen peludem zdánlivé mohutnosti, i bere nazpt sankcí pravdy, kterou byl v obmeze-

nosti pozemské životu udlil, jako když probudivše se odnímáme rojícím se snm pj-
enou jim skutenost. Aniž divu, nebof zpomínky pedešlých dob ztrácejí oživujícího

teplého ducha ; blednouc obrazy minulosti
;

jen ješt nejvzdálenjší pamálky z prvního

dtinství, jenž poslednímu stái zdá se býti tak píbuzné, oblažují svžestí svou život

k novému východu se vracující. Náboženství pak , v hlubinách mysli od svta odlou-

ené, hlásá východ vyššího dne, až úmrtím pozemského byli nové probuzení se dokonává.

Takf odumírá snící do bdní, bdící do nového zesnutí, a jakkoliv se stihají po-

doby sn; jakkoli velká jest rozmanitost svt snovidných, vždy najde duše, tento Pró-

teus, píhodného ústrojí, jimž pdirá na ty výjevy, v nmž sousteuje a z nhož vysílá

proudy innosti své. Nekonenou adou sbor životních pokraovati bude duše tvá,

v nesíslných promnách vyvinovati se bude píroda ped zorem tvým, a bude uitelkou

umu tvého, budeš pijal vždy do vyšších obcí duchovních , a kde bude to pravé

povzbuzení ?

Tajemná cesta vede do vnitra. — Kde víra a láska, oslonny vdním, v iny se

utvoují, tamf jest to pravé probuzení, byf lo i ve snách bylo. Uprosted tvého ducha

sídli to pravé probuzení, neteba ho hledali v oborech jiného živobytí.

Když ale pijde poslední probuzení, pipomní sob nás— Pán a tvrce všeho snnj

a bdní, a vzbudí až do nejpodrobnjších dobek nekonený život každého. Tehdáž

i zmatená mluva sn nabude svého významu, a mnohý sen postaven bude nad bdní.

22. Téhož roku (i820), prvního to mého assistenství anatomického, kdež se je-

dnalo o to, abych si zásluhy získal k dosaženi nkdy professury nkteré na fakult lé-



kaské, byj jsem velmi inný, |iodniknuv jeden konkurs pro pathologii ii farmakologii

na universit zdejší po odchodu prolessora Vavruclia do Vídn, druhý pak ve Vídni pro

fysiologii na universit Pešanské po pechodu professora Lénhosska do Vídn ; mimo lo

jednalo se o jakési vyznamenání ve svt literárním. I vypracoval jsem po mnoha

zvláštních zkouškách pojudnání o závrati, které jsem sdlil v asopise ;

Medicinische Jahrbucher des oslerreichischen Staales. Jahrg. 1820. 2. Si. 79 et se(|(|.

Beitráge zur Kennlniss des Sehwindels aus heautognostischen Daten,

Písp\ky k známostem o závrati z podalk samoznanských.

Musím pedn Ayložiti. co se rozumí slovem heaulngnosie, heautognosticky ald

Heautognosie (áaror = .'^ebe a yrcoí/s' := zuání), sebeznanství, jest slovo uvedené oi!

Gruilhuisena, professora Mnichovského, k vyznamenání badání zkušebného psychologi-

ckého, které založeno jest na poznání výjevfl, jakého jen prostedkem vlastního vdomi

nabýváme. Název tento ve svl literárním nmeckém se neujal, bud že byl pvodu

jihonmeckého, bud že si nezískal milosti panující filosofie, nebo snad i proto, ieGruit-

husen byl samouk. Ve svt literárním nmeckém, a snad i všude, panuje beze všeho

umluvení vznikli jakási slušnost ili aristokracie, která od každého, kdo se ke spolku

uen\ch pidružili chce, požaduje jakousi dressuru, chování vymené mínním, nad-

vládou jistých autor, školou iisthelickou, filosofickou atd. Kdo prošel ádný cvik

a všem tm okolnostem vyhovli umí, len, af by byl dosti lichá hlava, dovede, teba

jen negativním zdrženlivým spsobem, získati sob jakéhosi postavení, kdežto jiný,

teba dost nadaný a silný duch, samouk neokesaný, tak snadno neprorazí, leda by

byl genius moci neobyejné, který každým výjevem své bytnosti zákony pedpisuje.

Takový arci nebyl Gruithusen, byl ale pedce badatel a myslitel znamenitý, daleko

vtší nežli povst jeho, kterou si sám zakalil svými zvláštnostmi a parado.xiemi. Spro-

sláclvo, uraženo jednou protimyslností, zavrhuje teba sto jiných výlenosti. Já sám

byl takový samouk (i bylo možná jinak pi zízení našich studii ?), proež jsem cítil

sympathii s Gruilhuisenem, i neostýchal se užívati jeho názvosloví, kde jsem je pim-
ené nacházel.

Pohnutkou mého badání o závrati bylo jedno nusto v Girtannerov knize

:

,,Darstellung des Darwinschen Systems der prakt. Heilkunde. 2. Bde. Gottingen, 1799,"

kde se o tom zmínka iní, že když se okolo osy tla svého toíme, pevn hle-

díce na nadhlavni teku na strop, a pak stanouce prosto ped sebe hledíme, povstává

z toho závraf, jejíž smr jest kolo stojaté. Hned po první zkoušce našel jsem to samé.

To mn vedlo ke všemožnému zniování výminek toho spíisobu závrati, i snažil jsem

se úkazu základního se dopíditi. Vc jest velmi jednoduchá, [a beze všeho ped-

bžného uení srozumitelná, proež i zde bud vyložena.

Málo kdo bude mezi námi, kdo by za svého dtinství se nebyl nikdy otáel,

teba až do padnuli, pozdji pak v plesech spoleenských. Každému známo, že se nás

díve nebo pozdji zmocní závraf, jejíž smr jest kolo ležaté. Tu máme již dva sp-

soby závrati, kolem stojatým a kolem ležatým. Stojaté kolo jest svou šíí proti tváí

obráceno, mohl by však býti i svým ostím nebo obvodem proti tvái obráceno. Toto

se stává, když toíce se okolo osy tla svého hlavu ku pleci tak nahneme, aly tato co

možná ke skráni naléhala. Pak když stanouce hlavu zdvihneme, zdá se buto jako-

bychom elem do zadu tlaeni byli, anebo jakoby ten nátlak se dál od záhlaví ku
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pedu, jakobychom mli ku pedu nebo na zad kotrmelce vyvádti. Ty a podobné

zkoušky puslaCovaly mi k utvoení sob jakési o té vci theorie. Bylaf následující.

Pedstavme sob dutou kouli, hmotou mkkou, teba hustosti kaše naplnnou.

Ta když okolo jislé osy do rychlého uláCení se pivede, bude konen i huspenina

vnitní, po krátkém vzdorováni od spojitosti ástek a od setrvalosti odvislém, do kolotaní

pivedena, což njaký as potrvá, až se všechno zase upokojí. Ješt zejmji vidíme

postup takového pohybování ve sklenici vodou naplnné, v níž se vznášejí drobty chleba

nebo také guttyperchy, jichž tíže se málo liší od vodní; když nádobu se skrovnau rych-

lostí okolo její osy otáíme, pohybují se drobty zárove se stnami nádoby, když pak

náhle pohybování zastavíme, budou drobty stejným smrem dále se otáeti, až pak zase

všechno se upokojí. To by platilo i o jiných položeních osy nádoby. Penesme toto

zkušeni na dutinu lebky a její obsah, mozek, hmotu znané mkkosti. Není pochyb-

nosti, že pi otáení lebky mozek spolu se stnami lebky se otáeti bude, a že tím

jeho mkké hmot snažení k samostatnému pohybovaní sdleno bude, což i chvíli po-

trvá, když již otáení zastaveno. A tato snaha k pohybu neboli nátlak ástek mozko-

vých zdál by se býti píinou výjevu závrati a jejích rozliných spsob podle polo-

žení osy hlavní. Vnitní opíráni se ástek mozkových o sebe vzbudilo by jednostranné

dráždní nervní, které by, sdlujíc se soustav sval, i tam mimovolné namáhání a po-

hyby spsobilo, které, jsoucí provozené bez naší vle a našeho vdomí, ne sob, nýbrž

zevnjším pedmtíím pipisujeme, z ehož ten mam povstává, že se nám zdá, jakoby

se všechno okolo nás toilo. Že pak to záleží na mimovolných pohybech sval, pe-
svdíme se následujícím spsobem.

Otáej se rychle asi dvanáckrál okolo osy svého tla, pak stj a opi ob ruce

proti stn, i pocítíš neomyln, že stna na jednu dla, teba na pravou, tlaí a ji jako

odstrkuje, od levé dlan pak jako na zpt couvá. Víf se pak z jiných dvod, že

stna pevn slojí a tyto zdánlivé pohyby že od mimovolných pohyb rukou pocházeti

musejí. A v pravd tomu tak jest, i nacházíme pi bedlivjším pozorování, že pravá

ruka sama nevdomky proti stn tlaila, levá pak od ní se odtahovala, což pak mimo-

voln na ouinek stny peneseno bylo.

Ješt dorážlivji se ukazuje hmatu takové zdánlivé pekacování pedmtu, když

jsme pi otáení tla s hlavou na znak ohnutou ke stropu hledli, a pak zastavivše se

hlavu opt zpímíme a rukama o stl se opeme, (mžeme pi tom i oi zavíti, aby

celá pozornost ve hmatu se soustedila). Zdá se nám, toili-li jsme se v právo, jakoby

stl proti levé ruce se zdvihal, pod pravou rukou pak dol klesal. Tu zase ramena

mimovoln se pohybuji, levé tlaí proti stolu, kdežto pravé neznan od stolu se po-

zdvihuje. Podobné protipohyby cítíme i v nohou, ímž nemálo rovnováha našeho tla

se ruší. Ano i ve svalech oních takové mimovolné protipohyby se uhosfuji, které na

zrakové pedmty peneseny i zde zdánlivé pohybování a kolotaní celého okolí spso-

bují. O pohybech oních možná se pesvditi, když se druhu, jenž si díve otáením

tla závrat spsobil, do oí díváme. Pozorujeme pak jislé kmitání, které dle rzného smru

závrati též rzné smry okazuje. Z toho jsem vzal dvod vystavení rozdílných druh

závrati. Co hlavní oddíly jsem vystavil závra prostorovou a asovou, poslední hlavn

ve smyslu doktora Marka Herza, který r. 1786 vydal knihu o závrati. Nyní však uzná-

vám, že toto rozdlení platnosti nemá, a že závrat jen v prostorozoru se vyj evuje.

Tu pak se mže jiný hlavný rozdíl závrati vystaviti, totiž: závrat smyslová a závrat

živa. 1W7. 14
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pomyslová. O tétrt dhilé pozdji ješl promluvíme, prviijší pak se dlí podle hlavních

smyslil ptoslorozoi-ních, hínatu a zraku, na závraf hmatovou a na závraf zrakovou. Dále

se dlí tyto na rozliné spsoby závrati podle rozlinosti smru zdánlivých pohybii.

O kúloVavérti nebo víném již dosti bylo mluveno, jsouf ale i zavrali pímohybné,

totiž zdá se nám, jakobychom bud nazpt tlaeni, nebo vzhru vznášeni byli, nebo do

zem se ponoiti mli. O poslednjších podám nkolik píklad.

Hned z poátku tchto zkoušek naskylovala se mn myšlénka, že hlavní pípa-

dek moské nemoci, závraf, podobnými podmínkami se pivádí, jako moje závraf stro-

jená, totiž násilnými pohyby tla našeho a zvlášt mozku pi kolíbání lodi. Nepochy-

boval jsem tedy, že i mn se podaí, strojeným spilsobem spfisob nemoci moské i na

pevnozemí sob upraviti. Bylaf tehdáž úpravná houpaka na Štvanickéiri ostrov, i dal

jsem se pfll hodiny, pak hodinu i vícu hodin houpati, však nadarmo, ani závrati, ani

ošklivosti v žaludku, ani dávení dokati se nemoha, snad že jsem k tomu neml vlastní

náklonnosti, jakož jsou mnozí, kteí na lodi ani o bouích od moské nemoci netrpí.

Jednoho však výsledku jsem se pedce pi té zkoušce dopídil. Sedl-li sem pi houpání

obyejným spsobem ku pedu obrácen, a vystoupil jiak po dostatené chvíli, abych se

prodiázel, cítil jsem pi pohybování ku pedu nebo do zadu jakési zabavení, kdežto

pohybm prostranním chodem rozkroním usnadnrní se stalo. Opak toho jsem nalézal,

když jsem stranou sedl, totiž zadkem v levo nebo v právo obrácen. Procházeje se

potom zdálo se mi, jakobych po stranách stnami stísnn byl, kdežto chze ku pedu

nebo k zadu byla uvolnna.

Když se po rychlé jízd nebo rychlém vezení náhle zastavíme, cítíme též ná-

klonnost ku pohybování zpátenému, a kdybychom do znané výšky vzhru neseni,

a pak najednou zadrženi byli, zdálo by se nám, jakobychom pak dol padali. Takové

zdánlivé prolipohyby ukazují se pi každém jednostranném namáhání jistých svalových

skupení, aniž zde teba na utrpení mozku nebo celé nervové soustavy pomysliti Co

se týe závrati pomyslové, uvedl jsem dva píklady. Když stojíce na kraji propasti

dol hledíme, zmocní se mysli jakási pomatenost a pochybnost o pevném postavení

a rovnováze našeho tla, což se u mnohých citem ohromující slabosti vyjevuje. Kdy-

bychom, omámeni, v tu dobu obyejného postavení a rovnováhy se spustili, snadno by-

chom do propasti spatíouli mohli. Píina té zmatenosti leží v omylu o našem postavení

v prostoru zevnjším. Tento se našemu zraku pedstavuje jako dutina kulatá, jako pa-

norama, jekož jedna tona jest u našich nohou, druhá nad hlavou. V obyejném po-

stavení vidíme od nohou vycházeti planinu, podle které ídíme rovnováhu svého tla.

Když ped propastí postaveni jsme, zdá se nám jakoby meridionaly panímámu sáhaly

daleko pod naše nohy, a jakoby tam teprv tona dolejší, na které jindy stáváme, se

nacházela. Tím tralíme svou pdu i míníme ji býti hluboko pod námi postavenu,

i vzbudí se v naší mysli snaha, zmniti postavení naše a dívjší pevné stanovišt

opustiti, kteréžto snažení co zgvrat se vyjevuje. Jiný pípad stává se na poátku usnutí.

Jako vyšší smyslové, zrak a sluch, pozbývají pi nastávajícím spaní své citlivosti, tak se

stává i kže necitlivou, i necítíme více tlak, jímž se kže na zadní ásti tla pi'i ležení

smaCkává. Tím se spsobují asto sny, jakobychom pozemské tíže sprosténi nad zemí

se vznášeli. Z toho když náhlým probuzením vytrženi býváme, zdá se pak, jakobychom

byli padli na postel, což nejinak se stává než tím, že okamžitým navrácením se v kži

zadni citu tlaku tuto náhlou zmnu vykládáme sob jako padnutí.
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Jinou adu zkoušek jsem podnikl, chtje se dovdti, jakého vplyvu by mly na

vzbuzeni závrati pohyby krve passivni, totiž takové, které by ji z voncí (ne od

srdce) sdleny byly. Nejlépe k tomu dopomáhá úinek sily rozmachu (Schwungkraft).

Vyvolil jsem k tm zkouš;kát!i známou hru na konicky, kdežto veliké kulo vodorovng

postavené rychle se olái. Položil jsem se pedn nohama ke stedu, hlavou k obvodu.

Již za nkolik obhA musei jsem dát zastaviti, pro veliký nával krve k hlav, jakoby

se tato rozstoupili melu. Naproti tomu nohy ochladly a zdevnly. Pak jsem se obrátil

hlavou ke stedu, nohama k obvodu, i cílil jsem pi utáeni studeno v hlav a poina-

jíci mdlobu, v nohou pak tíži a jako oteklost. O závrati však, i když jsem vstal, ne-

bylo známky, z íehož jsem soudil, že i pi prvnjších zkouškách passivni ilj sdlené

pohybováni krve píinou závrati býlí nemohlo, a že aspo nco pipisovali dlužno

vnitnímu tlaku mkkých látek mozku.

Tálo myšlénka zdála se býti potvrzena vrlohlavostí nebo motolinosli, známou ne-

mocí u ovcí, spsobovaiiou mchýky v mozku, v nichž zárodky tasemnice se vyvinují.

Mchýek takový, naplnn tokem syrovateným, vzrstá do znané velikosti, a tlae na

hmotu mozkovou spsobuje buJlo zalemnni smysl a spflsob blbosti, anebo psob na

pohyby vzbuzuje zúvraf a kee. Zamýšlel jsem tehdáž potvrdili analogii tuto zkouškami

na ovcích zdravých. Ml se vyvrtati trepanem (spsob nebozezu) otvor do lebky, tím pak

vpustili mliýek (chll jsem k tomu vžili vyprázdnné oi rozliných ssavc, nebo také

rybí mchýky) mezi lebku a mozek, nebo do samého mozku, a len nafouknouti nebo

rtuti naplniti. To kdyby se uinilo na rozliných místech mozku, a ouinky toho srovnaly

ses výjevy u motolinosli oví, doulal jsem z toho vyvésti jakési výsledky, které by byly

poukazovaly na innosti jistých ástek mozku. K Imto zkouškám však nepišlo, a mezi

tím uveejnil Flourens své badání a zkoušky o úadech soustavy nervni, jimiž se staly

skoro zbytenými. Že jsem pozdji sám k Flourensovým zkouškám se obrátil, a je, co

se týe pohyb závratních, s mými porovnal, již nahoe (str. 151 N. 7) eeno bylo.

23. Snažil jsem se však ješt zvlášt své mínní o tom povdíti, aby snad do

veejnosti proniklo; i stalo se to následujícím pojednáním:

Ober die physiologische Bedeulung des Schwindels und die Beziehung desselben zu

Flourens' neuesten Versuchen uber die Hirniunction. Russ Magazín Bd. 23, Jahrg.

1825 Heft. 2. pag. 284.

O fysiologickém významu závrati a jeho vztahu k nejnovjším zkouškám Flou-

rensovým o úadech mozku.

Nechci se zde dále o lom šíiti, co by bylo potebné povdév již v nahoe uvede-

ném . 7. Pojednáni mé mlo míti len úel, aby uený svt se dovdl, v jaké stý-

nosti moje dívjší badáni o závrati stojí s Flourensovými experimenty, aby o tom ádný
soud vynesen, a snad i píina k dalším skoumáním podána byla. To všechno se nestalo.

Veejnost hlubokým mlením odpovídala. Flourens sám až dosaváde snad neví o mých

zkouškách. A já bláhový mínil prostedkem neouhledné dissertací a dvou pojednání do

medicínských asopis uložených proniknouti do veejnosti uené Europy ! — Budiž

mi dovoleno nkolik slov zde postaviti o veejnosti literární.

Veejnost literami mže se považovati z více ohled. Pedn žádá každý skou-

matel pravdy co možná nejrozsáhlejší veejnost, aby ji s nim spolu každý rozumný

tvor poznal a ji blažen byl; jest lo snaha ist duchovní.

Jsout pak pravdy, zvlášt zkušebné, které se prostedkem smysl lidskvch dobývají,

14*



212

á kterým í jasnosti a stálosti pibývá, ím více badatel je poznává, jejich obor rozši-

šiíuje a je potvrzuje. Veejnost takových piavd je pedn jim samým potebná , a pak

i potebná k rozšíeni védy lidské. Tuto snahu bych nazval snahou vdeckou.

Konen skoumaleli i z pirozeného citu právního na tom záleží, aby pravdy,

které byl vyskoumal, slušn uveejnny, podle své hodnoty do soustavy pravd vadny,
a podle toho zásluhy badatele uznány byly. To jest snaha osobní.

Nedokonalostí jednotlivcv i^obecenstva stává se, že tyto snahy všelijak zpotvoeny

a pevráceny býti mohou, že jedna do fanatismu, druhá do dogmatismu, tetí do marnosli

zabíhati míiže. U obecenstva pak na odporu stojí bu tupost a surovost, nebo rozervanos'

snah vdeckých, nekritiCnost, nesdilnost, uzavenost, nebo pak stranické smýšlení pátel

i nepátel.

Nenif zajisté snadná vc, pravdu nalezenou z ohled tchto slušn do veejnosti

tivésfi.''"2íáleží to pedn na povaze pravdy samé. Jsouf pravdy takové dležitosti, že

sob samy rychle cestu proklesfují, buto svou prostonárodní jasnotou, nebo zejmým
užitkem z nich vyplývajícím a vzniklými potebami nynjšího rodu lidského, nebo skv-

lostí svého vyjevení. Je-li však pravda píliš zatemnlá, neni-li na jev, jakých užitk

pináší, pichází-li v as, kde její poteba tušena nebývá
;
je-li zjevení její píliš neou-

hledné, sama sob k veejnosti cestu zastaví.

' '
Záleží pak mnoho na' okolnostech, rozšíení, vzrstu a upevnni pravdy pí-

žni>'ých- Základ iní pedn obecenstvo samo, k pojímání pravd všelikých uspsobené,

vzdlané; pak vlastní tribunály vdecké, jako jsou nkteré akademie, ústavy kritické,

íasopisy, sbírky, spolenosti a j. Konené mnoho záleží také na piinlivosti pvodce

a na opatrnosti, s jakou prostedk sob pístupných k uveejnní užívá. Co se týe

poslední vci, nemohl bych se chlubili, že bych byl vždy voli! prostedky nejpime-

njší k uveejnní pravd mnou odkrytých, aneb k hlásání mého o nich mínní. Ze

pedce vtšina jich uznána a dosti rychle rozšíena byla, leželo v jich vlastní povaze

a v potebách nynjšího vku ; že pak nniohé i po pl století ani poznání ani uznáni

nedošly, pochází od obmezenosti snah lidských a od mé vlastní neteCnosti. Jak za

našich as pomry v ueném svt jsou postaveny, mnoho na tom záleží, aby autor

co možná nejvyššímu tribunálu svou vc pedložil, a tím jest dosaváde akademie fran-

couzská, která také svým vnitrním zízením a skvlostí svých oud, úpravou svých a-
sopis a memoir umla sob po celém vzdlaném svt získali autority nejvážnjší-

Kdo po takové veejnosti a sláv nebaží, najde také v státu svém i ve své bližší vlasti

více mén vhodných prostedkíi k -nveejnní pravd a ueni podle okolností potebných

a užitených. Považování tu hodno, jak tato snaha po veejnosti u národ kulturou

mladších pes své hranice pesahuje. Samolibá kultura francouzská má pro rozšíenost

i^tfka veejnost všesvtovou, proež pb ní baží German i Brit i Slovan; Slovan pak

hledá, než dozraje veejnost slovanská, i slávy francouzské i germánské.

23. Vratislav jest od roku 1812 sídlem slavn známé vlastenské slezské uené

spolenosti (Schlesische Gesellschaft zur Beforderung der vaterlándischen Cultur), která

mn v ádných msíních shromáždních odboru pírodovdeckého astji poskytovala

píležitost k sdlování všelijakých prací pírodnických, jaké práv ped rukama bývaly,

nkdy došli skrovné malikosti, které však nemén jakési veejnosti požadovaly. Mezi

lakové náleželo také moje badání o Tartinov tetím tónu, též kombinaním tónem

zvaném. Dobe znám jest tento zvuk každému znateli hudby. Když na houslích dva
í -i
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vyšši souzvuíné tóny Cist vyvedené a v stejné síle.4éle vydržujeme, ozve se ve slu-

chu jakýsi hluCný tetí souzvuíný tón, jaio prvodní bas. Tenf by! arci již dHve

znám (Sorge, Romieu), že všait od Tartinilio, svóho éasu nejslavnjšího houslisty, se

zvláštní pilnosti pozorován a popsán byl (Trallalo di Musica secondo la vera Scicnza

deir Armonia. Padova 1734), dáno mu jméno tohoto výtefníka. Roku 1824, chystaje

vydání druhého dilku svých badání a zkoušek o fysiologii smysl, (viz . 3. p. 149.

v sešitu pedešlém), zamýšlel jsem ješt více díl o tom vydali, rozšiuje svá pozoro-

váni mimo zrak i na jiné smysly. Nejbližším toho pedmtem byl sluch. A však u loho

máUi co zvláštních subjektivních výjev se vyskytovalo. Mezi jiným zdál se mn miti

nahoe vyložený zvuk Tartiniho jakýsi charakter subjektivnosti. Mimo to, že co se

týe jeho mislnosli zeteln a bezprostedn poznáváme, že uvnit ucha své sídlo má,

mžeme se o tom ješt následujícím spsobem pesvditi. Nechme dva isté diskan-

lové hlasy v intervallu velké terlio hodnou chvíli a slále silným hlasem zavzníti. Po-

stavivše se na blízku tchto hlas, uslyšíme Tartiniho tón jako uvnit hlavy se ozýva-

jící. Potom vzdalujme se poznenáhla od zpvákíi, postavme se brzo v levo brzo

v právo, naslouchejme brzo jedním brzo druhým uchem, a pokusme se udati misto^

odkudž onen tetí zvuk pochází. Nepodaí se nám místnost tuto. urit udati, jak to

lehce bývá, kde zvuk z objektivního zídla pochází. Kdykoliv se o to. pokusíme, bu-

deme vždycky k vlastnímu uchu vedeni jako k hlavnímu sídlu toho zvuku. Leží to v pi-

rozenosti toho smyslu. Tón totiž považovali se mže co ada úder nebo dtek vnit-

ních, blánám nervním sluchovým sdlených (porovnávám jej v tom ohledu se hmatem).

Když pak poty dlek jsou nestejné, však takové, že po jistých mezerách dv v jednu

dobu padnou, vznikne z toho nová ada dtek dvojnásobných silnjších, která, sledu-

jí-li po sob s potebnou rychlostí, zase jako zvláštní tón pojata bude. Že pak lato

kombinace uvnit našeho sluchu se stává, teba ji považovati za subjektivní, o emž
i svdí obzlášlnost jejího tónu. Z toho však souditi, že výhradn subjektivní jest, že

mu podobné kombinace vln zvuných neodpovídají, bylo by velmi zpozdilé. — (Pozo-

rování lato byla ponejprv sdlena v následujících spisech: „Fiinftes Bulletin d. naU-wiss.

.

Séct. d. schles. Gesellsch. f. vaterlánd. Cultur im Jahre 1825" a od lamlud sdlena v

..Kastners Archiv f. d. gesammte Naturlehre 1826." Hefl. i. pag. 39.)

24. Známa jest zkouška, že když hlasní vidli v stavu jejího znní blízko ucha

sem a tam pohybujeme, dvojí zvuení po sob s pestávkou u stedu pozorujeme, což

z podoby vidle a jejího dvojnásobního pramene zvuk snadno vyložiti se dá. Tato

jednoduchá zkouška vedla mne dále k jejímu rozšíení a dalšímu použití. Vzal jsem

delší ohebnou rouru, jaké se nkdy na dýmky potebují. Na jednom konci upevnil

jsem rohovou násadku k zasazení do otvoru ucha, druhý konec roury ml násadku

k zoužení jejího otvoru. Tento pístroj byl jedním koncem do ucha zastren, druhý

pak jsem voln provádl nad hoejší plochou sklenné desky, šmytcem do zvuku pi-

.

vedené, jako se to dje pi vyvádní figur Chladného, s tím toliko rozdílem, že se-

tu dalo bez nasypání písku. Nicmén mohl jsem prostedkem svého nástroje urité

vyznaiti pouhým sluchem každé místo, kde byl poklid, a každé kde bylo trhání, což,

když se plocha pískem posypala, také oím zejm se vyjevilo. Tento spsob auskul-

tace mohl by se všude upotebiti, kde se jedná o lo, aby se nejpodrobnjší místnosti

zvuku udaly. Byl to v jistém smyslu piodchdce stethoskopu. Sdlena byla lato zkou-

ška téhož roku (1825) v jednom z bulletin slezské spolenosti.
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Drobnosti.

o bázni ped kometami,

Povéra v starých dobách jmenovit v stedovku mla do sebe nco naivního, a-
sto i poetického, a vezmeme-li ohled na stav tehdejšího vzdlání, nemžeme se diviti , že

lidé v každém neobyejném líkazu pírodním bud hrozbu bu píze vyšších mocností spa-

tovali. lovk, akoliv pln strachu ped ukrytou zlobou tajemných sil, považoval se ten-

kráte pedce za sted celé pírody ; kolem zem, jeho bydlišt, otáel se celý vesmír, jemu

k vli vycházelo a zacházelo slunce, ba osudy každého novorozeátka byly plamenným pís-

mem na nebeskou oblohu napsány.

Od té doby vsak, co Koprník a jeho nástupci ukázali, že lovk se všemi svými

nesmírnými zámysly obývá vlastn jenom na atomovém zrnku ve všemmíru, hnaném v proudu

svtovém zákony vkovými, umírnila se pýcha lidská znamenit. Nemžeme však tvrditi, že

v té míe také jasnosti myšlének a uritosti v úsudku pibylo.

Povra vzala v našich dobách na sebe vdecký ráz, ba ukázalo se v novjším ase,

zvlášt pi stolohybu, že není pouhým následkem nevzdlanosti , nýbrž že zasahuje i do

kruh, které se vzdlanými jmenují. Tžko bude jednou uviti, že proíessoi, redaktor'

osvícených list, spisovatelé vdeckých knih a podobní mužové vírem povreného poplachu

uchvátiti se dali.

Podobným spsobem naploval ješt ped nkolika týdny strach a hrza srdce ne-

jednoho mezi námi, když totiž z Paíže vyhlašovati se poalo, že 13. ervna t. r. stane se

sražení zem s kometou.

Lid, který se nazývá osvíceným, nebojí se sice již komet co metel božích, ale aby

našel jiný základ své bázni, ohlíží se po vdeckých autoritách. Když ped sto lety Whi-

ston a Buffon ve všech velikých pípadech pravku, jmenovit ve stvoení (!) a potop svta

píinu v nárazu komety byli tušili, vyslovil se na poátku tohoto století Laplace, akoliv

opatrn a pod výmínkami, že promny, kterým naše zem v dívjších geologických do-

bách podlehla, možným spsobem pomocí nárazu komety vysvtliti se dají, a na sta vde-

ckých nádenník, kteí mají plné ruce práce, staví-li králové, chopili se hned místo prstu

celé ruky, aby ze zastrašeného obecenstva koistiti mohli. A tak se stalo ted po tvrté

(r. 1777, 1809, 1832, 1857), že se po celé Evrop mluvilo o zahynutí svta nebo aspo

zem kometou. S ohledem na možné navrácení této bázn budiž zde uvedeno nkolik otá-

zek a odpovdí, které slavný astronom Mádler o tomto pedmtu ve Westerraannových

svazcích (v ervnu let. roku) uveejnil.

Miiže kometa s planetou a Jmenovité s naši zemí se sraziti i

Podle podoby a polohy drah tchto tles musí se na tuto otázku odpovdti : ano.

Ovšem nemá žádná ze známých kometových drah takovou polohu , aby se sražení zem

s hlavou komety oekávati dalo. Ohony komet ale, které asto na miliony mil za hlavou

se vlekou, leží tak, že zem skrze n jíti mže, což snad již také nkolikráte se stalo.

Dne 26. ervna 1819 nalézala se zem, akoliv hvzdái o tom nevdli, nkolik hodin

v ohonu komety, která teprva 1. ervence odkryta byla. Jmenovaný den byl ,
jako celé

léto 1819, pkný a teplý, a žádný zvláštní úkaz toho dne ani následujících dn neobjevo-

val nco zvláštního ; nebylo ani vtru ani bouí a žn byly toho roku dobré.

Dá se takové sraženi naped vypoisti?

Ponvadž dráha zem naší za docela známou považovati se mže, musí k takovému

Typota jen dráha komety dostaten býti známá. To jest ale jen u málo kterých komet,

s mezi tmi není žádná, která by se zemí sraziti se mohla. Z komet , které k nám

nejvíce se pibližují, piblížila se ke dráze zemské
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kometa od r. 1684 až na 216 zemských polomru é. 185.000 mil.

„ , 1805 , , Íi61

„ „ 1742 , , 331

„ „ 1779 „ „ 347 „

K zemi samé pišla nejblíže kometa r. 1770 v noci na 1. ervence, totiž až na 363

zemských polomérú ili 310,000 mil; byla tedy 8estki'át tak daleko od ni vzdálena jako msíc.

Až bude více drah kometových známo, bude ustanoveni této vci mnohem uiitéjsí

Miiže takové sraženi zemi na kodu hýli >

Tof ovšem lilavni otázka, ped jejímž zodpovdním ale s povahou komet seznámiti

se musíme. V lom ohledu ui pozorování následující :

1. Komety jsou prhledné. Nejenom skrze jejich ohony, nýbrž také skrze hlavu

ba i skrze stední nejsvtlejší já'Jro spatuji se hvzdy, které v tom smru leží, a sice nc-

seslabené, ba podle pozorováni Piazziho i sesílené. Jsou tedy ješt przranjší neil'

náš vzduch.

2. Komety neodchyhji procházející skrze ni paprsUcy od pímoarné dráhy. Zevrubná

skoumání Bessla a Struvcho potvrzuji to dokonale. Ponvadž však každý plyn, jako každá

prhledná tekutina, paprslek svtla odchyluje ili zlomuje, není kometa ani plynným ani ka-

palným tlesem.

3. Komety ale nejsou také pevná tlesa v tom smyslu, jako planety. Již rychlá promna

jejich podoby, která se na všech kometách nepíliš vzdálených pozoruje, ukazuje na to, Hvzdá'

vážili s dobrým výsledkem slunce, zem, msíc a planety, ba pokoušejí se o váženi stálic.

Kdoby tento výraz shledal býti pílišným, nech pováží, že všechno vážení není nic jiného

nežli ustanovení velikosti jistého úinku ; u hmot, které pi rukou máme, jest to ustano-

veni tlaku na vážky, u tles nebeských úinek pitažlivosti na pohyb jiných tles nebeských.

Cim jemnjší váhy, tím menši tlesa mohou se vážiti, nedá-li se však i nejjemnjšími váž-

kami zrnko práškové nebo tílko nálevníkovo zvážiti , nedá se i váha tchto tilek udati.

A s druhé strany ím ostejší jsou pozorováni a ím pžíznivjší okolnosti, tím slabší

úinky mohou se pozorovati, tím menši hmoty dají se ustanovili ;
jestliže ale i pi tom

žádných úinku se nepozoruje, musí také hmoty menší býti, nežli nejmenší posud ustano-

vené hmoty nebeské. To práv platí o kometách. Docela bez hmoty nejsou ovsem také,

an by pak od planet pitahovány býti nemohly, což se v skutku pozoruje. Z toho

následuje ale, že
. ... ...

4. komety se skládají z lálhj velmi jemné, mnohem tisíckráte jemnejsi nezlí nas

nejzednjší vzduch. Objem jejich jest pi tom obyejn vtši nežli u planet, ba nkdy

pevyšují v tom ohledu i slunce.

Ncní-li ale kometa ani pevným ani kapalným, ani plynným tlesem, ím muže

tedy býii? To ovšem s jistotou vdti nemžeme, podobá se ale k pravd, že záleží z nesou

vislýh práškovitých .ástek, kteréž bychom co jednotlivé ástky z blízka ani nepoznali, nýbrž

které teprva ze vzdálenosti co celek se jeví a Ijm viditelnými se stávají, že slunení svtlo

odrážejí. Svtlost jejich roste totiž s blížením se k slunci, a ubývají pi vzdalování; v pola-

riskopu Aragoví, jimž vlastní svtlo od vypjeného rozeznati se dá, an první dává obrazy

stejné barvy, toto nestejné barvy, jest vc ta úpln stvrzena. Kdyby byly komety plynné,

mohly by se pedce nkdy s oborem vzduchu našeho smísiti a škodlivé následky miti,

podle toho ale, co skuten o kometách víme, mohly bychom zrovna v jejich jáde vezeti.

aniž bychom o tom co vdli.

Konené má se njaké sraženi komety se zemí v nynjší dob oekávati?

Již ped 150 loty ukázalo se .; Halleyových pot, že dv komety, totiž od r. 1264

a 1556 mají dráhy k Sob podobné, a byla vyslovena domnnka, že oba úkazy od jedné

komety pocházeti mohou. Dráha komety od r. 1556 dala se aspo s jakousi jistotoa
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poísti. Nejdkladnji provedli tuto práci Hind v Londýn a Bomme v Middleburku, a oba
pišli k tomu výsledku, že navrácení mezi r. 1856 a 1860 (bližší udání nebylo možné) oe-
kávati se mže, totiž vždy pod tou výminkou, jsou-li ob zmínné komety jedno a totéž tleso.

V nejnovjší dob byla od Littrova stará, posud neznámá pozorování komety od

r. 1556 odkryta, ímž dráha její zevrubnji ustanoviti se dala. S druhé strany proskoumal

Hoek staré, z vtšího dílu ínské zprávy o komet od r. 126'! s ohledem na dráhu její, a z

obou výskum vyšlo, že dráhy obou komet více od sebe se odchylují, nežli bylo ped tím mí-
nno. Tím sice nezruší se podobnost k víe, že ob komety jsou jediným tlesem, ale umenší

86 znan. Nemá-li tedy souhlasnost dvou zmínných komet pravé podstaty, nemže se také

o návratu nebo dokonce o sražení komety se zemí v naší dob mluviti, nýbrž objeví-li se

kometa, bude to neoekávaná. Potvrdí-li se ale ona souhlasnost, vrátí se sice kometa a bu-
deme bezpochyby míti divadlo komety neobyejn veliké, jako byly zmínné dv, ale o sra-

ženi jejím se zemi nemže ani ei býti, ponvadž smr a liklon dráhy její v takových po-
mrech se nacházejí, že se to ani ted ani kdy jindy státi nemí!iže.

Kemenový kamínek, nalezený v kroup povtrné.

Ku konci ervence pedešlého roku byl jsem ve vsi Rosei na slavnosti kostelní,

a ve spolenosti mluvilo se též o strašlivém krupobití, které ped nkolika týhodny osení

tamní z koene pohubilo.

Za eí prohodil pan kaplan, že se v jedné velké kroup našel kamínek. Já, pe-
kvapen tou neobyejnou zprávou, vyptával jsem se bedlivji na to a byl jsem žádostiv

spatiti ten kámen. Vdl jsem sice, že se v kroupách již nkolikrát rozliné vci nalezly,

na p. plevy, popel i drobouký písek; ale že by se kamínek, a by i teba jen malý,

v kroup byl nalezl, toho nebylo posud píkladu.

S ochotností vyhovl pan kaplan žádosti mé a poslal pro kamínek do školy. Po-
divil jsem se nemálo, když mi pinesli dosti veliký bílý kámen, jehož uritjší popsání na

konci lánku tohoto podáno jest.

Poznal jsem hned, že je to kemen, a pi prvním pohledu zdál se kamínek býti po-

lovice krystalu rhomboedru, jejž Krejí klencem pojmenoval.

I byl jsem tím více žádostiv obdržeti nález ten, a na skromnou mou otázku, mo-
hu-li si nechati kámen, byl mi ochotn darován. Vzal jsem jej s sebou bo Prahy, a po-

nvadž jsem pi badání po meteorech podobných nikde ani nejmenší stopy o kemenu
v kroup nenalezl, stal se mi kamínek mj dležitým. Povdl jsem nkolika pátelim

o té neobyejné události, a každý z nich vrtl nad tím hlavou, ba nkteí se tomu smáli,

jsouce toho mínní, že to všecko není pravda.

Já však znaje prostosrdenost onch, kteíž mi o tom první zprávu dali, zapomnv

ale jak mi byly vypravovány podrobnosti sbhlé pi onom nalezeni kamínku, požádal jsem

písemn pana faráe Roseského, veledstojného P. Dominika Švehlu, aby mi o tom kra-

tikou zprávu zaslal, podepsanou od nho a od ostatních, kteí pítomni byli onomu nálezu.

Ochotn vyplnil staiký velebný pán prosbu mou a zaslal mi žádanou zprávu, ku

kteréž i rada zemského soudu pan V. Mikeš v Jindichov Hradci nkterá poznamenání

pipojil, zaež obma zde veejn díky vzdávaje, co v tch dvou dopisech obsaženo, tuto

v krátkosti podávám :

Dne 18. ervna 1856 strhlo se nedlouho ped druhou hodinou odpoledne strašlivé

krupobití nade vsí Rosei, asi míli cesty od Hradce Jindichova ležící, a pohubilo úrodu

ncýenom ddiny této nýbrž i nkolika jiných sousedních obcí.
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Parné dopoledne pedcházelo bouku odpolední, a v poledne toho dne okazoval te-

plomr ve stínu + 23* R, v tlakomru stála rtu 28 palc a 4 árky zvýší.

Na jižní stran od Hradce táhne se nevysoké lesnaté pohoí, sv. Markyta nazvané,

které! je rozhraním spádu vodního ; tekouf vody prýštící se na severní jeho stráni do Ne-

žárky a 8 ni do Vltavy, prameny však jižního boku spchají k Dunaji.

Jmenovaného dne vystupovalo mrano s velikou vichicí pes toto pohoí svaté

Markyty již záhy s poledne. Ve ti tvrti na dv zatemnil erný mrak celé okolí, a br-

eni krup bylo bez pestáni slyšet. Hímání a blýskáni pi tom nebylo. Asi ve ti tvrti

na dv peletlo erné mrano jižní konec Jindichova Hradce a hnalo se v tu stranu,

kde se rozprostírá návrší svaté Barbory, porostlé krásnými lesy, na jehož plochém temeni

kaple té svaté stojí.

Nedaleko odtud leží vesnice Rose. Patrn bylo vidt, jak Se mrano k zemi spou-

štlo, až pak zem dosáhši zkázybojné lno své vyprázdnilo.

Kroupy byly malé velké a tály velmi pomalu , hodinu po krupobití vážila jedna

z nejvtších pl osma lotu. Dv minuty byla jedna na dlam' držána a jen 12 kapek vody

se od ni odehrálo. Pro studenost nebylo možno déle ji na dlani udržeti.

Kroupy mly podobu skoepiny hlemejždí nebo tureckého turbanu, mly totiž

okrouhlý zpodek, vypadající jako ploché jablíko, uprosted prohlubený, a nahoe špiku.

Jako led byly prhledné a uvnit v prostedku mla každá zrno slitého snhu co hrách

veliké, neprhledné.

Ve vsi Rosei roztloukly kroupy všecka v jižní strana hledící okna. Dti byly práv

ve škole již pohromad, a vidouce to strašlivé dopuštni boží daly se do pláe. I uitel

jejich, pan Jan Humel, trnul starosti, vida jak se kroupy roztluenými okny do školy sypou.

I poklekl s dítkami a modlili se.

Mezi tím vešla manželka uitelova do jizby školní, nesoucí plný košík sklenných

stepin z oken, a mezi stepinami leželo též nkolik krup, které pani uitelová pro jich

velikost byla sebrala.

Manželu jejímu byla zvlášt jedna z nich velmi nápadná pro neobyejnou velikost

a podobu. I vzal ji do ruky a prohhžel, an mezi tím pán kaplan Ro.seský, P. Antonín

Kováík, k tomu pišel. I tento pán prohlédl kroupu bedliv a podal ji dále. A tak se

podávala kroupa z ruky do ruky, až konen roztála a všem k úžasu kámen se z ni vymoil.

„Zde nemže být omylu," praví dstojný pan fará ve zpráv své, ,protože v ce-

lém okolí takových kamen se nenachází" — a dokládá, že on sám, pan kaplan, uitel,

manželka jeho Johana a dcera Antonie všecko to na požádáni písahou stvrditi hotovi

jsou. Dopis jeho originální chovám u sebe.

Co do kamene samého, vypadá takto : kamínek je bílý kemen, jak je asto v po-

tocích nacházíme. Jest to však jen úlomek od vtšího kamene, jenž byl nejmén dvakrát

tak veliký jako nái kousek, což jest patrno z lomní, drsnaté plochy nerovné, na kterouž

se položiti mže. Tato má obrys tverúhelníku lichostranného, — strany jsou 3

—

i árky
dlouhé; ára úhlopíná delší je 5'/,'", kratší 4'/^ árky dlouhá — a rozeznává se od

ostatních ploch skelným leskem a drsnatostí. Ostatní plochy jsou bez lesku, jak to nacházíme

na valounech, válením ve vodáeh otelých. Rovnobžn s onou plochou lomní leží nejvtší

plocha, mající ponkud podobu kosotverce aneb spíše tverúhelníka lichostranného, jehož

ára úhlopíná delší 5 árek, kratší 4 árky dlouhá jest, a strany 2Vi — 3'/i, árky.

Ode stran tohoto tverúhelníka zahýbají se úzké lichostranné, 1— 2"' široké , 3—

4

árky dlouhé plochy k lesknavé lomní ploše. Má tedy kamínek ten dvanáct hran, a sice

tyry ostré, pošlé od plochy lomní a ty úzkých ; tyry silné otelé delší, pošlé od veliké

bezleské plochy a ty azkých ; tyry otelé kratší, které tvoí jeho úzké plochy. Plochy

ty a hrany sbíhtýi se v osmi tiplochýcb, docela bezpravidelných rozích.
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Po bystejším prohlédnutí je patrno, že plochy i hrany tyto jenom nahodilé jsou

a soumrnému tvaru nenáležejí, a mí-li se dokonce hrany, tedy se nalézá každá jiné

velikosti.

Položí-li se kamínek na lomní plochu, tedy se spatuje tlouštka jeho, kteráž obnáší

na jedné stran árku, na protjší stran dv árky. V úhlopíných delších arách jme-
novaných velkých ploch mí 6'/^ árky, a v kratších úhlopínicích 4% árky.

Kamínek je tedy 6V4'" dlouhý, 4'/,"' široký, 1—2'" tlustý, a má podobu tabulky

nepravideln tverrohé, podlouhlé, jejížto široké plochy se až na árku pibližují a na

protjší stran až na dv árky rozbíhají.

Ostatn je jenom málo prosvitavý a uvnit okazuje nkolik puklin rovnobžných

s jednou uzoukou plochou, tedy pímo stojících na ploše oné lomní; jsou to stopy štípa-

telnosti. Svrchu již podoteno , že má plocha lomný skelný lesk, ostatní plochy

jen temný.

Kamínek je 45 grán tžký, tedy V4 kventíku.

Jak se dostal do kroupy?

Kamtz v „Lehrbuch der Meteorologie" díl 2. str. .'iOl píše, že se již astji v krou-

pách rozliné vci nalezly. Tak na p. pozoroval Maternus de Cillano plevy v kroupách

u jedné vesnice Trevirské padlých ; ve Flandrech nalezla se v nkolika kroupách tmavo-

hndá látka (snad shluklý prach ?), a na vrchu Paramo v Americe padaly ve výšce 2300"

ervené kroupy. Když soptil roku 1755 Katlegio na Island, padali pi tom též .kroupy,

a každá mla uvnit nco málo píshi nebo popele.

V tchto pípadech, praví Kiimtz dále, dá se snadno vysvtliti, kterak látky ty do

krup se dostaly. Vichice je pozvedla aneb sopka vyhodila, a když tak vysoko vylítly,

že se vodní pára v oblaku okolo nich srážeti mohla a pak mrzla, staly se jádry krup.

Tak snadno nedají se však následující dva úkazy vysvtliti

:

Roku 1821 padaly v Irsku kroupy s jádrem cizotným, jež Pictet za kyz prohlásil.

Tato událost, o níž Gilbert pochyboval, potvrzena jest podobným úkazem v Sibii. Dne
15 srpna 1824 padaly u Sterlitamanska v Orenbursku kroupy s jádry tvaru soumrného,

totiž osmistny árku vysoké, jichžto strana základní 3 árky dlouhá byla. Dle vyšeteni

Eversmanova podobaly se tvary tyto kyzu, zlatonosnému z Berezovska.

Kamtz nepokusil se vysvtliti také iikaz tento. Pravd nejpodobnjší jest, že po-

vtí tak dobe i kousky kyzu vyzdvihlo jako plevy, prach, pisek a popel. Ovšem se zdá

nemožno býti, aby tak tžké kaménky do té veliké výše, kde voda mrzne, jen pohnutým

vzduchem vyhnány býti mohly, avšak vzpomeme si na strže písené, pi kterých se na

poušti tlusté sloupy písku vysoko do povtí vznášejí; vzpomeme na prudká vichice,

veliké a tžké hmoty uchvacující a daleko zanášející.

Mže se sice namítati, že drobné kaménky poskytují vtru jenom nepatrnou plochu,

o kterouž se náležit opíti nemže, a naopak že velikou, obšírnou hmotu vichr snadnji

vyzdvihnouti mže, nikoliv ale di'obné, dosti tžké vci, a byt i nejsilnjší byl.

Proti tomu lze odpovdíti, že orkán takové drobotiny s výšin strhuje, a sice veliké

jich množství najednou, tak že všecky dohromady vtší plochu tvoí, o niž se vítr opírá,

a pozvednuv tu rozsáhlejší hmotu pak ji teprv na vše strany rozptyluje.

I náš kámen pišel bez pochyby tím samým spsobem do onch výšin, kde jej

pára a voda obklopila a pak zmrzla. Vichr byl pi onom krupobití strašlivý a mrak se

táhl z daleka. Mohl-li tedy orkán tolik krup v povtí hnáti a udržeti, zajisté byl též

tak silný, aby pozvedl s njaké výše kamínek náš a vehnal mezi kroupy. Ze z daleka

pišel, dokazuje ta okolnost, že v okolí, kde padl, na nkolik mil takových kamínk se

nenachází.

Ovšem je nade všecky ostatní posud v kroupách nalezené hmoty vtší a tžší, to
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váak neradí našemu vysvtlení, a nevím co by se myslilo o tom, jenž by chtél líkaz

podotoný tím vysvétlovatí, že se snad kemen srazil z vody povtrné a tak jádro kroupé

utvoil.

Vsím spsobem vsak jo nález tento jakožto unicum dosti znamenitý, kdežto posml

ještí nikde jinde se nevyskytnul. Dr. Jos. Peírka.

Demidovit, nový nerost z Tagihkého okruhu.

Nordenskild navrhuje nazvati Demidovitem ke cti Demidova dosti vzácný nerost,

nalézající se v Mdnorudanskéra dolu Tagilského okruhu. Obyejn objevuje se na peckách

malachitu ve velmi tenkých slojích ztloustl od jednoho až do dvou millimotrú, též s Tagi-

litem a jinými nerosty, držícími kyselinu fosforenou. Barva jeho jest blankytná, nkdy
pecházející do zelenavé, vryp bílý, lom bezleský nebo s mastným leskem, prsvitavý na

krajích ; lne k jazyku, jest kehký, tvrdostí rovná se sádrovci ; váha jeho pomrná ~ 2,2.5.

Dle rozboru NordenskiSlda, který však sám ho nemá za docela dkladný v ohledu

na pomr složiva, ponvadž jen malé množství nerost rozboru podrobeno bylo, musí se

Demidovit za sloueninu kemenu a fosforenanu mdi s vodou, pak s fosforenanem hli-

níku a hoíku považovati. {Gorn. žurn.).

O drahém ili uherském opálu.

Jako Indie a Brasilie své diamanty, Peruvie své smaragdy, Ceylon 'své rubíny a sa-

fíry a Cechy své granáty, tak vysílají také Uhry, všemi dary pírody oplývající , do šper-

kovních sklad své opály, které svou divokrásnou barevnou hrou již od dávna miláky
vznešených velmožek se staly.

Všechny opály, které co pravé drahokameny do obchodu picházejí, mají své nalc-

ist v Uhich, nech i jako všechny pknjší odrdy jiných drahokamen východními ili

orientálními šlovou. Již ekové a ímané dostávali opály bezpochyby z Uher, akoliv
Plinius nalezišt jejich do Indii klade. Obchodem mohly snadno do Orientu a odtud teprva

do íma se dostati, zrovna jako v novjší dob, kdežto etí kupci uherské opály do Tu-
rek zaváželi a odtud jakožto orientální zboží do Hollandu zasílali.

V Uhich nalézá se opál blíž Košic u erveníce a sice v trachytu, v nmž malé

žilky tvoí. V stedovku náležely opálové jámy u erveníce rodin Keczerské, jiito po-
zdji pro zpouru proti vlád spolu s jinými statky odaty byly. Od té doby jsou majetkem
vysokého aeraru. Opál nenáleží k horským regaliím, a právo, jej dobývati, jest spojeno

8 vlastnictvím pdy. Drive a ješt za panování císae Josefa II. bylo každému dovoleno,

za odvádni roní dan 5 zlatých jednu jámu na opály otevíti. Od poátku tohoto století

byly však opálové doly dány v nájem. První nájemníci, Neumanyi a Kolec, mly nájem
na šest let a platili ron .300 zlatých, pozdji následovali jiní n.ójemnici a na konec byly

doly docela opuštny. Roku 1817 pevzal Marek Szentiványi nájem za roních 1000 du-
kát. Potom nastala opt sedmiletá lhta, v níž se žádný podnikatel nehlásil. Roku 1830
pevzal Jií Fejérváry doly na 1.5 let za roní nájemné 1025 zlatých. Náslcdo\niik jeho
byl Goldschmidt, nynjší nájemník, který ron 10,GOO zlatých platí. Goldschmidt má
svj sklad ve Vídni, odkud se tento šperk do celého svta prodává.

Dobýváni opálu jest drahé, a dobré kusy dosti vzácné, proež se díve málo pod-
nikatel k tomu odhodlalo. Poet dlník v dolech obnáší 100—150 muži, kteí stojí

pod písnou dohlídkou, aby dobré kusy sob nepivlastovali. Špatnjší kusy roztloukají se

hned na míst, aby do obchodu nepišly a slovútnost uherského šperku nezmenšovaly.
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Obyejné ili polopály jsou i v jiných zemích, jmenovit v Cechách velmi hojné^;

nehodí se ale nikterals ke šperku, ponvadž jim chybí jak krásná barva tak i hravý ba

evný lesk. V nerostopisném ohledu souhlasí ale s uherským opálem docela
; jsou totiž

jako drahý opál kemen beztvárný s malým podílem vody a pimíšeného vápna, magne-

sie, hlíny a alkalií. Nejsou tyto nerosty nic jiného, nežli kemen z vody sražený. Po-

mrná váha jejich obnáší 1-9—23, tvrdost jest menši nežli u vyhranného kemenu.

Uherský drahý opál jest prhledný nebo aspo prsvitavý, nejznamenitjší vlastnost ale jeho

jsou ohnivé barvy v jeho vnitku.

Barvy tyto pocházejí od etných malých skulinek a bublinek, jimiž opál prostoupen

jest. Voda nebo vzduch, v nich obsažené, lámou a odrážejí svtlo v rozliných barvách,

proež krása opálu vlastn od nestejnosti hmoty jeho pochází. Úkaz ten dá se podobn

jako duha vysvtliti, jen že jest, akoliv krásnjší, pedce mén pravidelný nežli u duhy.

asto objeví se pi jisté poloze opálu uritá barva, která v jinou se promní, zmní-li se

poloha opálu. Rovn broušené opály ukazují tuto hru barev nejlépe, práv proto dává

se jim ale pi broušení plocha vypouchlá, aby oko souasn rozliné barvy na kamenu

spatilo. Anglický fysik D. Brewster skoumal opály pod drobnohledem a nalezl , že ba-

revné plochy mají množství malých bublinek a direk vedle sebe. Podle výkladu jeho

povstávají barvy na opálu nejenom úklonem, jejž povrch k bublinkám tmto má , nýbrž

také rozlinosti jejich co do velikosti a tlouštky stn. Mydlinky, jimiž si dti hrávají,

jeví tu samu hru barev, a vbec každé prhledné tleso, které jest velmi tenké
,
pitom

nestejn silné a mezi dvma prhlednými tlesy se nachází. Pitlaí-li se sklenná, málo

vypouchlá oka k rovné sklenné desce, ukáže svtlo, které skrze vzduch mezi okou
a deskou prochází, nkolik duhových pruh kolem prostedka oky.

Drahý opál vyskytuje se, jak již podotknuto, v trachytu, vlastn v trachytovém

slepenci u erveníce blíže Košic v Uhích. Doly opálové nalézají se zvlášt na horách

Libavka a Dubník zvaných. Opál drahý vyskytuje se tam zárove s neprhledným pol-

opálem a tak nazvaným hydrophanem, totiž opálem, který hozen do vody a nassáv se

jí po njaký as také pknými barvami zahrává. Spolu ' nalézá se tam ješt jedna od-

rda Opálu, u Vále v echách též hojná, totiž hyahth, prhledný a bezbarevný co sklo.

Nkdy vyskytuje se opál ješt polomkký a teprva na vzduchu tvrdne. Polomkký ten

opál hraje prý také barvami, po vyschnutí ztratí ale promnlivost barev a rozpukává se

v menši kousky. Také vtší kusy pevného opálu rozpukávají se nkdy po nkolika dnech.

V nkterých opálech nalézá se uprosted hvzdnatý shluk jehliek surmových (leštnce anti-

monového), což vše o tom svdi, že opál, jak bylo již ped tím vysloveno , není nic ji-

ného, nežli kemen sražený z vody.

V obchodu rozeznávají se následující druhy drahého opálu: 1. Plamenný opál (opále

á flammes), v nmž na mlénaté pd barvy v zárovných pruzích se objevují. 2. Blýskavý

opál (opále á paillettes), u nhož barvy po celém kuse roztroušeny jsou. Francouzšá kle-

notnici nazývají drahý opál na rozdíl od jiných také „opále arlequin", aby pestrost jeho

naznaili. Drahé opály s pevládajícími žlutými a ervenými barvami šlovou ,GirasoI."

V novjší dob dlají se také umlé girasoly. Jsou to kameny pekrásné k opálu podobné

a prodávají se za velikou cenu. Vezmou se k tomu ouelu kišály (prohledny) s vybrou-

šenou vypuklou plochou, rozpálí a hodí se do barevného roztoku. Kámen obdrží tím

množství malých rozpuklín, do nichž roztok vnikne a kamenu pekrásné barvy dá. Chla-

zení takových kamen musí ale velmi opatrn se vyvésti, aby kámen v menší kousky se

nerozpadl.

Drahý opál hodí se ke každému šperku a v nejkrásnjších svých odrdách zápas>

vítzn i s diamantem. Zadlává se do prsten, diadem , do náušnic, žezel, korun at
Podle podoby surového kamene brousí se bud v polokoulích, okách nebo vejcích, asto
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dává se mu také ploská vyponchlá podobu, což Francouzi „en cabouchon" jmenuji. Nkdy
86 brousí také v deskách. PH nošení musí se na opálový šperk zvláštní pozor dáti, ponévadž

jest kehký a pi náhlé zrnné teploty snadno puká.

Pro nevelikou tvrdost brousí se opál na olovné desce šniirglem a leští se pak na

devné desce tryplovou zemí a vodou. Ve šperku zasazuje se obyejn na ernou pudu,

jako diamant, nkdy dává se mu ale také barevná folie nebo pestré hedbáví a páví pei^

také se nkdy klade na perlovou matici. Kolem nho nasázejí se menší diamanty, ím/
ohnivý lesk barev jeho se zvýší.

Je-li trachytieké kamení, v nmž se opál vyskytuje, dosti pevné, a je-li v nm opál

v menších kouscích vtroušen, dlají ze z toho kameni pyksly a podobné vci. Kameni to

slov opálovou maticí. Namoí-li se tato matice v oleji a vypálí-li se pak pozorn, zerná

pda vypáleným olejem a roztroušené opálové ástky vystoupí pak tím jasnji.

Císaský minerální kabinet ve Vídni, který krásou uložených tam nerost se vyzna-

menává, chová také nejvtší a nejkrásnjší opál. Opál ten hraje krásnými zelenými a er-

venými barvami, váží jednu libru a dva loty a jest nepravideln broušen, aby hmota jeho

nebyla umenšena. Cena jeho páí se nejmén na 70.000 zl. str. Jistý Amsterodamský

žid, klenotník, podával prý za nj píd milion zlatých. Kámen ten byl prý nalezen za pa-

nováni Marie Theresie u erveníce od jistého obchodníka v kamenech jménem Haupt,

]{terý hledal kesací kameny. Zdá se, že znamenitý ten kámen ležel v naplavené zemi,

neb na místech nebroušených jest potažen žlutou korou, jako opály, které v kypré zemi

leží. Francouzský mineralog Beudant zmiuje se o opálu velikosti pltolaru, za njž bylo

žádáno 30.000 zl. Pomrná krása zvyšuje cenu opálu tak znan, že v Paíži opál jen .I

árek dlouhý s krásnou hrou zelených a ervených barev za 2400 frank byl prodán. Na-

poleonova rodina mla zvláštní zalíbení v opálovém kamení, a manželka Muratova , bývalá

královna Neapolská, mla svého asu nejkrásnjší opálový šperk ; není však známo , kde

nyní se nalézá. Zvlášt vážené a ve svém spúsobu divokrásné jsou erné drahé opály,

které na tmavé pd ohnivou ervenou barvou zahrávají ; uhlí ásten doutnající dává

mdlý obraz tohoto kamene. Dva takové opály, jediné prý toho spsobu, chová pan Fejér-

váry, dívjší nájemník opálových dol. Opálová matice není drahá, kameny do prsten

stojí asi 10 zl.

Zahradij zakládané od Karla Velikého.

Karel Veliký, horlivý pstovatel zahrad, kázal po celé íši své zvelebovati zahrad-

nictví a vydal k tomu úelu r. 812 zvláštní Capitularia , v nichž všechny rostliny jmeno-

vány jsou, které v zahradách chovati se mají. Bezpochyby byl tento seznam od mnich

benediktinských dle spisu Columelly „t/e re riislica^' sestaven. Místo vztahující se k zahrad-

nictví v „Capitulare de villis vel curtis luiperatoris" zní následovn. Volumus, quod iii

horlo onmes kerhas lialieaiit, id est lilium (Lilium album L.), rosas (rže, kterou již ímané
v rozliných druzích znali), fenigraenim (Trigonella foenum graecum L.), costum (Tanacetum

Balsamita ? L. maílist), salviam (Salvia officinalis L., šalvj), rulám (Rula graveolens L,,

routa), abrotanum (Artemisia abrotanum L., brotan, boží devo), cucumeres (cucumis sativus

L,, okurky), pepones (Cucumis melo L., meloun), cucurbiías (Cueurbita Pepo L., tykev,

plucar), fasiohm (Phaseolus vulgaris L., fasol), ciminum (Cuminum Cynu^num L., ímský

kmín, jen v jižní E\Top), rosmarinum (Kosmarinus ofiicinalis L., rozmarina), careiiim (Ca-

rm Carví, polní kmín), cicerum italicum (Cicer arietinum L., cizrna), fquiUam (moské ci-

bulky, od nejdávnjších dob co lék užívané)
,

gladiolum (bezpochyby njaká Iris, nikoliv

Gladiolus coramunis), dragantea (Artemisia Dracunculus L.), anetum (Anisum vulgare
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Gartn., anyz), eologueníidas (Cucumis Colocynthis L.)» solsequiam (Calendula officinalis L.,

msíky), ameuta (Ammi majus L. ?) silm (?), lacíucas (Lactuca sativa L., hlávkový salát),

git (Nigella sativa L., erný kmín), eruco alba (Eruca sativum Lam.), nasliirtium (Lepidium

sativum L., eicha), parduna CPyrethrum Parthenium De C, imbaba), puledium (Mentha

Pulegium L., polej), olisalum (snad Ostriithium), petreselinum (Petroselinum sativum Hoffm.,

petržel), opium (Apium graveolens L., celer), levisticum (Levisticum ofiicinale Koch, libeek)

savinam (Juniperus Sabina L., chvojka), anetum (Anethum graveolens L., kopr), fenicolum

Foeniculuin vulgare Gíirtn. fenykl), intubas (Cichorium Endivia L., štrbák), diptaiaimm

(Origanura Dictamnus nebo Paeonia officinalis ?), sinape (Brassica Melanosinapis Koch,

hoice), satureiam (Satureia hortensis L.), sisimbrium (Mentha crispa L.), mentám (Mentha

piperita Huds.), mentastnan (Mentha sylvestris L.), tanaritam (Tanacetum vulgare L., vratié),

neptám (Nepeta Cataria L.), jelrejugiam (snad Helleborus viridis L.), papaver (Papavcr

somniferum L., mák), betas (Beta valgarís L., cukrová ípa), vulgigina (Asarum europaeum ?),

ibischa a misvahas i. e. aUeas (oboje Althaea officinalis L., ybiš), malvas (Althaea rosea

Car. a Malva sylvestris L., slez), carnitas (Daucus Carota L., mrkev), pastenacaa (Pastinaca

sativa L.), adripias (Atriplex hortensis L., lebeda), blidas (Amaranthus Blítum L.), rava-

caulos (Brassica olcracea, var caulocarpa, brukev, Kohlriibe), caulos (Brassica oleracea var-

sabauda, viridis, capitata, kadeavé a hlávkové zelí), iiniones (AUium fistulosum ? zimní ci-

bule), briilas (AUium Schoenoprasum L., pažitka, Schnittling), poiTos (Allium Porrum L.),

radices (Raphanus sativus L., etkvika), ascolonicas (Allium Aseolonicum L., ošlejch), cepag

(Allium Cepa L., cibule), alia (Allium sativum L., esnek), varentiam (Rubia tinctorum L.,

moena), cardones (Dipsacus fuUonum L., šttka), fabas majares (Vicia faba L., bob), pisos

mauriscos (Pisiim sativum L., hrách), coriandrum (Coriandrum sativum), cerfolium' (Anthri-

scus cerefolium Hoíftn.), lacteridas (Euphorbia Lathyris L.)> scalareiam et ille horiulanus ha-

beat super domm suam (Salvia Horminum L.), Jovisbarbam (Sempervivum tectorum L.,

netesk).

De arboribus volumus, quod habeant pomarios diversi generis (rozliné druhy jablek),

pirarios diversi generis (hrušky), prunarios diversi generis (švestky), sorbarios (Sorbus do-

mestica L., jeáb), mespilarios (Mespilus germanica L., mišpule), castaneanos (Castanea vesca

Grtn., kaštan vlaský), persicarios diversi ^enem (Persicae vulgaris Milí., broskev), coíoniarios.

(Cydouia vulgaris L., kdoule), avellanarios (Coryllus Avellana L. a tubulosa Willd.. líska),

amandalarios (Amygdalus communis L., mandle), morarios (Morus nigra L., moruše erná),

lauros (Laurus nobilis L., vavín), pinos (Pinus Pinea), ficus (Ficus carica L.) , nucarios

(Juglans regia L., ceresarios diversi generis (Prunus avium a Cerasus L., tešn a višn).

Malorvm nomina Gormaringa, Geroídinga, Crevedella, spirauca, dtdcia, acriores, omnia serva-

loria ei siibito comessura, Primitiva, Per ariciis servatoria trim et quartum Gemis, didciores et

cocciores, et seroíina (totiž rozliné druhy jablek, které se ustanoviti nedají).

Pamtihodno jest , ze velká ást rostlin zde uvedených, jejichž vlast pvodn jest

jižní Evropa, dosaváde u nás v každé skoro selské zahrad se nalézají. Zdá se tedy, že k nám

od západu pineseny byly, jako mnohé ozdobní, zvlášt cibulovité rostliny od východu.

i

Nové druhy rostlin z rodu kotvic (Trapa).

Ješt do nedává byl v Evrop znám jediný druh vodní rostliny nazvané kotvíce^

Trapa natans L. Rostlina ta, patíc k žabincovitým (Halorageae), vyskytuje se v stojatých

hlubších vodách. Dlouhé lodyhy jsou posázeny listy v tenké zpeené vlásky rozdlenými^

na konci lodyhy tvoí v chomá sehnané routovité a pilované listy na nadmutých stopkách

rosetu, v jejichž koutkách po rznu stojí bílé kvítky. Plod jest oechovitý, ztvrdlým kali-

chovým cípem ukonený, se tymi trny a jediným semenem bez bílku a dvma nestejným
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dložnými lupeny, z iiiehžto jeden vétši a niounatý vtší dil semena vypluje. Semena

tato jsou jedlá-

Professor J. S. Presl rozeznal dle plodu ješt jiuý druh, který na trii do Prahy

pinášen bývá, totiž Trapa taevis 3. S. Presl, a já též podle plodu pozdji ješt jeden

T. hungarica Opiz, jakož i nyní podle plod, jež jsem od p. Batky obdržel, ješt jeden.

totiž 3'. acutispiiiosa Opiz. Podle exemplá s listy kvtovými rozeznal jsem vsak T. cras-

tifolia Opiz ;= T. nataim L, T, hirtifoUa Opiz, T. longepetalata Opiz, ponvadž posud není

známo, které plody k herbáovým exemplám bez plodu náležejí. Bezpochyby nkolik

r tch posledních jmen zanikne, která prozatím dáli se musila, aby jimi upomínka nu

rozlinost tvaru se naznaila. Sbírání exemplá se zralými plody má své obtížnosti,

které však od místních botanik a jiných pátel rostlinopisu, žijících u vod, kde se kot-

vice vy.skytiijí, snadno pemoci sedají; jedná se jen o to, aby se celá rostlina spolu i s oe-

chem sebrala a náležit uložila. Podle zprávy pana profcssora barona Leonhardiho klíi se

kotvice z oechu a upeviiuje koeny své na dn vod, obyejn kalných. Dosáhla-li rostlina

úplného vyvinutí, má-li totiž kvt a plod, jesti zapotebí mírným, k stran obráceným

tažením rostlinu spolu s oechem ješt na dn vody vzícím vytáhnouti, aby se tím spú-

sobem dokonale zachované, pochybnost nepipouštjící exempláe zjednali a známost druh

posavad pochybných ujistila. Milerád chci pak tm, kteí mi takové exempláry franko zaslat

se odhodlají, botanické ustanoveni sdliti,: jen prosím pi tom, aby mi také stanovišt udali.

Trapa acutispinosa Opiz pochází z Jloravy, T, hirtifolia Opiz z Neziderského jezera

v Uhích, odkud mi ji stoliní léka p. Dr. Kíž zaslal, T. lomjepelalata Opiz nalézá se

v Brachtov herbái v eském Museu v Praze a pochází z Itálie. P. M. Opiz.

Schzky pí'íroduíckého sborn Iflasea království eského.
Dne 18. erima pednášel p. Dr. Gvéger o dýchacích ústrojích lovích a ssavích.

Pednáška tato jest v Živ otištna.

Dne 25. ervna pedložil p. prof. Purkyn nkolik,kousk papíru, dle nového vynálezu

francouzského chemika Gaine v pergamen obráceného. Papír ten položen byl na 30 sekund

do tekutiny z 2 díl kyseliny sirkové a z 1 dílu vody složené, potom v isté vod piln

byl vykálen a usušen, ímž takové obdržel tlouštky a pevnosti, ze se pergamenu podobá

a jen znamenitou silou trhati se dá. Nálezu tohoto používají Francouzové již pi foto-

grafování. — Na to pednášel p. prof. Balda o uspoádání galvanického sloupu u telegrafu.

U tchto sloup jost totiž odpor v sloupu samém nepatrný proti odporu drátu, kterým

proud procházeti musí ; každý .sloup dává ale proud tím silnjší, iui více se (pi stejném

množství kov, z kterých se sloup skládá) jeho vlastní odpor odporu di-átu telegratického

blíží. Vezme-li se tedy k. p. místo nynjších 12 len sloup ze 36 len tikrát menších,

tu se kovu nepidá, ale proud se znamenit zmže, tak že ho není v té síle ani potebí,

ano že asi H neb !•") tchto menších len pi tom velikém odporu v telegrafickém drátu

práv tolik vydá, jako onch 12 len tikrát vtších. Z toho jest patrno, že se dá

takto víc než polovika zinku v telegrafových sloupech galvanických uspoit, jelikož tu

15 malých len tolik psobiti mže, jako 12 tikrát vtších, jaké se nyní potebují.

Dne 7. ervence pokraoval p. Dr, Gréf/er v pednáškách svých o dýchacích ústrojícíi

iivoišstva, rozebíraje a pedloženými praeparaty vysvtluje dýchadla ptaí a obojživelníci.

Na to podal p. prof. Purlajn zprávu o nových zkouškách francouzského fysiologa

Bernarda o rozliném stupni tepla krve v pravém a levém srdci. Nalezlf Bernard naopak

dosavadnímu mínni, že krev z plic do levého srdce se vrátivši o nco málo chladnjší

jest než krev v srdci pravém, a že se tedy, podle ueni starých, v pravd v plicích o nco

ochlazuje, arci bez uékození vývinu tepla, jenž se stává po vsi spousté krve celého téla.
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Literatura.

Gangverhaltnisse und Mineralreichthum Joachimsthals, von Jos. Flor. Vogl. Teplitz 1857.

Veriag von J. M. Pohlig. 1'/, Thlr.

Pítomné dílo náleží každým gpsobem k nejdkladnjším spism hornické litera-

tury v Eakousích, a jest spolu znamenitou pomckou k poznáni minerálního bohatství

a rudných ložiš ve vlasti naší. Dílo to rozvrhuje se ve dvé ásti. První jedná o pom-
rech žil rudonosných a jalových v Jáchiraov a v jeho okolí. Spisovatel podává zde velmi

zevrubný popis tamjších žil a ostrovtipný výklad, jakým spsobem se utvoily. Druhá

ást obsahuje obšírný a dobe vyvedený popis 83 mineralií, zjevujících se v Jáchimové,

z kterýchž spisovatel asi 30 v dolech Jáchimovských sám odkryl Nalézají se tu popisy

nkterých nových mineralií, jako Rittingerilu, Akanthiiu, Voglitu, jenž jméno své ke cti spi-

sovatele od Haidingra obdržel, Eliasitu, uhliitanu uranatého a vápenatého, a Pateraxtu.

Ke spisu jest pipojena mapa zemznalecká okolí Jáchimova. A, F.

návští.
První sešit horopisných obraz z okolí Pražského práv vysel. Ped-

platní peníze (pro pedplatitele na Živu a Památky 1 zl. st., pro ostatní

2. zl. st.) na celé dílo, které vyjde koncem msíce srpna t. r., pijímají

se v kancelái p. Dr. Jos. Frice na Vodikové ulici . 736—2, jakož u do-

movníka v eském Museu, kdežto se obrazy vydávají.

Na ukázku jest k tomuto svazku pidán jeden obraz, který pedsta-

vuje Jcrajinu u Kraluj) nad Vltavou.

Stojiž zde krátký popis toho obrazu.

Skály, skrze kteréž železnice prosekána jest, jsou složeny z pískovce

kamenouhelného, který zde v malebných skupeninách píke z vody vy-

stupuje a mohiitnými svými vrstvami mírn k severu zapadává. Nad ním
leží pískovec útvaru kídového, totiž pískovec kvádrový, ve vodorovných

vrstvách uložený. V pozadí spatuje se nad píkrými stránmi, taktéž

z pískovce kvádrového a opuky složenými, ediový íp ; u prosted stojí

nad Vltavou, plachtovými lomi oživenou, starobylý zámek Nelahozeveský. —
Jako tento obraz, pedstavuje každý z ostatních jednu z význanj-

ších krajin našeho okolí, pi emž na jasné pedstavení skalního slohu

pede vším ohled vzat jest. Jako tento jsou všechny obrazy od našeho

vlasteneckého umlce pana Eduarda Herolda dle pírody kresleny a vlast-

norun na kámen rj'ty. Vysvtlující text vyjde zárove s druhým svaz-

kem obrázk. Jan Krycí.

Opraveni oiny] ve svazku druhém.

Na str. 119 rád. 25 s hora má státi : bdých medvdích místo: medvdích.

Obrazy 2. a 3. na str. 135 a 136 pesmyknutlm v tisku chybn zamnny jsou, tak že vlastné

obraz 2. akacii a obraz 3. Banhinii pieilstavují.
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Svazek IT. Roník pátý. 1857.

Soustavy os rostlinných, zvlášt podzemních.

Od Ladislava Celakovskvbo.

Úvodné.

Puení neboli nasazováni pupenv jest úkaz v celé íši rostlinné panující. Není

v skutku z rostlin pnm a listy obdaených ani jedna známa, kteréž by scházela schop-

nost, skrze pupeny se rozvtvovati. Avšak netoliko v rostlinstvu, nýbrž i na nižších

stupních živoíišslva jeví se nám: a tážeme-li se po významu této vlastnosti v život

rostlinném, nesmíme pomitnouti poukázkou, jižto nám živofišstvo k rozešeni té otázky

poskytuje. Koraly a jiní polypové, k polypm podobní mechozvrové (Bryozoa), mnozí

hlístové, na p. tasemnice, slimejši (akalefy), pedn tak zvaní trubkonoši (sifonofory),

nkteré ascidie a salpy z tlupy mékkejš, anobrž í nkteré infusoríe dávají na ruku

rozmanité píklady celých trsv zvíátek, pouhým puením povstalých, a mnohdy, jako

n korál a mchozvríi, k rozvtveným rostlinám velice podobných. Vypuením z tla

zvíecího bez pohlavního souinní povstává tu zvíátko na zvíátku, jednotnik na je-

dnotníku, všecky vespolek jsouce v organickém spojení, avšak každý nadán jsa duše-

vním stedem, jímžto samovoln a nezávisle své pohyby spravuje. Máf tedy puení

v oboru živoišném význam bezpohlavniho rozmnožováni jednotník, jakéž vedié rozmno-

žování skrze dvoje pohlaví nkterým nižším zvíatm pináleží. Pi tom pak jedno

jest, zdali jednotníci z pupenv vyrostlí ve stálém spojení zstávají, jako jmenovit

n korál vždycky bývá, aneb zdali se jednotlivci asem odluují, jako pi vtšin ostat-

ních uvedených zvíátek.

Již obdobné tyto úkazy v jedné íši pírodní poukazují na to, kterak pupenatní

v rostlinstvu pirozen pojímati sluší ; ale i bezpenjší dvody pímo vzaté ze samé

povahy pupenv rostlinných potvrzují domnní, že jsou tyto rovnž jednotníci v stavu

prvopoátením, nevyvinutém, a vtve dosplí jednotníci, nikoliv ale ústroje, tak jako

listy k hlavnímu pni trsovému pináležející. Pedn do váhy padá, že mají vtve stejný

spsob vzrstu a vývinu, jako i sám peíí hlavní, jelikož každá svým vlastním

kuželem vzrostním na špice své nadána jest, jímžto novotvoením bunk jednak své

vlastní délky pimnožuje, jednak listy co nepochybné poboní ústroje vysýlá.

Kužel vzrostní jest vtvím a pni tak dobe individuálním stedem, jako zvíatm

spravovatel duševní. Listy co pouhé pímtné ústroje lakového stedu nemají. Kdežto

každý odvislý ústroj vázán jest na urité sob místo, jako listy na samý pe , mohou
živa. 18.V. 15
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pupeny na kterémkoliv díle rostliny, tak dobe na pni, jak na koenu a na listech

po, stávati. Na pni, dokud jest mladý, povstávají dle obecného pravidla v paždí tvoí-

cích se listiiv, na starém kmenu ale a na zdevnatlém koenu mohou kdekoli se

vyvinouti (jakožto pupeny adventivní). Puení z listv na mnohých rostlinách jest

známo
;
proslulý v tom ohledu jest list od Bryophyllum, v jehožto zejkách (výkrojkách)

velmi snadno mladé rostlinky se vyvinují a koeny ženou. Také pupeny semenní,

v jejichž vnitku zárodek nové rostliny se tvoí, vznikají nejobyejnji z listv, totiž

plodolistv. — O mnohých dolejších vtvích jest na první pohled patrno, že jsou

osobliví jednotníci, opakují-li zpodrobna pe, na nmž povstaly, se všemi jeho sp-
soby listv a kvty. Jediný rozdíl mezi takovými vtvemi a klíní prvotní rostlinou

jest toliko ten, že tato krom vzrostního kužele na konci svého pn ješt druhý kužel

na opaném konci prvotního koene má, ponvadž v klíním vaku svobodn obma
smry se vyvinovali mže, kdežto vtve, zpodním koncem s matenou rostlinou souvi-

sící, koene tam míli nemohou. A u mnoholetých rostlin nahrazují takové zpodni

vtve prvotní rostlinu, když odumela, píštím rokem dokonale, jako samostatné rostliny.

Jestliže ale tmto vtvím individuálnost odepíti nijak nemžeme, není píiny, pro by

menším, prvotní rostlin mén podobným vtvem upena býti mohla. Konen není

bez významu ta okolnost, že jednotlivé vtve nezídka samodk, a asto umle od pn
odloueny, samostatný organismus tvoiti mohou.

Tím spsobem považovati nutno rostliny jako rodinné spolenosti mnohých je-

dnotník, neb jako ady posloupných generací (pokolení), rozumjíce tím názvem vše-

cky osy, povstalé z jedné pedcházející osy neb z více souadných os. Kdyby na p.
hlavní pe tyi vtve nesl, a každá vtev tyi vélve vyšší ady, tedy by do druhé

generace tyi, do tetí šestnáct os náleželo. Poet generací mže býti velmi skrovný,

vždy ale k prvotní rostlin ze semena ješt aspo jedna generace pistupuje, ponvadž

neznáme rostliny
,

ježtoby žádných pupen netvoila. Jen zdánliv jest myší ocásek

CMyosurus minimus) na prvotní pe obmezen, jenž tam nad koenem ržiku listv,

a pak co jednoduchý stvol konený kvítek nese ; vždy najdeme v paždí jeho listv

pupeny co nevyvinutou druhou generací, a-li tyto v opakující kvtní stvoly nevyro-

stou. Jak neobmezený poet pokolení vidí se ale na rodinném kmenu starého stromu,

kteréž se k mohiítnému celku dle jistých zákonv spojuji !

Všeobecné o osách.

Trsy rostlinné netvoí se ale jednotvárným nasazováním stejných jednotníkv,

aneb, což to samé jest, stejn utvoených os k neladnému celku, iiýbrž v nich se jevívá

nejvtší rozmanitost. Všeliký zvláštní tvar osy rostlinné dá se pochopiti co výsle-

dek tvarv a uspoádání dvou základních jeho prvkv, to jest lánkv osních a listv.

lánky osní, jak vdomo, jsou díly osy mezi dvma listy aneb dvma pesleny listv,

a jsou buto vyvinuly neb nevyvinuty. Tyto jsou velmi krátké, asto jen díl njaký

jedné linie dlouhé, takže listy zhusta nad sebou z osy vynikají, i také vnitní stroj-

ností se vyznaují, ježto svazky cévní v kižujících se obloucích do list odcházejí.

lánky vyvinuté ale vzrstem se prodlužují, a tím listy na jejich koncech sedící od sebe

oddalují ; tím se oblouk svazk cévních vyrovnává a podéln bží. Ovšem již nevy-

vinuté lánky v délce ponkud se mniti mohou, tím vtší rozdíly v délce musí jeviti

lánky nevyvinuté. Spsob, jakým oboje v jedné ose se adí a stídají, podmiuje pak
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jtji podobu, i iiižcr, iKiUiil na jislii pravidla jej pivcsti možnii, pctvoo\ániiii ílán-

kuv usních n;iz'iin iiýlj. Vidíme \íiIhc, žo ony díly os, Itlertí pod zemi ^c ukrývají,

z nevyvinutých Olimkv složeny jíou, osa pak do xzducliu se zdvihající z vyvinutých.

Uvedu nkteré p,klady: i'li pelrkliri (Priíniila) zaleží p. dzeiriní áslka osy z nevyvi-

nutých, ružiíkovil rozlo/.eiK' lisly ius( ucich ilánkv. nad nin>i nahic vystupuje jeden

pedlouhý thinik (stvol) a opl luilile zase zcela zkriicené liinky, nesoucí úzktí listeny

a slopkalé kvly v jijich piíždi l'ii sndku (Ornilhnoiihim uniliellaUnn) následuje po

nevyvinutých láncích s listy, je/.lo dohromady cibulku Ivui-i, dluuliý slvol, ale ubývání

délky ilánkv díje se niirnji skrze kratší ale vyvinuté lánky s listeny a kvtnými
stopkami. Tentýž chod mají hlavní osy ncjmnožsích osti-ic (Carex) a lak zvaných po-

lotrav Niibec. Nkteré pkné rostliny mají tii obory, totiž územních neb podzemních
ílánkíiv, pak nadzemní vnaf a obor kvtný od sebe pošinulý, lak že každý již oku názorný

celek iní. ehož jednoduše lim dosaženo, že mezi nevyvinutými neb krátkými lánky
podzemními a vyvinulýini nadzeninimi dlouhý lonek vložen jest, jakož i mezi tyto

a ílánky kvtního oboru též delší lánek. Píkladem jest májový kvt (Majanlhemum)

a lolije (Parnassia); Zemdýiu (Fumaria) zcela jiný poskylujc pohled. Nevyvinutých

lánkíiv na zpodu má hlavní osa málo, vyvinuli ale od dolcjfka stále se prodlužují až

do prosted usy, naež po nkolika skracujících se láncích v oburu lupení následuji

v oboru kvtném vždy skiácenjší lánky. Zde tedy pedstavuje melamorfose lánkíiv

pravidelnou vlnu poznenáhlého vystoupáni délky do jisté tniry a opt pozvolného pa-

dání. Dala by se ješl mnohá zajímavá porovnání initi, jmenovit také o melamorfosi

na osách vedlejších, v druhém, tetím ald. pokolení. O tchlo jenom podotýkám, že

Jsou dva S[isoby nejobyejnjší, že totiž vlev hned nejdelším lánkem, delším nkdy,
než kdy první osa mla, zaíííná, jako na zemdýmu a mnohých kvtních vtvích, aneb

že délky lánkv, zprvu krátkých, anobrž i nevyvinutých, zprvu pibývá, jak jnenovit

vtve našich stron;v, které z zimních pupenv s šupinmitým opupením povstaly,

ukazují.

Co se druhé ástky, podobu os rostlinných urující dotýe, totiž listíiv, známo již

z devnjšího lánku v Živ o petvoí'ování rostlin, jaké promny ony podle zákonu metamor-

fose postoupn ud zpodu osy až k jejímu konci podstupují skrze pijatých sedmero

útvar listových. Musí se ale v nauce o metamolorsi listíiv dobie rozeznávati jisté

obory neb stupn její a její útvary. Dajíf ovšem listy v posloupném postavení svém

na ose rozeznávati jisté obory; z nichž obor nižší jinými listy se liší od listíiv oboru

vyššího , nehled ostatn k tomu, jak se liší a ím v bhu metamorforse rozlinost ta

spúsobena ; v lom smyslu všim právem mluvíme o oboru lisliiv niíiích (pízemních ve

lánku o petv. r.), lupeniw Clist zelených), a listv vi/šních (podkvlových), jestliže

tyto obory udaným zpsobem v skutku rozliné jsou. Druhá vc jest útvar listní, jenž

od vyvinuli dvou dilíiv listních závisí. Nebof list sám lánkuje se ve dv ástky ústroj-

nosti rozdílné, totiž ve stenek neb apik (pcliolus) a v epel (lamina). K apíku

náležejí též pošvy listní a pívsky na jeho zpodu, palisty ve všelikých spsobech.

Lisí z obou ásli sestávající Clist stopkalý), list tvoený pouhou epeli (list pisedlý)

a list tvoený pouhým apikem, to jsou ti Ivarozpyln rozdílné útvary listv. List

složený z obou snadno co lakový se poznává, ale jaké charakteristické známky nese

list epelní a jaké list apikový na rozdíl obou útvarv ? U dvojdložných, jejichž

lislní epele vbec žilami sifnaté rozvtvenými opaleny jsou, jesl útvar apikový je-

lo*
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dnoduššími, více pruhovitými žilami již vyznaen, u jednodložných jest poznalelný, že

vidy jako pošva kolem pn vyvinul jest. Avšak nejjistji poznán bude útvar z bhu
celé raetamorfose, pro kterouž se lišení stenku a apiku dležitým stává. Jednak jest

totiž bh její takový, že stopujeme, z dola vzhru jdouce, nejprve poznenáhlé vyvino-

vání se epele v následujících po sob listech, a asto zárovn jdoucí mizení apiku,

výše ale optné uskrovování se epele a vyvinování apiku, tak že nejvýše (v listech

vyšních) jen opt apík zbude, jak se pemnohé jednodložné rostliny (Carex a všecky

Cyperacei) mají a též nejedny dvojdložné (n. p. Polygonm amphibium). Druhý

pochod tím se jeví, že apiku až do konce na pni ubývá, až konen v oboru vyšních

listv sama epel zbude, což jest pravidlo vtšiny dvoudložných. Metamorfose zde

kráí stále ku pedu, kdežto v onom pípadu posléze nazpt chodí, a tím v oboru

vyšních listiiv útvar týž, jako v nižních listech uvádí. V oboru vlastních zelených

lupenv mohou pak všecky ti útvary se vyskytovati ; lupeny epelní (lak zvané pi-
sedlé) jsou rovnž elné, a nelze potom astji vysní listy co zvláštní obor roze-

znávati, když jsou jednoduché a pozvolna v podkvtní lupeny pecházejí, jako na p.
u Thesium (viz obr. 3.). Mezi Luštinatými, jak v onehdejším lánku ukázáno, jsou

také lupeny v útvaru apíkovém jakožto licholisty vyvinuty. Kde však obor nižních

list rozeznáváme, tam jsou vždycky listy apíkové, pochvité.

Umístní tí listních oborv na rostlin udává dílem již samo jméno. Listy

nižní picházejí na podzemních a pízemních osách, a sice na láncích jak vyvinutých

tak nevyvinutých. Na podzemních osách též asto lupeny vynikají a to na nevyvinutých

láncích dlouhým slenkem podepené, jež zpodními lupeny se nazývají, iníce tak

pechod od nižních, pouze stenkových listv do nadzemních, lodyznkh lupenv, kteréž

náhlým skokem hned mnohem kratším až i nijakým apíkem poínají. Znamenitý jest

pi lom úkaz, že rovnž veliký rozdíl v délce, jak jej stenky zpodních a prvního lo-

dyžního lupenu jeví, také mezi nevyvinutými lánky zpodních lupenv a vyvinutým,

nepomrn delším prvním lánkem lodyžním bývá. Pipomínám na p. na pryskyníky

(Ranunculus). Listy vysní vždy stojí pod kvty a stopkami kvtními.

Kdo dotené rozmanitosti v tvaru a postavení jak listv lak lánkv osních jasn pojal

a si pedstavil, jak dle jejich bytí neb nebytí na nkteré ose povaha osy zcela rozliná býti

musí, porozumí nyní snadné zákonu v rostlinstvu, o nmž se hned na poátku zmínka stala,

tomu totiž, dle nhož nestejné osy neb generací postoupné rodinné trsy skládají. Zákon ten

nemá místa u všech onch rostlin, na nichž všecky útvary list a lánk osních na jedné

ose po sob následují, proež také jednoosými šlovou. Jednoosé jest vraní oko jedo-
vaté (Paris quadrifolia), jehož osa, obr. l.I nejprv pod zemí položená, ze tí lánkv
s oprchávajícími nižními listy tvoená neprosledn v lodyhu se zdvihá, nesoucí tyi
lupeny v peslenu a posléze kvtní útvary koneného kvtu. Zdá se na pohled, ja-

koby položená ást jednou osou byla, a pímé dv lodyhy do druhého pokolení
patily, avšak poloha listu N, jehož vtší výška a tím i paždí dol leží, po-
uuje nás, že musí položená ást I' poboní osou býti od I, ponvadž v paždí
tohoto listu, jako každá vtev, se nachází; lodyha I ale, nacházejíc se naproti

paždí toho listu, nemže vtvi býti, nýbrž neprosledn prodloužení osy I jest.

Tak tedy opakuje osa I' osu I, z níž povstala ve všech podrobnostech, jsouc
s ní podstatn stejná. U tch rosHin ale, kdež útvary Ústní a lánky osní
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rozmanité iia více iiustoiipnýcii os poilMoriy jsou , nejsou si lylo osy ovšem po-

dobny. Violka písená (Viola arcnaria, obr. 2.) uiní tento zákon názorným. První

osa I nad koenem K jest rtiízom pod zemí bžící, ze samých krátkých, nevyvinutých

lánk sestávající, z nichž dlouze stopkaté, palisty opatené zpodní lupeny L vynikají.

(Obr. 1.)

Málni sestaveni ilvoii runíku vraního oka (Paris qiiu-

drífolia), první osn I s kvétem kv., druhá I' s plodem Pí.

(Obr. 2.)

Viol* ueMris.

Na zad vidti jest ílánky od

pedešlých let, jelikož lupeny

zahynuly, na konci ale jest pu-

pen lupenový, poád se vyvi-

nující, jehož posléze tvoený

lupen jest L'. Tato osa nikdy

by pes lupeny se nedoslala

a kvtu nedošla, za to zde na-

stupují osy druhé generace, z

paždí lupenv zpodních vynika-

jící lodyhy II, a již z vyvinu-

tých , ím dále , tím více se

dloužících lánkv složené, je-

jichž nejnižší list jest nižní

list N, podobný k palistm lu-

penv již kratšeji stopkatých I,

jež dále na lodyze sedí. Ani

lato druhá generace jiných list

nevyvozuje, i následují je.šté osy

tetího pokolení, kvlní stopky

III, kteréž z paždí lupenv 1

v^nikše, po dlouhém lánku dva

úzké, pekrátkým lánkem od-

dlené vysní listy V a koncn
kvt a plod vytvoují. — Také

obyejná viola lesní, psí a jiné

trojí osy mají, ne tak vonná fial-

ka, kteráž za píklad dvojosné

rostliny tu stjž ; pi ní vypa-

dla druhá generace pedešlých

a stopky kvtní co druhé osy

vynikají hned z podzemního rhi-

zomu; proež se libý kvt její

pod zpodnimi lupeny tak skrom-

n pátravému oku utajuje.

V nižším živoišstvu na-

lézáme nco docela obdob-

ného k tmto nepodobným so-

b rostlinným generacím. Jsou

to opt mnohá ze zvíátek

trsy tvoících, ale též mnohá
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odlouen žijící, zejména as lato: slimejši . tafcinnice a motolice (Trematoda)

z hlist, salpy mezi plášfnatými mkitjši, pak inšice mezi hmyzem a ješt na n<-jniž-

ším slupni živoišstva nkteré infusorie. Rozmnožování tchto zvíat v hlavní vci
jest lakové, že z vajec, pohlavním zplozením povtalých, \7vinují se mladé, ježto po

celý as živobytí svým rodiAm nepodobné zsla'vají, a pohlavního rozdílu (\yjma od-

chylné akalefy) nemajíce pouhým puením neb dlením zplozuji potomstvo své, kteréž

bu ihned, bud skrze nkolik napoíid puením povstávajících generací k tvaru po-

hlavních zviiat se navracuje. V zucilogii tylo zprvu nesouvislé, nepochopitelné úkazy

(Obr. 3.)

Thcsium intcrmedium. K lepšímu prelilecUi jest lodyha

I letos krioiicí pedstavena, vlastn byla rul loska od-

iiníelá a jpnom osa I" letošní.

novji teprva du všeobecného zákonu

zahrnuty byly, jenž promnou pokolení

(Generalionswechsel) nazván byl. Z obo

ru píbuzné zoologie penesl se pojem

ten také do botaniky, i shledáno, že zá-

kon promnných generací, v živoišstvu

jen spoe a v nejnižších kruzích se je-

vící, v celém rostlinstvu \ládne, a sice

u všech rostlin více než jednu osu ma-

jících. U violky písené jest první rost-

linka, ze semene pohlavním zúrodnním

povstalá, naskrze nepodobna ku kvtní

stopce, jednotníku tomu, z nhož po-

vstala, a teprva v tetím pokolení opt

pohlavní (kvtní) osa se vyskytuje: ona

má trojlennou promnu generací.

Všecky osy, které dle zákonu pro-

mny generací njakým zvláštním útva-

rem listním se vyvnamenávají, a které

do jedné ady náležejí, v nížto meta-

morfose od klíních listi až do kvtu

a plodu pokrauje , nazýváme osami

hlavními. Osy však, které nijakým no-

vým útvarem nevynikajíce do promny

generací také nenáležejí, nýbrž krom

hlavních os vedlejší ady tvoí
,

jsou

osy vedlejší. Tyto mohou na též ped-

cházející ose býti rozdílné podle výšky,

ze kteréž na ose vynikají. Obr. 3. ped-

stavuje osní soustavu od Thesium inter-

medium. Plazící se podzemní osa nese

bledé šupinkovité nižní listy, vystoupivši

pak nad zem co lodyha brzy úzké lu-

peny nese, stávající se nahoe v oboru

kvtním jenom menšími, tak že zvláštní

útvar vyšních listv vyvinut není. Tato

první osa I nekoní kvtem, oYŠem ale
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krátké osy druh gcneriícc l[ Tím jest metaitiorfose ukonena, jsouc pnHMena na

dvoje osy hlavní, proež rostlina ta dvojosá jest. Krom os II nacházejí se na ose

první ješt trojí vedlejší osy, opakující vtši menší ást prrní osy. A sice hned pod

koneíním hroznem opakují osy 1' v menši míe tento kvtní hrozen, potom na zpodu

lodyhy z nižních list povstalé osy I" opakuji celou lodyhu, a ješt hloubji na ose

podzemní spatujeme osy plazivé s nižními listy a v lodyhu vystoupajici, ježto opa-

kuji celou osu první. Co tvrtý spsob vedlejších os máme tu v tetí generaci ješlé

kvtní osy 11', opakující osy II i s kvtem.

Vedlejší osy nikoliv nejsou proto , že jen opakuji pedcházející osu (proež

laké opakovai šlovou) vždycky nadbylné, i rozeznáváme je dále co 1. podstatné neb

nulné a 2, pípadné. Nutné mohou býti ze dvojí píiny : nkteré totiž tvoi podstatné cha-

raktery rodu rostlinného, jiné jsou nulné co zachovatelé a rozmnožovalelé rodu v pí-

štích letech, tedy z ohledu biologického. Na našem Thesium intermedium na pi-. jsou

osy IV podstatnou známkou rodu toho i nechybí nikdy, rod ale píbuzný. Jemuž tyto

vtve taktéž nepromnn scházejí, jest Th alpinum. Osy I" a 1"" jsou též nutné, ne-

bo by bez nich rostlina bez náhrady zahynula
;

jen lim, že každým píštím rokem

zahynulou hmi lodyhu hlavní nahrazují, Irvá trs stále ; osy I" z ásti pak též co roz-

množovalelé slouží, ješto v etnjším potu vyrstajíce a ze sebe koeny vyhánjíce,

mdhou koneCn se oddliti a nové trsy zakládati. Pípadné jsou ale osy I", sloužíce

toliko k obohacení kvtenství, a v skutku laké jen na mohutnjších lodyhách se vyvi-

nuji, na chudších zanikají.

Na rozdílech tchto mžeme pestati, opominouce jiné mén dležité, kteréž se

porovnávajícímu vedlejší osy vespolek ješt namanují. Navrátíme se opt k osám

hlavním, kteréž samy zákon promnných generací pedstavují. Již bylo eeno, že

nacházíme dvoj-, troj- a víceosé rostliny , ale spsob, jímž rozdílné obory list a

tvary lánkv na rzné ty osy podleny jsou, pipouští velikou rozmanitost a jest tu

preširé pole skoumání pro morfologii obzvláštní. Hlavní ti zákony nalézám tylo. že

bud osa hlavni takovým útvarem neb lakovými útvary jest opatena, kteréž násle-

dují v pravidelné metamorfosi na úlvar oboru, z nhož povstala, neb že do oboru

nižšího zpt sáhá, nežli sama osa pe Ichozí mla, což ideji pichází, anebo za tetí,

prcskoíc nkterý úlvar, že hned do vyššího ješt zabíhá.

Pravidlem prvním ídi se nejmnožší víceosé rostliny, tak že i osa, z oboru list

nižních aneb lupen pízemních povstalá, vyvozením lupen lodyžních metamorfosi bez

pítrže dále vede, jako na pížmovce (Adoxa Moschalellina), rostlince našich lesík

pižmem zavánjící (viz obr. 12,) a na nátržniku (Potentilla Tormenlilla), anebo opako-

vavší zprvu tentýž útvar, potom dále vede, jako ostice (Carex) Schreberova, kdežto

první osa nižní listy, osa II zprvu též nižní listy, pak lupeny a vysni listy nosí (viz

obr. 15.). Taktéž z oboru lupen lodyžních povstalé osy mívají ihned vysní listy,

jak u Irojosných tíoI, u Veronica Chamaedrys, Trifolium monlanum. U posledních

nekoni tyto osy samy kvtem, a osy pišlí generace tímže pravidlem útvary kvtní

..vyvozuji.

Jinak se mají osy II viol Irojosých (viz obr. 2.), pak jetele chlumního (Tri-

folium montanum), ježto nejprve krok na zpátek za útvar osy I lupen pízemních

íini, zaínajíce jedním neb dvma nižními listy, potom teprva lupeny lodyžnimi nit
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(Obr. 4.)

metamorfose tam, kde osa í pestala, pejímajíce. Osa II od ostice prstnalé (Carex

digitata obr. 4.) má na zpodu 3—4 vysoké pošvité nižní listy N, kdežto pnní osa

vyšší útvar lupenový L nesla; tato osa II

peskoíc útvar lupen na dlouhém stvolu

hned podklasní pošvité vysní listy nese. Dle

tetího pravidla konen opomíjí osa II od

šfávelu (Oxalis Acetosella, viz obr. 14.), z

paždí nižního listu osy I vyniklá, útvar lupe-

nový a hned dma vyšnírai listy V poíná;

za to ale osa I po nižních listech dlouze

stopkaté lupeny pízemní vyvinuje.

Z th nkolika rozborv osních sou-

stav rostlinných pozná tená, jak zajímavé

jest pojímáni rostlin v jejich celosti s ohle-

dem na zákony melamorfose a promny ge-

nerací, až do nepatrnjších na oko podrob-

ností. Jest to vnjší porovnávací tvarozpyt,

v nauce rostlinné pedležitá ástka, protože .

rostlina po své povaze práv ve vnjších

tvarech svou podstatu vykládá. Porovnávací

tvarozpyt, jako vbec porovnávací methoda,

poskytuje lidskému poznání tu velikou vý-

hodu, že porzné, roztroušené úkazy co lánky

jedné ady, co vývody a variace z uritých

zákon a forem pírodních vykazuje ; jest to

nit Ariadnina, vyvádjící labyrintem neskon-

ených forem na svtlo souvislého, rozumného pojímání. S tvarozpytem v úzkém spo-

jení jest pak biologie vnj.ší, to jest vypsání životního bhu, jakýmžto tvary, nyní

hotové na pedcházející tvary následovali a následujím tvarm opt místa uiní, bhu
vytvoování forem od prvopoátku ze semene povstalé rostliny až do pozdních po-

kolení. Kolik v jednom roce a jakých tvar vytvoeno bývá, v jakém pomru je

vzrst rozliných let, jsou-li léta nestejného vzrostu, jaký rhytmus v nm vládne, ja-

kými prostedky trs rostlinný mnoholetý se rozmnožuje a dochovává pes léto, to vše

a jiné jsou pedmty takového biologického skoumání. Jmenovit pomr vzrostu

v prvních letech rostliny mnoholeté, ze semene pošlé, zasluhuje objasnní, nebof se

nikoliv nevyvinuje ron k vytvoeným již ástem to samé, nýbrž i zde jistá zákonitá

promna, a to sice pokrok se jeví. Pirovnali mžeme celý trs rostlinný, t. j. všecky

generace od prvopoátku až do nejposlednjší, kjednotníku zvíecímu, nebof jako tento

má rozdílné doby vyvinutí od narození do pohlavní vysplosti a do staroby, tak i trs

rostlinný, taktéž i strom. Poznáváme také v život složité rostliny zákon životního se-

dlování; nehned klíní rostlina vstupuje do doby kvtní zralosti, nýbrž první rok slabé,

pak vždy silnjší roní výstelky iní, dokud ku kvetení nedospje, a tak zase po vy-

pršené urité, teba sebe delší lhty statnosti k slabším útvarm staroby sklesává. U stromo-

vitých rostlin je zákon ten ješt známjší: každý ví, že mladý strmek prvním rokem

hned plodu nenese , nýbrž jistý as , a sice nkdy hodn dlouho sesilovati musí.

CareK digitata. I první osa položená, pak

Tstoupající s Inpeny L, II osy druhé s nižními

listy N, r vedlejší osa od I, jejíž první list je

veliký nižní N'.
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V ohledech Ichlo morfologických a biologických míním lenkrále toliko podzemní sou-

stavy osni, více jen dle píklad, probrati.

Rldzomy.

Rhizom (také u Pešla oddenkcm zvaný) není morfologicky uritý díl rostliny,

JHko jest koen, list, kvt, nýbrž název ten k velmi rozliným podzemním tvarm se

vztahuje a toliko v biologickém ohledu odvodnn býti mže; jelikož jím vyrozumíváme

v nejširším smyslu všelikou podzemní soustavu os, z nížto se obnovuje roné vzrst

veliké vtšiny rostlin. Tyto rostliny, vlaslné hylinami zvané, náležejí mezí rostliny

anabiotické, k nimž také stromy a ke pati. Ty mají totiž tu vlastnost, že kruh neb

cyklus života , jenž ve vyvedení úplné melamorfose záleží a vytvoením kvtu

i plodu ukonen jest, po neuritá léta, a sice v celku každoron jednou- neb nkoli-

krát opakují. Opak jejich jsou rostliny nazvané haplobiotické, ježto jedinkráte cyklus

metamorfose kvtem dovršují, ímž i život svj koní. K nim sluší poísti netoliko

jedno- neb dvouroní rostliny (vlastn zcliwj'), nýbrž také nkteré stromovité mnoho-

leté, mezi palmami na p. krásný slínovnik (Corypha umbraculifera), jehož kmen po

36 let toliko listy tvoí, pak teprv dosáhnuv výšky 60 si. v konené kvtenstvi vy-

žene, naež s dozráním plod kmen docela zahyne (viz Živu 1855 str. 242). Mezi

rostlinami anabiotickými vznášejí stromovité všecky osy a ústroje své na svtlo, osy

jejich vbec nehynou, nýbrž devnatí, a toliko ony lánky osní, jenž jsou kvtm a plodm
(Obr. 5.)

Listi-ni ovála

;

Iclíi^ní ostliii^ta.

a rhizom jcclciiSctíletý, b

nejbližší, t. j. stopky a celé kvtenstvi, ron
upadávají. U bylin ale hynou nadzemní osy

(jimž jméno lochjli písluší) co rok , a co

rok nové povstávají z pupenv na podzemní

ose, a( si tato taktéž zahyne , aneb jako

kmen zdevnalí a_ déle vytrvá. Krom toho

vyznamenávají se rhizomy nižším stupnm

metamorfose, než lodyhy mívají, ješto velmi

zhusta nižní listy anebo zpodní lupeny, u

nichž apik velmi pevládá, vyvozují. Rozma-

nitost rhizomv co do tvarozpylné povahy

i co do trvání jest vtší, než by se zdáti mohlo.

Pedn naskytují se dva podstatn tvarem roz-

díln spsoby rhizomv, první jest toliko ástí

jedné osy, druhý celou jednou osou tvoen jest.

1. První spsob vyložíme na vstavaovilé

rostlin Listera ovata (obr. 5.). Stínné o-

krouhlé plochy ukazují místo , kde lodyhy

z minulých let se nacházely, jichž každým

rokem jedna se vyvinuje; mezi dvma kruhy

jest vždy díl rhizomu za jeden rok vytvoený, ze

dvou lánk osních složený, nesoucích jizvy dvou

list X a x'. Vidti jest, že každý roní dil z paždi

vyššího x' na Iónském dílu vyniká, je( tedy každý

roník následující generací, vysloupající ne-
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prostedn v hynoucí lodyhu. Letošní lodyha ukazuje, že nad tmato jizvami ješt

dva pošvité nižní listy N stojí. Také listy k jizvám náležející byly nižní a jsou od-

aly, aby bylo vidti v paždí od x' viší pupen, ustanovený pro píští rok, by opakoval

cyklus té rostliny, jenž obsahuje celbem tyi nižní listy na rhizomu, pak na delším

lánku lodyžném dva vstícné vejilé lupeny a vysní listy, z jejichž paždí kvty hrozen

tvoící vynikají. Tento pupen slov Jilavnim ili nahražovacím, a rhizom jako tento,

jehož roní ástky po ad ze sebe vynikají jako lánky v etzu, nazývá se sounCizím

(sympodium). V našem obrazu jest jedenáct generací pohromad, i ponvadž víme

z pozorování, že ron jeden takový len povstává, mžeme stáí každého snadn ur-

iti; víme na p. že len neobyejn dlouhý v r. 1854 lodyhu nesl. Ješt ale nevíme

s jistotou, zdali v tom roce také kvtl, protože jsou v život té rostliny též léta slabší

energie, kdežto lodyha dvma lupeny náhle zaniká, kvtu nevynesouc. — Menší pu-

peny v paždí od X jsou pupeny vedlejší, kteréž se ale dále nevyvinují. Aby životopis

rostliny byl úplný, tážeme se ješt po klíní rostlin a následujících po ní roníkách ;

chod jest tu velmi jednoduchý. Klíní rostlina má prvotní koen k, a na ose kelni

první lístek (cotyledon kl) jakožto nízký kroužek kolem vyvinutý, nad ním pak lyi

nižní kvty N a dva skoro vstícné lupeny L. Celá rostlina je velmi slabounká ; z na-

hražovacího pupenu v paždí druhého N, až pokud první lodyha zahyne, pibude opt

takováléž osa, ale již silnjší, a tak sesiluje se každý roní píbytek, až po více letech

vyskytne se kvetoucí roník ; tehdy již zahynul prvotní koen a vedlejší koínky

zpod nižních listu vynikající (v obrazu jsou vynechány), pejímají dovoz tekuté potravy.

Obr, 6. jest rhizom jestábníka zedního (Hieracium murorum). Také zde jest lodyha ko-

nená, to jest prodloužení té osy, která rhizom tvoí. L jsou apíky erstvé zpodních lupen ;

pupen v paždí nejvyššího lupenu p vytvoil již letos nkolik lu-

(Obr. 6.)
pg|j^<j^ ^ pg^jj nižších jsou mnohem menší vedlejší pupeny. Lodyha,

ped letošní kvtší, je znae na zbytkem a, ped touto byla lodyha

b. Pihlédnouce pozornji shledáme, že dlouhá ást rhizomu po a ze tí

roníkií záleží, a tedy že a ped temi lety, b ped tymi kvetla.

To dokazují dosti veliké pupeny p a p', ježto jsou nahražovací pu-

peny dvou let, v nichžto sounoží ku kvtem nepišlo. V tom leží

rozdíl valný tohoto sounoží od sounoží Listery, že zde ta sama

osa píští rok zpodní lupeny tvoila, proež nahražovací pupeny ne-

vyvinuty zslaly, kdežto u Listery i v roce když nekvte z nahra-

žovacího pupenu trs dále se staví. Zde máme píklad, že výminen

cyklus životní po více (3) letech uzaven jest.

Mžef se ale cyklus ten také nkolikrát do roka opakovali.

Jestli se to dje pozvolna, tak že lodyha jedné generace již za-

hynula, když lodyha druhé kvte, tedy mže takový trs po dlouhý

as poád v nov rozkvítali. Nejkrásnjší píklad tak dlouhého

kvetení jest chudobka (Bellis perennis), krajanka nevelmi vážená,

ponvadž všude na trávníkách v hojnosti a v každé skoro roní

dob kvte, jsouc dle slov epigramatického básníka obrazem ne-

Hieraciiim muroium. unavné, skromné hospodyn ;

Skromná jsem chudobinka, rokem první i poslední

:

Hospodyn moudrá, takto ly k lžku se mj!

1
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Na pírodopisci jcsl dflvodnó ukázati , ím to jest, íe bývá první i poslední

Celý rhizom (obr. 7.) až na nojzazší stínoný konec, poznenáhla odumirajíci, jest vý-

sledek tohoto roku. Až po a, kdež byla první konefná lodyha, jest první osa I, do

lodyhy b druhá osa I', povstalá v paždí lupenu x, do c tetí osa 1". Tato má erstvé

listy L, v paždí dnilióho lupenu zdola L* ale stojí lupeny L' osy tvrté, teprv kvésti

mající. Máme ledy tyi kvtné generace, do konce mésíce ervna toliko, do konce

roku ale je,št hezký poet jich pibude, ímž se vysvtluje dlouhá kvtni doba chu-

dobky. Skrze pupeny vedlejší, jako jest p, zase se siln rozvtvuje a konen roz-

množuje, nebof tyto pupeny vyrostou na píítí rok u poboné vtve rhizomové, kteréž

odumením letošního rhizomu se oddlí, tak že z jedné letošní rostliny povstati mže
na pes rok spolenost tolika rostlin, kolikráte ona letos kvetla. Vtev v jest povstalá

z liikéhoto vedlejšího pupenu.

Také petrklí jarní (Primula) tvoívá asto více generací v jednom roce jako

chudobka, avšak tylo tak rychle po sob následují, že skoro zárove kvetou v hustém

mohutném trsu, a obmezené jarní dnby kvtní valn neprodlužují. Stává se také

u nkterých jarních rostlin, že pupen pro pišlí rok v píznivých okolnostech na pod-

zim téhož roku se vyvine v kvtnou lodyhu jako u koniklece (Pulsatilla), a tím náhodn

cyklus sviij dvakrát v roce opakuje.

Jestliže u chudobky roní pírostky z vedlejších pupenfl se osamostattíují, z-
stávají tytéž na rhizomu kopylníka lesního (Asarum europaeum) asto dlouho ve spo-

(Obr. 7.)

Rhizom chudobky (^Bellis percnnis).



236

jeni, tvoíce skutený strmek podzemní. Zdá se na pohled (obr. 8.), jakoby rhizom

od 1 do I'" jednou osou byl, ale to jest mylné, I' jest vedlejší vtev od I, I" od I',

I'" od I", tebas nyní tyto vtve v jedné íáe nad sebou stály. Rostlina tato jest

podstatn jednoosá, osa letošní generace I'" je na zpodu tymi výše vtšími nižními

listy N posázena , nese na delším lánku dva hust nad sebou stojící, však nikoli

vstícné lupeny, naež v tení kvtní stopku pechází. V paždí hoejšího lupenu toliko

jest pupen nahražovaci p, jenž po opadnutí kvítku na pes rok tak siln se vyvine,

žo nad osou letošní sláli bude. Také v paždí list N jsou pupeny, silnjší zvlášt ve dvou

hol-ejšlch, z nichž ale obyejn toliko nejhoejší píštím rokem se vyvinuje, jak na

loské generací I" vidti ; poboní osa je velmi slabá s nevysplým kvtem, a teprva

generací z této povstalá, jako na I' z osy 2", zase silnjší se stává s velikými listy 1 a kv-

tem. Zatím už z osy 2" slabší poboní vtev povstává, a lak, jestliže mnoho generací (asto

pes 10) pohromad bývá, má celek pyramidální podobu, i mžeme netoliko ustanovili,

v kterém roce jaké osy zárove povstaly, nýbrž trs kolikakoli let z pamti vykresliti. Na

našem obr. na p. rhizorau tyletého povstaly osy '" znamenané letos, " znamenané

loni, ' znamenané ped loním, jediná I bez známky ped temi lety
;
prvním rokem tedy

byla jedna osa, v druhém dv, v tetím tyi, ve tvrtém osm atd., to jest mnohost pí-

rostk posloupných let tvoí adu potencí ode dvou (í 2 2' 2' 2' ... .
2"-').

(Obr. 8.)

Aearum curopaemn.
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Rhízoniy posud rozbírané pinášejí ron tentýž útvar listní, a vyjmouce dobu

sesilovací po klíeni a jciinotlivá neuritá léta sesilovací, ron kvtnou luilyhu. Slo-

žitjší jest životopiii nklerýcb rhizoiníl
,

ježto v pravidelném stídání obron jiný

útvar vyvozují, jinými slovy eeno, toliko ob rok kvtnou lodyhu vysýlaji, rok mezi

tím ležící pokaždé se sesiiujícc. Rhizom od májového kvítku (iMajaiilhemum bifolium),

s poátku z dlouhých lánku se skládající , z uzlu tch lánk koínky ženoucí,

béži v délce nkolika coul až celého stevíce rovnovážné pod kyprou zemí, ili jak

se íká plazí se v podob výbžku, posléz vyvinují se lánky krátké zhusta nad sebou,

rhizom se pipravuje ku kvtní dob. Pokud se plazí, nosí poávilé listy nižní N,

v jejichž paždí pupeny p zakládá, kteréž pozdji z ásti v podzemní výbžky se vyvi-

nou. V prvním roce vytvoí asi pt krátkých lánk s nižními ale bezpupennýnii listy

(Obr. 9.)

Míjantheftmm bifolinm. a I nhi,!(.in rvl,»ikovlfy-, pon..|prv kvétuiicí. b Rhizom mnoholef/, iKkríJ krétii.
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a jedním dluuze slenkalýin lupenem L, v jehož paždí pupen (p") sedí. Stenek len

je dutý, na zpodu jeho dutiny pak sedí konený pupen, jenž píštím rokem zase nižní

listy, ale již jen 3 a zpodní list vyvine, jehož zvadlý stenek na obr. vidli. Na obraze

rliizom v Ietím roce ponejprv kvete, na zpodu jeho jsou 2 N, pak vystoupá lodyha

obyejné 21upenná s koneným hroznem, v paždí vyššího N ale jest nyní nahražovací

pupen. Od té doby objevuje se pravideliié stídání, po lodyze za rok povstanou 3N

a zpodní lupen, o rok pozdji zase 2N a lodyha, a sice jsou lupeny i lodyhy pozdjšíth

let vždy vtší a mocnjší. Obr. 8b pedstavuje rhizom, jenž tikrále kvetl, v celku

v osmém roku stojí. I, I', I", I'" jsou po sob následující generace, tená mže sám

dle udaného pravidla léta spoísti. Živolní cyklus dvouleiý mohli bychom dle útvar

listních následující formulí zevrubné popsati : 'JJÍJ' - ^ n a (.i-i) l v, n v. in kv
„ei,j,f

1. rok 2. rok

rostlina je skrze kvly Irojosá. Pohlédnme ješt na výbžky I'. V léraž roce, když

pomrn hlavní rhizom první zpodní lupen vytvoí, vyvine se nejhoejší výbžek,

v druhém roce následuje druhý dolejší, jenž v obrazu celý vykreslen jest, v tetím

roce pak tento výbžek první zpodní lupen a již zase výbžek I" ze sebe vysýláj

Ponvadž rhizom i vtve jeho od zadu brzy umírají, zakládá tím každý výbžek rost-

linu o sob, takto se májový kvt za nkolik let široko rozlizá. Pupeny, z nichž

výbžkovilé vlve povstávají, mohly by se pro rozdíl od nahražovacích pupen nazvati

rozmnožovacími.

Vbec ale potebují podzemní výbžky, z pupen rozmnožovacích povstalé, dvou-

letou periodu k vyvození kvt i pi takových rostlinách, kde nahražovací pupen bud

jednoletý cyklus má, bud žádného nestává, jak pi žlulenniku (Chrysoplenium), pod-

blu (Tussilago). Rhizom podblu menšího neb devtsilu (Tussilago Farfara) má

ješt tu zvláštnost, že lupeny v prvním roce svého cyklu tvoí pozdji na léto, kvtní

stvoly druhého roku ale velmi asn z jara se vyvinují. Nejdív výbžkovilé se plaze,

nese nevysoké, skoro trojhrané, tsn pilehající N olivové barvy, potom na zkráce-

ných lánkách osních v prvním roce
(Obr. 10.)

Tussilago Farfara. I vjbežkovitý rhizom a kone-

ným kvtním stvolem, I' poboní atvoly, již po odkvtu

a velmi protUoužent-, (V) vedlejší osa 6 nižními listy N

p iBfiiy L.

stenkaté, vezpod bloplstnalé lupeny.

Na obraze, jenž dvouletý rhizom uka-

zuje, jsou nižní listy a lupeny již opa-

dlé, avšak na letošním výbžku 1' z

paždí nejvyššího N se nacházejí N' a

L'. V paždí onch lupen založené

pupeny, jejichž síly nahoru ubývá, vy-

vinují se v druhém roce ve kvtné

stvoly, tak jako sám konec osy I Listy

na tch stvolech jsou sice šupinité, a-

píkové, jako nižní listy, avšak jsou vyšší,

volné, žlutavé, vejité. Když odkvetly

stvoly na hlavním pomrné rhizomu,

pak teprv lupeny výbžk se vyvinuji.

Nahražovacího pupenu jako pi Majan-

Iheraum není zde, a tudíž ást z krát-

kých lánkv brzy bez náhrady zahyne.

Nalezl jsem laké jeden exemplá, kde
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koneíný pupen nad lupeny nevyrosil druhým rokem v kvtný slvol, njbrž opl delšími

i^lánky s nižními iisly so položil, ha opl lupeny vytvoil. Ziiroveíi bylo pod první

hliivkou lupen více výbžku nad sehou vyvinulo, imž rhizoni tak seslaben byl, že

pi-edbžný Ivar lupenii zno\a opakoval; v loni roce jen jedním poboním slvo-

lem kvetl.

Pozorného tenáe neušlo, že mezi dvouletým cyklem osy z nahražovaciho pu-

penu jako u Majanlhemum povstalé a límže osy z pupenu rozmnožovacího vzešlé pedce

rozdíl jest. Nebo nahražovací pupen vyvinuje se leprv druhého roku, a tetí rok

teprv kvte, kdežto výbžky již v tomtéž roce vyrstají a první .isl svého cyklu

odbývají, vo kterémž pedchozí generace kvte, tudíž trs sám pedce každým rokem

kvty tvoí.

Jestliže se vždy loliko jeden pupen nahražovací vyvinuje a ásti rhizomu od

více let pohromad zstávají, nalézáme pak sounoží jednomrná neb elzovilá, jako

u Listery, Bellis, Hieracium ald.; zbytky rzných let, nepoítaje náhodné rozvtvení

z vedlejších pupen, v jedné ad jako lánky etzu za sebou leží. Jiná sounoží mají

více nahražovacích pupenv, na p. dva z paždí vstícných listv, vespolek úhel n-
jaký tvoících a tudy na rozliné strany se rozcházejících, které, když u vtve se vyvinou,

vícestranné rozvtvené sounoží tvoí, proež je mnohosrarným neb paprseným na-

zývám. Jeden z nejjednodušších píklad toho druhu jest rhizom bažanky lesní

(Mercurialis perennis) obr. H. Listy její jsou vesms po dvou vstícné, a lak i první

dva šupinovité nižní listy N, kteréž zcela na zpodu každé letošní osy sedí, majíce

v paždí svém po jednom pupenu nahražovacím. Když letošní lo-

(Obr. 11.) jy|,g j,j ijg malou ást nad N zhyne, vyvinou se píštím rokem

z pupen jejích dv lodyhy, také tak ustrojené. Píštím rokem vy-

vinuly by se tyi lodyhy z pupenv lchto lodyh ald Lodyhy ty

na rozliné strany se rozcházejí, nebo položím-Ii plochu skrze

loskou lodyhu a dv letošní, taktéž plochy skrze letošní a její

pupeny , tedy tvoí onano s tmito rovné úhly a tak povstává

po více letech rhizom velmi zapletený a hust klubkalý, protože

lánky pod N velmi krátké jsou. — Podobné rhizomy jsou od Yin-
Morenriaiis pc.cn-

ce|(,xicum ofllcínale, Galeobdolon luteum, Orobus vernus, niger
ni8, rliizom I pcil- . . . . ...,,. .o , - - i_

1 ká ri k(5
^ J' J*^" J^"" P*"" ^"'^ niznich listv a nabrazovacich pupenv

1" letoSní,' p letošní 'rochu složitjší.

pupeny nahrniovací. Sub I posud popisované spsoby rhizom mnji Jednu povahu

spolenou a sice tuto. Podzemní osa jest loliko njaká ást první osy, kteráž sama

co lodyha kvlonosná (u Asarum co stopka kvtní) nad zem vystoupá, a když odume

lato, nahradí jí nová generace z pupenu podzemního dílu vynikající. V blízkém po-

dobenství: otec zplozuje syna, len vnuka, tento pravnuka ald. v dlouhé ad posloup-

ných pokolení.

n. Podslaln od onoho druhu rhizom rozdílné jsou rhizomy, spsobené celé

osou, nad zemí nijak neb málo jen se pozdvihující. Taková osa vychází v pupen,

jenž nikdy kvtu nevytvoí, nýbrž toliko rhizom ron prodlužuje. Kvtní lodyhy neb

stopky vynikají ale poboné z paždí jeho list co druhé generace, i abychom v prvé

zaatém porovnání dokonili, lenlýž otec neustále stárnaucí ron novým polomkni

pvod dává.
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Pižmovka (Adoxa Moschatellina) iná rhizom dosti dužný, Hustý, sklovit lesklý,

jenž z jara za kvtní doby dost krátký jest a po nkolika vzdálenjších nižních listech

N více shlouených nese, po tchto obyejn dva dlouze stenkaté lupeny zpodní L

a jeden neb dva nevyvinuté lupénky, inící nevyvinutou epelí pechod k N, k nimžlo

metamorfose opt sklesává, anaf osa jako výbžek, za kvtní doby již asto na pí
dlouhý dále se plazí. Kvtní lodyha H bývá jen jedna, vynikajíc nkdy z paždí prv-

ního lupenu, jindy z pedcházejícího N. Postranní rozvtvení rhizomu dje se roz-

množovacími pupeny, to jest slabšími výbžky V z paždí shlouenjšich nižních listíi,

i také z nižních list . koneného výbžku. Bhem léta zahyne osa I s letos kvlší

lodyhou docela, ale výbžek prodlužující tuto osu na konci opt ztloustne a listy nižní

hustji vytvoí k píštímu roku, zatím co jeho nititá zadní ást zetlí. Tento pochod

ron se opakuje, poboní výbžky však rostlinu siln rozmnožují. Rhizom Adoxy je

pokraování osy klíní rostliny samé. Lodyžka klíní rostliny hned po dvou vej-

itých klíních lístkách kl nad prvotním koenem k se prodlužuje výbžkovit a

k zemi se sklání, do nížto se zaryje, tvoíc šupinovité nižní listy. V druhém roce

pozdvihne se špika osy více vzhru a vytvoí po shlouenjšich N* jediný, mén než

(Obr. 12.)

Adoxa Moscliatellba,
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na vysplé rosllin dlený zpoilni lupen L, naež opl šlahoanovil v zem se sniží.

Takto sesiluje se ruslliiia teba nkulik let, až posléze kvtní osu vyšle

(Obr. 13.)

První tri roníky Adoxy od semene v ideální souvislosti.

Od šfavelu (Oxalis Acetosella) zstávají roní plodiny pohromad. Osa I co

výbžek s listy N nejprve se plazi, potm ale zaíná hustji tvoiti nejenom N, ale léž

(Obr. 14.)

Oxulis Accloselln. Co n.nl hoejjí árou je IctoSoí, co mezi tou a dolcjSí je loské, co

pod dolejii pedloskc.
ziTs. lai. 16
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dlouze slenkalé trojené lupeny L, kteréž po dvou létech od tlustého zpodku rovnou

plocliou se oddlují. Z paždi lupenfiv i nižních listv vynikají místem opt nifilé vý-

bžky r. Z jara vždy povstávají lupeny, zatím co z paždí pedcházejících nižních

list, loni na podzim tvoených, letos kviní stopky II vynikají.

Kterému rhizomu schází vlastnost z rozmnožovacích pupen výbžky vyvinovali,

na tem pak vyskytují se obyejn pupeny rhizom rozvtvující a vedlejším pupenm na

rhizomech prvního spsobu se rovnající, na p. u Viola hirta, Tormenlilla a m. j.

Druhy velikého pokolení ostiic (Carex) mají z vtšího dilu rhizomy mezi prv-

njši se adící, nkteré ale také rhizomy celoosné. Povšimnutí hodný jest rhizom takový

od obecné ostice Schrebrovy, jenž trsovit rozvtven široko se plazí. Onf nese samé

toliko nižní listy, jest ale tím znamenitý, že osy II, kvtní lodyhy (stébla), toliko z ne-

vyvinutých lánk zpodu svého, kdež na pedcházející ose povstal, vypoušlí, v dalším

(Obr. 15.)

Carcx Sclirebcri.

bhu ale nejprv po jednom, pak pravideln vždy po 3— 4 lánkách prodloužených ve-

dlejší vtve 1" žene, kteréž taktéž jen na ncjdolejší ásti lodyhy 11' vysýlaji ald. Ta-

kový svazek lodyh ze zpodu osy jedné déle kvte než jeden rok, tak že dolejší 11 už

loni kvetly a letos nkteré erstvé výhonky ze svých nižních list mly, hoejší H ale

letos kvetly.

Objasnním tch nkolika rozliných tvarv vykreslil Jsem hlavní rozmanitost

os podzemních našich rostlin. Vysvítá z nho již, že tyto nevšímané, zanedbané, od

nevdomých jménem -koeny" odbývané základní tvary v ne menší míe seznání za-

sluhuji, nežli nadzemní rostliny, pyšn ve vzduch a svtlo se vypýnající a barvo-

leskem i lepotou forem stranné zálib hovící. Cím základy jsou pknému stavení, tím

rhizomy bylinám, anobrž jeft \icc, je'ikož samy pohyblivé a promnám životním po-

drobené, pohyblivost života vzdušné rostliny podmiuji. Ješt zbývá, na trvání ro-

ních plodin na podzemních osách zetel v celosti obrátiti. Rostliny se mají v tom

ohledu na trojí spsob.

1. Jednou totiž odluují se nové roní výtvory naprosto od osy, z níž povstaly,

i vyživují se samostatn vedlejšími koínky, kteréž hned ve spojení s pvodní osou

byly vyhnaly. Stará osa pak buto (a) již v pr\ním roce zcela zahyne, aneb (b) dále
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vylviívii. — (t. Tak žije Atluxa, od niž ^/.(ly jenom vjlvory judiiolio mku nalezeny

bývají, osa I tedy v samé roíní íáslky rozpadlsi jest; takléž Oxalis stricta, jejiž ma-

sitý, dužný riiizom v koncnou lodylin vystoupá, z šii|iinalýeli nižních listl ale se rnz-

vtvuje ; když zaliynula celá letoSni osa, zbývají na pes rok jen viílve rhizomn co

samostatné rostliny "> Zvlášf rhizomy kehké, masité, spíše takové zhoub podléhají,

úplnému rozdrobení roíních ástecii vzdorovali nemohouce. — h. Od trvalé osy od-

luují se vítvc, nejvíce zprvu tenké výbcžkovilé, pak hustji lánkované lim, že

tenké lánky ze zadu uhnijí, když pod shloueiiými lánky vyniklé koínky novou rost-

linu již náležit zbczpcíily. Na píklad jesl jahodnik.

2. Novdtvocné podzemní ástky zstávají ve spojení s výtvory od více ped-

cházejících lei a bývají zárovcíi od nich vyživovány. Prvotní koen ale po jistém potu

let zahyne a po nm i roníky devnjší ponenáliln v stejné míe zetlivají, v jaké

z pedu roník pibývá. Mnohost souvisících roník není sice podrobné uritá, pedce

však pro každý druh jistých hranic se drží. Vl.šina rhizomv takto vegeluje, z uve-

dených jsou to ; Asarum, Listcra, Paris atd.

3. V jistém spsubu nejdokonalejší, ku kmenm stromovitých rostlin pechod

inící rhizomy jsou ty, které již nižádné zlráty od zadu netrpí, aniž prvotního koene

pozbývají. Všecky nové výtvary nabývají potravy a látky k novotvocní od tloustnou-

cího koene prvotního a pedcházejících ronikv , kteréž uvnil jako stromy devnalí

a u dicotyledonv nasazovanými vrstvami ztloustají. Sem náleží viola (obr. 2.), mnohé

.okolinaté: Bupleurum falcatum, Eryngium campestre atd.. pak Pulsalilla pratensis>

Silenc inflata, Hyperirum perloralum a m. j. **).

Krom trvání ástí roních jesl ješt .<psob vyživování rhizoniu pozorování

hodný. Již bylo eeno, ím rostliny v onch tech spsobech trvaní vyživovány bý-

vají : že roní ástky osamotnulé vlastními, již hotovými koínky, ástky ve spojení

s více devnjšími roníky tmi samými potravy nabývají, tetí shluk rhizom prvotním

koenem potravu vssáti mže. Rozdílné ode všech posud dotených rhizom jsou

i rhizomy takové, jejichž nov tvoené ástky v jisté dob nijak z zevnitka skrze

koeny potravou opatovány býti nemohou, a tudíž jim v nkteré morfolosicky urité

ásti rostlinné zásoba potravní látky na len as k výživ uložena jest. Nemožnost

jinakého vyživení leží unich v lom, že budto a) útvary nové se odlouí od výtvar pe-
dešlého roku, aniž ješl ústroji schopnými k pijímání potravy ze vnjška, to jest

mrcásky koenovými nadány jsou, aneb b) nové útvary, nemající ješl výživných ko-

ínk, jsou sice v ústrojném spojení s roníky pedešlými, ale na tchto koínky na

*) KUní rostlina tn-á dvé lota, v druhem roce docela v dclcc se vyvine a rozvtvi i kvty nese. Vlve z ncj-

zpodnjJícli (loských) jejích listu nesou na dolejší ásti nižní listy, z jejichž ncjdolcjších vyrettgí

masitd výbžky s nižními listy. Ty to jsou, kteréž se oddlí, do zem co rhizomy zaryjí, a jimiž

trs po zahynutí klíní rostliny pak dále se rozmnožuje.

'*) Ponvadž zde, kde o rhizomcch jednáno, samé mnoholeté byliny ped rukama mánie, nebude od

místa, pipomenouti, že jsou také byliny bez rhizom, kteréž v každém ohledu jako kovité rostliny

se chovají, mohouce leda pro menší trvanlivost a mocnost os a vbec pro menší rozmrj- od ke
býti lišeny. Mám na zeteli na p. mateí doušku (Thymus) a chmerek (Sclcr.inthns perenni.s). To-

liko trvalý koen v zemi vzí a eelá osní soustava nad zem jest povznesena; z os neumírá nic ji-

ného nežli konce, pokud konené kvty neb kvtenství nesly, tedy zcela jako u keúv, a taktéž pod

tmi kunci, z nailziinných pupen nové generace vtví roíné vyrstají.

16*
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njaký ías zcela umrou, aneb aspo svému výkonu pijímání a odvádní potravy do-

stáli nemohou. U tchto rostlin, jimž, jak samo sebou se rozumí, hlavní koen vždy

brzy na zmar pichází, dje se pak obzvláštní petvoeni nkterého dílu rostlinného

na novolvoeném jednotníku k pijmutí látek zásobících, z nichž by on své útvary

vybudovati mohl. Petvora ta se týká 1. pn neb osy rhizomu, kteráž siln napuchne,

naež bulvu (hlízu) ped sebou máme ; 2. mrcasu koenového límže naduením, jenž

pak hambokm (bambulinou) se nazývá ; 3. list rhizomových, ímž cibule povstávají.

Vylíení tchto rhizom ponechávám si na jinou chvíli.

O Ústroji dýchacím.

Sepsal Dr. E d. Gréger.

(Dokoneni.)

PUce plái.

Plíce ptaí jsou ve mnohých vcech rozliné od plic ssavích, a podobají se

spíše dýchadlm nkterých vyšších obojživelník, na p- želv.

Podoba. Plíce ptaí jsou pomrn menší než plíce ssaví, nejsou rozeklány

na vtší a menší laloky, jako plíce ssaví, nýbrž celistvé, na povrchu hladké, a pouze

na hoejší stran proryly nkolika hlubokými na pi bžícími brázdami, do nichž za-

padají žebra. Na povrchu jejich není vidti žádných malých bunk jako na plících

ssavích, nýbrž drobné rourky, mnoho malých a nkolik velikých, do vzduchových vak
vedoucích otvor.

Barva. Plíce ptaí prosty jsou všeho barviva, nejsou tedy tmavokropenaté jako

plíce ssaví, ale jednostejn svtloervené.

Poloha. Plíce ptaí, jsouce více ploché, nerozproslírají se od zadní stny du-

tiny hrudní až ku pední ili zpodní, nýbrž nechávají veliký prostor mezi sebou a

hrudní kostí, vyplnný srdcem a vaky vzduchovými. Nazad jsou hluboce zapuštny

do vydutin mezižeberních a na zadní stnu hrudní pipevnny krátkými vlákenky.

Polirudiii. Ponvadž se u pták žádné bránice nenalézá, která by dutinu

hrudní dlila od dutiny bišní, tedy i žádné zvláštní pohrudnice nestává, nýbrž po-

bišnice, odívající útroby bišní, voln vstupuje i do dutiny hrudní a pokrývá zpodní

plochu plic, nechávajíc hoejší nepotaženou, lak že plíce ptaí vlastn mimo pohrud-

nici leží.

Dráhy vzduchové. Vzduch, vsloupío nosem do dutiny ústní, proudí se hoej-

ším chtánem do prdušnice. Chtán tento neslouží u pták zárove co ústroj hlasový

jako chtán ssaví, nýbrž jen co prchodišt vzduchu do plic, proež i skladba jeho

mnohem jednodušší jest nežli u chtánu ssavího. K vyvozování hlasu slouží u pták

jiný ješt chtán v dutin hrudní na onom míst postavený, kde prdušnice ve dv
ramena se rozchází; chtán tento jmenuje se chtánem zpodním anebo lépe chtánem

zadním a jest pouze ústroj hlasotvorný: zevrubný popis jeho zanecháme sob však na jiné

mí,sto. Hoejší chtán ptaí opaten jest podlouhlou skulinkou, jejížto kraje potaženy

jsou tvrdou poblánkou rohovitou, která malé zoubky tvoí, tak že kraje skulinky chtá-

nové pilkám se podobají. Zoubky tylo do sebe zapadají a zabraují takto vtším

tliskm, proudem vzduchovým uneseným, vstup do prdušnice.
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(Obr. i.)

V ssavcA jsme poznali T.\\ái\ni priklop fili jaz^ek (epigioltis). ped skulinou

fhitánovou uniíslny a tuto pii požíraní cele pikrývající. 1'íklop takový se ii pták

obyCejn nenalézá, a toliko malá bradavic^ka, ped vchodem do chtánu umístná, na

epigiotlis ssaví pipomíná. Pedce v.šak jest nkolik pikladu známo, že i u pták

dokonalý píklop ze .slizn blány ústní složený se nachází; lak u lísky (Fulica alru;,

u sluky otavní (Scolopa.x gallinula) a snad ješl6 u jiných.

Prdušniot". Prdužnice ptaí jest složena z kroužk chruplavkovitých, které

u plavc ili pták vodních asto kostniiljí. Kroužky prdušnice jsou vždy celistvé,

prdušnici v celém obvodu obkliující, a nenechávají nikde prostoru, který by mCk-

kými stnami vyplnn byl, jako u ssavc zadní strana prdušnicc. Toliko u Novohol-

landského pštrosa jsou stední kroužky prdušnice rozštpeny, a nechávají mezi sebou

podlouhlou skulinu vedoucí do velikého vaku , který na pední stran krku leží a

vzduchem naplnn býti mže. Úel tohoto vaku není znám.

Délka prdušnice a tedy i poet kroužk chruplavkovitých ídí se dle délky

krku. Nejmenší poet kroužk, totiž 30, nalezen u fuhýka (Lanius), nejvtší u fla-

minga, totiž 350.

U ssavc mívá prdušnice stejný prmr od chtánu až k rozštpu ; též u pták

to pravidlem bývá, nalézá se však pemnoho výminek. Tak bývá u mnohých kachen,

u morák a jiných vodních pták prdušnice zde onde

rozšíena, ba u nkterých dv i ti rozšíeniny na pr-

dušnici nalézáme.

Znamenitjší jsou však rozšíeniny. které na dolej-

ším konci prdušnice, práv v rozštpu, u nkterých

plavc nalézáme.

Rozšíeniny tylo, které nazýváme bubínkem, mají

rozlinou podobu; u nkterých pták jsou kulaté neb

obvejité, u jiných hranaté, nerovné, vypuklinami opa-

liené. Slny bubínk jsou kostné, pevné, budto ce-

listvé anebo prolámané , opatené okénky , které ten-

kou pružnou blánou potaženy jsou. Úel tchto roz-

šíenin jest sesilování hlasu , ony slouží tedy jako

ozvuní pda , a nalézají se hlavn u pták pohlaví

mužského.

Obraz 1. pedstavuje lakový bubínek saineka mor-

áka (Mergus serrator) , i s dolejší ástkou rozšíené

g prdušnice.

Mezi ssavci nalezli jsme jediný píklad prduš-

nice zavinuté u lenochoda jednobarvého; mezi ptáky

ale asto se potkáváme s prdušnici , která díve,

než v dutin hrudní se rozvtvuje, rozliné okliky

tvoi. Takové prdušnice nalézáme u nkterých ku-

rovitých , bahenních , zvlášt pak vodních , a to zvlá-

. ,.,.,,.. „ ,^ št u samc. Prdušnice tvoí takové okliky budto
A rozšíena prdušnice. B nu-

bín.k. C ramena prdušnice. a, a V dutin hrudní Samé
,
jako na p. u Flatalea leu-

blíny v okénkách bubínku. c"rodia, anebo mimo dutinu hrudní na prsním svalu,
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jako u teteva a jiných, anebo ve zvlášnídi dutinách hiiidní kosli, jako u nkterých

labuti atd.

Obraz 2. pedstavuje vinutou prfldušnici volavky (Ardea virgo).

Mnohem zavinutjší jest prfidušnice jeábova, kachny poloploutvé (Anas semi-

palmata), labut zpvné (Cygnus musicus) a jiných.

Ješt jedné zvláštnosti zde musím podotknouti, která se u tlusfaka (Apteno-

dytes demersa) a u bunáka (Procellaria 2:lacialisj nalézá; u prvního ptáka jest totiž

celá prdušnice pehrádkou podél pcpažena, u druhého pouze dolejší její íást.

Co do skladu podobá se prfidušnice ptaí ve všem prdušnici ssaví, s tím

pouze rozdílem, že vrstva svalová, v pridušnici ssaví dosti silná a nikdy nechybící,

mezi ptáky až dotud pouze u pštrosa a kasuara nalezena byla. Co náhrada za vrstvu

svalovou upevnny jsou na prdušnici ptaí dlouhé ,a silné svaly, které po stranách

prdušnice dol sestupují a na hrudní kost se usazují. Svaly tyto nalézají se u všech

pták, a mohou, stáhnou-li se, prdušnici též stahovati a skracovati.

Nkteré postranní svaly prdušnice neupevují se na hrudní kosli, ale po pr-

dušnici dol bžíce nevzdalují se od stn jejích a upevují se na pravém a levém

ramenu prdušnice pod rozštpem jejím. Svaly tyto napomáhají skracováním pr-

dušnice hlavn ku tvoení hlas, proež také u pták zpvavých nejvíce sval se na-

lézá, totiž 5 pár. Zavedlo by nás to píliš daleko, kdybychom se chtli pustili do

podrobného rozbíráni a vysvtlování lislroje hlasového, aniž by se nám to bez obrázk

podailo ; toliko zde podotkneme , že ústroj hlasový hlavn na dvou pružných tenkých

(Obr. 2.)

a Hradní Itost ; b klíní kost ; c lopatky ; e kost viiUová (Gabelbcin) ;
d pr-

iliisnice ; f chtán zadní, dolejší ; g ramena prdušnice.
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blánkách se zakládá, které po s(rHii«cli (inulušnice, práv nad rozštpem jejím, mezi

vzdálenými od sebe kroužky chruplavkiivitými roztaženy jsou. Stáhnou-li se svaly prfl-

dušnicu, skráti se lato, a kroužky, mezi nimiž bláiiky roztaženy jsou, k sobe se piblíží,

ímž bláiika malý záhyb ulvuii, kléry svobodn do vnit pnidiišnico ní. Vzduch pak

z plic prúdušnií hnaný otásá záhyby tCmito , í-imž povstá\á zvuk podobn jako leto-

leníra se jazýrk u harmoniky.

Jako u ssavcú jest i u ptakíi vnitrní plocha prHuínice pokryla pobtánkou mi-

liavou, která až do nejmenších vtviek prduíniokových vstupuje.

Prfidiišnicc plaíi rozštpujc se vždy na dv ramena, klerá ku pravým a levým

plícím bži ; nikdy se nenalézá Ieli jesle rameno, jako u nkterých ssavc.

Prdušnice rozštpuje se obyejn hlubolio v dnlin hrudní, u kolibíkík ale již

v pli krku.

Mkladltn |»lic. Ramena prdn.šnice, vstoupivše do plic, nerozvlvuji se jako

u ssavrA, alff pozbyvše kroužk chruphjvkovitých následovn se mají. Hlavni rameno

prdušnice probíhá celé plíce podél s hora až dol a koni se vzadu na zpodní ploše

|dic velikým otvorem, vedoucím do vaku vzduchového. Plíce ptaí jsou ledy nadél

širokou rourou provrtány. V stnáoli roury léto nalézá se as 5 vtších a více men-

ších otvor, které též do širokých rour vedou. Roury tyto probíhají též dužninou

plicni a koní se, jako roiir.i hlavní, na rozliných místech pední, zpndní a zadní

plochy plic dosti velikými otvory , vedoucími do vak vzduchových. To tedy jest

již veliký rozdíl mezi plícemi ptaími a ssavimi, že prdušnice v plicích se neukon-

uje, že plíce ptaí jen jako prííchodišt vzduchu slouží, a že nejsou uzavený vak

vzduchový jako u ssavc. Mimo tyto nejvtší roury nalézáme v plicích ješt množství

(Obr. 3,;

... A

«
A plíce; B silice; C piiulušiiicc. a, a, a 0IV017 rourek ilruholiiícli ;

b, 1>

r^liy, ve kterých žebra ležela ; c vény plícní ; il srdenice (aorla), která se u

ptáku na pravnu trauu zntái, n >.snvca im levou.



menších rourek, které ze stn rour nejvtších na vše strany vybíhají a v dužnin
plicní se koní. Mžeme roury tyto, s ohledem na nejvtší roury, jmenovati roury

ádu druhého ili druhotní. Roury druhotní probíhají dužninou plicní, a nkteré

až k povrchu jejímu vystupuji, nekoni se tam ale svobodným otvorem, jako

roury rádu prvního, nýbrž obrátivše se rozbíhají se po zevnitní ploše plic. Roury

tyto však nejsou poslední v plících ptaích. Hlavní ást dužniny skládají rourky ádu
tetího. Tyto vybíhají po stranách rour druhotních, podobným spsobem jako roury

druhotní, z rour nejvlších, jsou však velmi malé a etné, a na stnách rour druhot-

ních skoro kolmo a mezi sebou soubžn stojí, jako píšfalky u varhan. Tyto rourky

nejmenší porovnati miižeme k posledním nejtenším vtvikám prdušniek ssavích.

Vnitní strana rourek tchto posázena jest drobounkými, prostým okem neviditelnými

bukami plícními co posledními základy dužniny plicní.

Kapilární síf v stnách bukových pochází z tepny plicní a pechází do vény

plicní podobným spfisobem jako u ssavc, proež neteba pomr cev krevních k plícím

zde opakovali.

Vaky vzduchové. Nejznamenitjší zvláštnost dýchadel ptaích jsou vaky vzdu-

chové, pouze u pták se nalézajíci. Povdli jsme již, že se prdušnice nerozvtvuje

u pták jako u ssavc v plících, ale probhnuvši dužninou plicní na protjší stran

plic svobodnými otvory se koní. Otvory tyto vedou do vak vzduchových, jichžto

Stny složeny jsou z pohrudnice ili pobišnice, vaky zevnit odívající, a z blány slizn,

která co pokraování blány prdušnice do vak vstupuje. Též hladké svaly nalezeny

byly od Leydiga v stnách vak vzduchových.

Takových vak jest nkolik rozliné velkosti; nejhlavnjší jsou: 1. Vak mezi-

klíni (Interclavicularsack). Tento jest nejhoejší, zaíná od hoejší ásti plic, rozprostírá

se zvlášt pod krkem mezi ramenama tak zvané vidlice (Gabelbein) a vysílá asto výbžky

mezi svaly krkové, ba i pod kži hibetní. 2. Pední hrudní vak (Cella thoracica anterior).

Vak tento leží ped dolejším chtánem a ped velikými cévami krevními, a vysílá po

obou stranách menší vaky až ke krku. 3. Postranní vaky hradní, kleré pu stra-

nách dutiny hrudní ped plícemi leží, zvláštní vaky pod paží (Cellae a.\illares) vysílají

a též s dutinou kosti ramenni ve spojení jsou.

4. Vak srdení zadní (Cellula cordis posterior) leží za srdcem a za ramenama

prdušnice a souvisí s pedešlým.

5. Vaky bišní (Cellae abdominales). Tylo jsou ze všech nejvtší, poínají na

zadní a zpodní ásti plic, jsou ve spojení s nejvtším ramenem prdušnice, kterým

vzduch do nich vstupuje , zaujímají postranní a zadní ást dutiny bišní, odívají steva

a vysílají rozmanité výbžky do pánve, mezi svaly a do dutých kostí stehenních.

Úel vak vzduchových jest na biledni ; slouží totiž k tomu, aby tlo ptaí vzdu-

chem naplnné stalo se lehím a schopnjším k lítání. ím lépe nkterý pták lítati

umí, tím vyvinutjší jsou jeho vaky vzduchové. Podubný ústroj nalézáme též u hmyzu

létacího. Celé tlo jeho protkáno jest malými rourami vzdušnými (Iracheae), a mouchy,

vely a jiní rychlým letem se vyznamenávající hinyzové mají též vaky vzduchové

v biše aneb hrudi, které tlo jejich lehkým iní. Známo, že první vtroplavci naplo-

vali balon svj ohátým vzduchem, který, jsa mnohem lehí vkolního vzduchu studeného;

v tomto nahoru vstoupaje jako olej ve vod balon vzhru nesl. Podobný úinek, akoli

pomrn menší, musí jeviti vzduch ve vakách vzduchových, teplem tla ptaího až na
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30 a vice StupA ohátý. — Mimoádní jcsló luel vak vzduchovjch jest také len, >.o

lí'l() plai'! ped zimuu cliniiii, dbaliijine lepljm vzduLlii'iii v>eelmy lilaviii iitruby.

VzdušnoSt kosti. S vaky vzduchovými spojeny jsuti dutiny nkterých kosti

ptaíich. Vyjma jen málo pták, jakož chiáslala vodního (Rallus aqualicus), lybáka

(Sterna), jespáka (Tringa minuta) a jiné, nalézají se u všech ostatních ptákii kosti duté,

vzduchem naplnné. Nejastéji bývají duté : kost raiiienni, hnidni a kosti lebni. pak

obralle, žebra, lopatky a kost kliciií , ideji kost stehenní, loketní a vetenní. Kost

holcnní a lýtková jen u zoborožce (líucerosj dutou nalezena byla. Z mládí bývají

všechny kosti morkem naplnny, a jen zponenáhla tratí se morek, nechávaje po sob

dutinu, do niž vzduch z vaku vzduchových vniká. Tak poíná u husy teprva v ,5. neb

6. msíci morek z kosti mizeti, a ani roní husa nemívá ješt tolik dutých kostí jako

husa stará.

Do dutých kosti vstupuje vzduch malými otvory z vaku vzduchových ili vlastn

z plic, s kterými vaky vzduchové souvisí. Toliko dutiny kostí lebních nesouvisí s vaky

vzduchovými, nýbrž dostávají vzduch rourou Eustachickou, která z dutiny ústní do

dutiny bubinkové vstupuje a tuto vzduchem napluje ; nkolika malými otvory vstoupí

vzduch z bubínku do dutin lebních kostí.

Úel vzdušnosti kostí ptaích jest asi ten samý jako úel vakii vzduchových,

totiž umenšení potažné tíže tla ptaího, aby pták uinn byl k letu schopnjší. Pedce

ale vzdušnost kosti kletu nevyhnuteln potebná není, proto že i mladí ptáci, nemajíce

ješt dutých kostí, pedce již dobe lítají.

meehauisiniis ilýehání. Spflsob dýchání u pták musí býti rozliný od dýchání

ssavc, a to hlavn z následujících píin : 1. nevyplují plíce ptaí celou dutinu hrudui,

nemohou ledy jako u ssavc sledovali pohyby stn hrudních; 2. jsou plíce ptaí na

hoejší stran skoro nepohnuteln zapuštny do vydulin mezižebeniích, a nemohou se

ledy jako u ssavc voln pohybovati po stnách hrudních ; 3. nejsou plíce ptaí uza-

vený vak vzduchový, nýbrž propouštjí vzduch opt na protjších stranách ; 4. schází

ptákm bránice ; 5. vstupuje vzduch do vak vzduchových a do dutých kosti.

Akoli mechanismus dýchání u pták posavad dosiaten vysvtlen není, poku-

síme se pedce o vytknuli jeho nejhlavnjších moment.

Aby vzduch do plic a do vak plícních dostati se mohl, musí se dutina lirudni

, a bišní rozšiovati. Rozšiování loto dje se, jako u ssavc, pomoci sval, které žebra

a hrudní kost zdvihají, od tla vzdaluji a tak dutinu lirudní rozšiují. Rozšiování toto

dje se u pták tím snadnji, an žebra a zadní ást hrudní kosti velmi pohyblivé jsou.

Kdykoli se u ssavc stny dutiny hrudní od osy tla vzdaluji , což pi každém vdechnuli

se dje, sleduji také plíce stny hrudní, s nimiž spojeny jsou ; u pták však nepiléhají

plíce na zpodní stnu hrudní a nemohou sledovati pohyb jejích. To však mohou vaky

vzduchové, vzduchoprázdn piléhající na stny hrudní a bišní. Kdykoli se ledy dulina

hrudní neb bišní rozšiuje, rozšiuji se i vaky vzduchové a naplují se vzduchem

;

kdykoli se dutina hrudní neb bišní zužuje, zužuji se i vaky vzduchové a vypuzují

vzduch ze sebe. Ale vzduch vstupuje do vak vzduchových pouze skrze plíce, a

z vak opt skrze plíce ven prouditi se musí. Pouhý ale proud vzduchu skrze vl?í

prudušnice plic nepostaoval by asi k naplnni celých plic vzduchem, to se však sláva,

jak myslíme, tím, že skulinka hlasová se zave, když svaly bišní a hrudní stáhnuvše
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se vzduch z vak do plic pudí ; vzduch ven puzený, nemaje volného prflchodu prfl-

(lušnicí, v plících se nahroinaduje, tyto roztahuje a krev v nich okysliuje.

Myslilo se, že krev ve stCnách vak vzduchových proudící pijímá též kyslík

ze vzduchu vak naplujícího, a že vaky vzduchové ponkud též co plíce slouží a tyto

zastupují. Stává-li se to, ledy se to jen v malé a nepatrné mí^ díti mže, nebof

pedn dostávají steny vak krev již okyslinnou a odvádjí krev venosní, jako všechny

oslalni ústroje tla ptaího; a zadruhé jsou vaky vzduchové velmi chudé na cévy krevní.

Vaky vzduchové nevyprazduji e po každém výdechu docela, nýbrž vždy jislé

množství vzduchu v nich pozstati musí, jinae by lítající pták po každém výdechu,

ii ledy po každém vyprázdnni vak vzduchových tžším státi se musel, a tudiž po

každém výdechu k zemi by klesal. Že duliay kosti se stahovati a vzduch vypuzovali

nemohou, rozumí se samo sebou.

Zdali ptáci ped vzletem vaky více vzduchem naplují než obyejn, dá se

souditi, není ale až dotud pozorováno ; taktéž se neví, zdali ptáci vodní, chtíce se pod

vodu ponoili, vzduch z vak vypuzují.

Plíce obojživelník.

Akoliv obojživelníci velmi rozdílní jsou, co do zevnitní podoby i co do vnitní

iislrojnosti, pedce v tom se všichni shodují, že plícemi dýchají, ímž se hlavn lisí

od ryb, které žábrami dýchají. Ovšem že mnozí obojživelníci též žábrauii dýchají,

nkteí jen z mládí, jiní po celý život, ale vedle zaber nalézají se u nich též plíce,

tak že živoichové takoví co praví obojživelníci pod vodou žábrami, ve vzduchu pak

plícemi dýchati mohou. Obojživelníci takoví, jenž po celý as života žábry podržují,

jmenují se žábronosné (perennibranchiata), jako jsou n. p. proteus, akolotl raexikánský

a jiní. .Jiní mají žábry jen z mládí, jako žáby, mloci, olci (triton). Pozdji zakrují

žábry v tom pomru, ve kterém plíce se vyvinují, až konen docela zmizí. Vyvinutá

žába tedy pouze plícemi dýše, a musí as po ase hlavu nad vodu vystriti aby

erstvého vdechla vzduchu ; zabrání-li se jí to, tedy se za 3 neb 4 hodiny pod vodou

zadusí. Vtší ást obojživelník nemá však nikdy žáber, nýbrž již z mládí jen plícemi

dýchá; jsou to oni, jichžto kže šupinami neb štíty pokryta jest, jako hadi, ješli

a želvy.

Co do skladu plic samých, nalézáme mezi obojživelníky velikou rozmanitost

;

zde spatujeme povlovný postup ve vyvinování se ústroje dýchacího, od nejjednodušší

podoby až k složité.

Pistupmež tedy k zevrubnjšímu skoumání dýchadel obojživelník , šetíce pi

tom poádku lánk pedešlých.

Podoba. Podoba plic obojživelník ídi se vbec dle podoby tla :
jest obvejitá,

kulatá u žab a želv tla více širokého, podlouhlá, válcovitá u ještr a had. Zadní

ást koni se obyejn v tenký cípek. Zevnitní plocha plic jest bud hladká, bud

nerovná, vtšími neb menšími vypuklinami pokryta aneb výbžky opatena ; což ídí se

dle množství a velikosti bunk plícních.

Barva. Plíce obojživelník jsou svtle ervené a posety hustými tmavými

skvrnami, pocházejícími od tmavomodrého, hndého neb erného barviva, uloženého

v buíikách rozvtvených neb hvzdnatých.

Pott plic. U ssavc a pták nalezli jsme ústroj dýchací vždy ze dvou plí
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složený, též u obojživelník jest lo pravidlem , s lou vSak znaiiieiiiloii víminV.o", žo

II všcli hadíi jedna |iíilo vždy iiKiiši jest než druliii. Nesomnrnosl tálo, klerii bez

pocliyliy z podlouhlé, válcovité podoby Ila hadího vychází, Jest u nkterých, jako n. p.

II naši užovky (Tropidonolus nairix) tak veliká, že jedna ple plic docela zakrní, ana

se druhá tím více vyvine.

Velikost. Plíce obojživelník zaujimají pnm'"Tn k celému ti'lu mnohem vlší

prostor než plíce plaí neb ssa\rí, akoli pro menší pnel bnnk plícních poskylují

krvi miHihem menši plochu k ruzlííháni se. Nejmenší plíce mezi (diojživelniky mají

ješlii, nejvClši želvy. 1'lícc hadí jsou velmi dlouhé a bfiží asto skrz celou dutinu

lilrobní až k iti. Vodní hadi mají zvlášt veliké vaky plíeni, a zajisté do nich více

vzduchu nabrati mohou, nežli k okyslifování krve práv poteba ; zdá se ledy, že tyto

veliké vaky plícní též k lomu slouží, aby had lehím a ku plování schopnjším se .stal, i mají

ledy ponkud stejnou ilohii jako vaky vzduilcvé ii jiliik, aneb jako inchýck u ryb.

PolinidiiiC. Dutina hrudní, nejsouc bránicí oddlena od dutiny bi-išni, obdržuje

od léto vnitl^ní povlak svj co pokraování pobišnice, která plíce a ústroje hrudní

odívá. Pouze u želv nalézá se nedokonalá bránice.

Dráhy vzduchové. Jako u pták a ssavc vstupuje vzduch u obojživelník

chtánem a prdušnici do bunk plícních.

Chtán. U (d)ojživclnik hlasem obdaených, jako u žab a nkterých ješlr,

slouží chtán též co ústroj hlasolvorný, u bezhlasných obojživelník pouze co priV

ihodišt vzduchu do plic. Jest však chtán obojživelník vbec velmi jednoduše z chrti-

plavck a nkolika sval složen a tvoi úzkou, dlouhou skulinku
,

jejížto ostré kraje

více mén nataženy neb uvolnny byli mohou a tetelením se zvuk vydávají ; u oboj-

živelník bezhlasých však nalézáme skulinku jednoduchou, mkkými, okulacenými kraji

opatenou.

U nfiklerých želv umísln jest ped skulinkou chtánovou píní záhyb blány

slizne, který skulinku v as polykání pikrýti mže, první to naznaení piklopu chtá-

nového (epiglotlis). U had nalézá se zvláštní pochva ili pouzdro, do nhož jazyk

vlažen býti mže. Na hoejší stran zadní ásti pouzdra toho umístna jest jednoduchá

skulinka chlánová.

Priidiišiiice. Též prdušnice obojživelník jest velmi rozliná. Nazí oboj-

živelníci mají velmi krátkou prdušnici, ba nklerým, jako n. p. želvám, cele chybí,

a plíce bezprostedn spojeny jsou s chtánem.

Ještrky mají obyejn dosti dlouhou chruplavkovitou a rozštpenou prdušnici.

Nejdelší prdušnici mají hadi. U onch, jenž dvojími plícemi opateni jsou, roz-

štpuje se též prdušnice na dv ramena : zakrnním jedné ply plic zakriíiije též

jedno rameno prdušnice.

Želvy mají dosti dlouhou prdušnici, která se u nkterých velmi brzy rozštpuje,

tak že vtve prdušnice mnohem delší jsou než lálo sama.

Delší prdušnice obojživelník opateny jsou kroužky chruplavkovitými, oby-

ejn celistvými, jako u pták, a asto kostnaljícími, zvlášt u had.

Skladba plic. Jak jsme již podotkli, dá se sledovali podobný vývin plic oboj-

živelník od nejjednodušších zaátk až k takové složitosti, kde se plíce obojživelník

podobají plícím ptaím.

U olkfl a proleus nalézáme pouze jednoduchý, blánovilý vak, visici bczpro-
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stedn na chtánu aneb na krátké, široké a blánovité prfldošnici. Stny vaku tohoto

jsou hladké a beze vší stopy bunk plícních. Po stnách rozvtvuji se cévy plícní,

pivádjice krev venosni a odvádjíce okyslienou arteriosní. Jednoduché tyto plíce

mohou se považovati za jedinou plícni buku ssaví nad miru zvtšenou.

Jdeine-li o krok dále
, potkáme se u mlok a žab též s jednoduchými vaky

plícními, bez rozvtvení prdušnic, a na vnitní stran stny plícní vystupují již kolmé
pehrádky, tvoíce veliké bufiky, obyejn mnohohrané a nkteré menší v sob chova-
jící. Uprosted vaku však nalézá se ješt veliká dutina, do níž buky se otvírají.

Obraz 4. pedstavuje plíce žabí.

(Obr. 4.)

Pravé jsou nafouknuty a celé, a vidti na povrchu jejich stny bunk prosvítat.

Levé plíce jsou rozíznuty, aby vidti bylo buky po stnách rozpostavené a uvnit
dutinu plícní obstupující.

Porovnali lze lakové plíce k rozšíenému konci prdušniek ssavích o mnoho
zvtšenému. Vybíháním sln bukových rozšiuje se též plocha plícní, a mnohem více

krve po ní rozbíhali se mže než v plicích olk a proteus.

U had jest vnitní strana plic též bukami posázena, a sice nejhustji na pedním
konci vaku plícniho ; ím dále na zad, tím více idnou buky, zvtšují se a nechávají

vždy vtší prostor uprosted plic, až asi na zaátku druhé tetiny vaku plícniho docela

zmizí a zadní stny vakové hladké a tenké zstávají jako u olk. Také se v stnách

zadních jen málo krevních cev nalézá, proež ástka tato spíše co nádržka vzduchu

nežli co ústroj dýchání slouží.

Jest však mnoho had, jichžto plíce cele bukami naplnny jsou, vždy ale jsou

baky pední drobnjší a etnjší než zadní (na p. u rod boa, tortri.x, amphisboena).

Pedstavíme-li si plíce žabí neb hadí co zvtšený konec nejmenších prdušniek
ssavích, tedy nalézáme u jmenovaných obojživelník pouze jedinou takovou dutinku,

ili jedinou ukonenou prdušníku na každé stran; u ještr rozmnožují se dutinky

tyto. Tak n. p. u leguána koní se prdušnice každé sírany dvma otvory, z nichžto

každý vede do zvláštní dutiny , bukami poseté a pehrádkou od druhé oddlené.

Mžeme si to pedstaviti, jakoby na jedné prdušníci dvoje plíce žabí vedle sebe visely.

U chamaeleona afrikánského již ti takové dutinky vedle sebe leží, jakoby plíce

ještra tohoto na každé stran ze tí plic žabích složeny byly.

U Tupinambis bengalensis rozvtvuje se prdušnice nkolikráte, a každá vtev

vbíhá do zvláštní dutinky, bukami hust posázené, jakoby na každém raménku pr-
dušniky malé plíce žabí visely.

Mnohem složitjší jsou plíce želví, abychom ale schematický o tom podali obraz,

pedstavme si je následovn. Rameno prdušnice bží nerozvtvené hoejší ástí dutiny

útrobní skoro až k pánvi, kdežto se koní rozšíeninou podobnou plícím žabím. Ve

stnách ramen prdušnice nalézají se veliké otvory, podporované kroužky chruplavko-

vilýnii. Každý otvor vede do uzaveného vaku plícniho, podobného plícím žabím, tak
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že si pedstaviti mfižcinc plíce želví jako množství jednoduchých plic žabích, visících

na jediné dlouhé prdušnici jako zrna na hroznu. Ovšem že v skutec^iiosti plíce želví

jinou podobu ukazují, any jednotlivé ástky a oddíly mezi sebou tsné srostlé a spo-

jené jsou, nicmén složení jejich má v skutku ráz tuto vyložený.

Plíce želví podobají se tedy již ponkud plícím ptaím ; ponvadž prúdušnicc

nerozvtvené skrz celé plíce probíhají a stny jejich otvory provrtány jsou, kterými

vzduch dále do bunk plícnich se dostává ; predce však leží veliký rozdíl v tom, že

u želv již roury rádu prvního bukami posázeny jsou, kdežto u ptákii tcprva v rour-

kách ádu tetího malé buky se nalézají; že se u želv roury ádu prvního rozšiují

co zvláštní oddíly plic, u ptáku ale úzké, dlouhé , všudy stejné široké jsou a ze stn

svých roury bukonosné vysílají ; konen že plíce želví všude uzavené vaky tvoí,

nemajíce otvor, které by do mimotních vak vzduchových jako u pták vycházely.

Stny bukové. Vaky plícní obojživelník jsou vlastn jen rozšieniny pr-
dušnic a z vtší ásti z podobných tkanin složeny jako tyto. U had, želv a všech,

jichž prdušnice kroužky chruplavkovitými opateny jsou, vstupují tyto do rozšieniny

plícní, kdežto ale brzy zmizí. Zevnitní strana plic potažena jest pobišnicí, blánou to

serosní, jako u vyšších pátenatc, pak následuje vrstva tkaniny pojivé, protkané hoj-

nými vlákenky elastickými, a dle Leydiga též hojnými svaly hladkými, ímž plíce všech

obojživelník veliké nabývají pružnosti. Vnitní strana polažena jest blánou sliznou,

nesoucí ásky mlhavé, u nahých obojživelník a u želv z\lášt vyvinuté.

V blán slizne rozbíhají se cévy krevní.

Dráhy krevní. Pomr srdce a cev krevních k plícím u obojživelník jest

velice rozdílný od onoho u ssavc a pták. Zavedlo by nás píliš daleko, kdybychom

se chtli pustiti do podrobnjších toho výklad u všech tíd obojživelník, protož jen

králce a pehledn vyložíme pomr tento.

Srdce obojživelník liší se podstatn od srdce ssavího a ptaího hlavn tím,

že není složeno ze lyr oddlení ale jen ze tí; totiž ze dvou pedsíní a jen z jediné

komory. Krev tmavá venosni vrací se z celého tla do pravé pedsín jako u ssavc

dvma hlavníma žilama dutýma: žilou dutou dolejší, krev trupu k srdci vedoucí, a žilou

dutou hoejší , krev z hlavy pivádjící. Z pravé pedsín vstoupí krev do komory,

ze které do srdenice (aorta) hnána bývá. Srdenice rozštpuje se ale hned po svém

výstupu ze srdce na ti páry vtví. Vtve páru prvního, srdci nejbližší, jsou jen úzké

roury krevní a bží do plic, kamž krev k okysliení pivádjí. Vtve páru druhého

ili stední jsou nejvtší, zatáejí se v obloukách na právo i na levo, vstupuji za srdcem

dol, a spojivše se pod srdcem opt ve velikou rouru tvoí takto srdenici dol stupu-

jíí, krev do trupu vedoucí. Nejhoejší vtve jsou nejmenší a bží pímo do hlavy,

kamž krev ze srdce pivádjí.

Piložený obrázek 5., pedstavující obh krve v tle žabím, vysvtlí lépe tento

pomr, zvlášt poovnáme-li jej s obrázkem v pedešlém lánku o plících ssavCích podaným.

Hlavní tedy rozdíl mezi ssavci, ptáky a obojživelníky co do pomr cev krevních

k plícím leží v tom, že u ssavc všechna krev venosni z tla se vrátivší z pravé

komory do plic hnána a tam okysliena bývá, u obojživelník ale jen malá ást krve

venosni do plic \slupuje, vtší ást neokysliena zpt do tla bží. Ona malá ástka

krve, která v plících následkem pijatého kyslíku v arteriosní promnna byla, vrací

se z tchto do levé pedsín a z této do spolené komory, kdež s krví venosni se
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smíehavši do Ila bží. V ssavc a pták nemíchá se ale krev arleiiosní s venosní.

ponvadž arleiiosni kiev z plic se vrálivší do levé komory vstupuje, klerá od pravé,

kdež krev venosní se sbíhá, úpln oddlena jest. U ssavc a pták rozbíhá se v tle

krev ist arleriosní, u obojživulnikfi ale vrací se ze srdce do tla krev z vtši ásti

venosní, opravena a zlepšena pouze malým pimskem krve arleriosní.

(Obr. 5.)

P plíce ; S liomora svJcc ; Pp predsíu pravá, PÍ preiUííi levá ; a vtev

?.poclní (pár první) do plic bžící; b vtve stíeduí (pár drnliý), zatáející se

dol, tvoí aortu f ; c vtve hoejší (pár tetí) k hlav bžící ; c žíla dutá do-

lejší (véna cava asceuUens)
; g žíla dntá hoejší (véna cava descendens) ; d

žíla plícní (vcna pulmoiialis), okyslicnou krev z plic do pedsín levé vedoucí.

Pomry práv vyložené nalézají se hlavn u žab a nahých obojživelník : a však

i u had, ještr a želv, s vtšími neb menšími rozdíly, podobného stává uspoádáni.

Nízký stupe tepla krve obojživelník pochází z toho, že jen malá ástka krve do

plic vstupuje. Nebo, jak luba nás uí, vyvinuje se pi každém okysliování teplo;

ím vice krve a ím aslji s kyslíkem se pojí, tím více tepla se vyvinuje, tím teplejší

krev bývá.

Slechaiiisiiius dýchání. Vzduch vstupuje do plic obojživelník podobným

spsobem jako u ssavc a pták následkem rozšiování se dutiny plícní. Rozšiování

toto dje se ale u rozliných obojživelník rozlin. U had a ještr rozšiuje se

dutina útrobní jako u ssavc a pták pomocí sval, které pohyblivá žebra zdvihají aneb

pitahují; u tch jest tedy mechanismus dýchání velmi jednoduchý.

Jinae ale se dje užabovitých, jimž žebra docela chybí, a dutina útrobní pomocí

sval ji obkliujících ovšem zúžena ale nikoli rozšíena býti nemže.

Stává nkolik rozliných výklad mechanismu dýchání u žab. Nejoblíbenjší

v^kliu! jest tento. Diiliiia ústní jest u :'ab dosti | rostranná, a Hvcliá-!i /•iba, vidíme
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stídaví; zd\ihání se a klsáni dolejší slny duliiiy ústní, ili .sliidiivú zužováni a roz-

šiováni její. Do dutiny ústní mže vzdiicli pouze nosem vstupovali, ponvadž žái)a ústa

svá vždy pevní- zavená mívá. Myslilo se ledy. že v dírkách nosovycli zvláštní klapky

se nalézají, které dovolují vzduchu vstoupiti .skrz Uds do dutiny ústní, zpátentímu

ale vystoupení, zavevše se, zabraují. Roztáhne-li se dulína ústní, vstoupí do ni

vzduch nosem; zúží-li se, nemiiže vzduch pro zavené klapky nosem zpt, ale

oteveným chtánem do plic vtlaen bývá. — Až dotud nemá výklad tento nic nepo-

chopitelného do sebe, jinae však, ptáme-li se jak vzduch z plic vyhnaný opt ven se

dostane, když klapky nosové tomu brání a ústa vždy zavena ztislávají ? Že výklad

tento jest ncpostaitelnv, dá se též jednoduchým e.vpcrimenteni dokázati. Otevela-li se

totiž mocí žáb huba, nemohl by vzduch zužováním dutiny ústní do plic vtlaen býti,

ale opt by vystupoval ven ústy otevenými, a žába nemohla by dýchati. Zkušenost

však ukazuje, že žába i otevenými ústy, akoli obtížnji, pedce dýchali múze ; laké

se mi nikdy nepodailo jakýchkoli klapek v nozdrách nalézti.

V skutku ale dje se dýchání žabí následovn. Zadní stna dutiny ústní ili

patro, složeno z mkkých ástek a podporováno kosti jazykovou, slouží jako písf u

pumpy, aneb jako bránice zvíat vyšších, s lim rozdílem, že bránice na dolejším konci

dutiny hrudní, patro však na hoejším se nalézá. Vsloupí-li patro ku pedu, rozšiuje

se prostor za ním, t. j. dutina úlrobni, a vzduch proudí se do plic, v rozšíené dutin

též rozšíených. Skulinka chlánová nalézá se v patru a bývá otevena, když patro

ku pedu se pohybuje. Sloupí-li piilro zase do zadu, zužuje prostor za ním ležící, tedy

i dutinu plícní, a vytlauje z ní vzduch do dutiny ústní, z které nosem ven se proudí.

Pi puzení vzduchu z plic napomáhá též slažilelnost svalu bišních a pružnost plic.

O pravdivosti toho výkladu lze se snadno jiesvditi , když zpodni elist odízneme

a vysvtlený pohyb pálra voln pozorovati mžeme.

U želv dje se dýchání snad podobným spsobem jako u žab, mimo to jsou ale

na zadní ást plic zvláštní svaly upevnny, které plíce nazad táhnouti mohou ; první

lo stopa bránice v živoišstvu.

Dokonivše línito lánkem pojednání o plících živoich nemžeme se ubránili

bázni spravedlivé snad výitky, že jsme pojednání toto pes piliš rozšíili a se více,

než as(i)ii.su našemu písluší, do podrobností pustili. JKli jsme hlavn dvojí úel na

zeteli, pedn : seznámiti tenáe s pochodem i ústrojem dýchání, jak jej ve vlastních

prsou každý nosí, a zadruhé: zavésti tenáe z úzkého kruhu vlastní ústrojnosti do

širokého oboru píbuzných nám dle tla tvor, rozšíiti rozhled jeho v živoišstvu a

okázali jemu, jak moudrost tv&rcova od jednoduché vycházejíc myšlénky povlovným

krokem k vyšším vždy vystupovala ústrojm a tvorm, jak jediná myšlénka skrz celé

ady zvíectva , ba asto skrz celé živoišstvo bží v ustaviném se zdokonalování.

Tak, jak z jednoduchého vaku vzduchového, jak jsme jej u olk byli poznali, postoupn

skrz celou adí vyšších zvíat složitý ústroj dýchadel ssavích se byl vyvinul, tak

bychom mohli sledovati vývin každého ústroje tla zvíecího od nejjednodušších zá-

klad až k nejvt£í nám známé dokonalosti
;

prozatím však budiž dosti jediného

pikladu.
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Nejnovji od Rus opanované krajiny v zemi Amurské,

s ohledem na phrodní jejich pomry.

Nové loto a znamenité rozšíení hranic íše Ruské v Asii a to v dob, kde

Rusko tžkou válkou bylo seveno, která moci jeho citelnou ránu zavdala, spsobem

zcela tichým a pokojným, muselo na sebe obrátiti veejnou pozornost u veliké míe.

Dležitost pímnožku tohoto pro íši Ruskou byla ihned všeobecn uznána a dle zá-

sluhy ocenna, i jest pro každého vzdlance vcí nemálo zajímavou, dovdti se n-
eho bližšího a místnjšího o poloze i fysikalních pomrech tchto krajin, kterým již

nyní vští se skvlá budoucnost. Z takovýchto zpráv nad jiné dkladností a zevrub-

ností svou vyniká zpráva podaná od slovutného Gumpreehia v Berlínském asopise:

,,Zeitschrift fur allgemeine Erdkunde. V. S-," kterou my, za to majíce, že i zempis,

obzvlášt ve významu tom, jakého v nejnovjším ase nabyl, v obor vd pírodních ná-

leží, také našemu tenástvu podáváme, svleenou ovšem z veškerého ueného apparatu

i etných citát, s kterýmiž tenáe jich žádoucího odkazujeme na samý náš pramen,

Když na zaátku 17. století Rusové až do východních krajin sibiských vnikli,

pinesli tamjší Kozáci v letech 1636—1639 od eky Ulji první zprávu o veliké ece

v Mandžursku, nazývané od ían He-long-kiang-, jíž Rusové ihned pezdli Amur.

Brzo na lo (r. 1647) nalezly dv výpravy cestu ze zem Jakut až k této ece, ob-

zvlášt ale byl to kozáky dstojník Pojarkov, který vtší ást bhu eky Amuru až

k ústí jeho do oceánu poznal z vlastního názoru. Muž ten vypravil se totiž r. 1643

50 zástupem tak zvaných promyileníkú, t- j. dobrodruh, kteí v 16. a 17. století

v djinách odkrytí Sibie byli as to samo, co za našich dn jsou pioneen uvnit se-

verní Ameriky, z nov založeného msla Jakulska do Mandžurska v nadji, že tam

nalezne stíbrnou rudu, jaké prý se dobývá u eky Ury ili Urky. S poátku držel

se bhu eky Leny až k vyústní se do ní Aldanu, naež po tyry nedle táhl na-

horu proli této poslední ece i proti jiným ješt ekám, až konn dorazil k velikému

pomeznímu pohoí mezi tehdejší zemí Jakutskou a Mandžurskem, nazvaném Jablonoi chrebet

aneb jinak Stanovoi. Dv nedle poteboval v horách Pojarkov ku pekroení Voloku,

kteréžto návrší iní rozhraní vod mezi ekami Lenou a Amurem, z nichž onano vy-

lévá se do Severního moe ledového, tento do moe Japanského. Po Saje, jednom ze

znamenitjších pítok Amuru, plavil se Pojarkov s lidem svým až k jejímu ústí do

tohoto veletoku, a potom po Amuru samém až k jeho vyústní do oceánu. Tak hned

v nejprvnjších letech po jeho objevení nabyta jest tak úplná známost Amuru, že není

podobného píkladu, aby nkterá jiná z obrovských ek zem v tak krátkém ase tak

úpln byla ohledána.

Nenalezit sice Pojarkov žádných stíbrných rud, za to ale on i lidé' jeho pi-

nesli dom takové množství nejdražších kožešin, že již r. 1650 kozáky náelník

Jerofei Chabarov s jiným zástupem promyšlenik k témuž konci vypravil se do zem
Amurské, kdežto založiv celou adu tvrzí jak na veletoku samém tak i na hoejších

jeho pítocích velikou ást Mandžurska ruské korun podrobil. Mezi tvrzemi od nho

založenými dospla k obzvláštní dležitosti Jaksa, pozdji Albasinsk nazvána, pod kte-

rýmžto jménem astá zmínka se o ní iní v djepise tch krajin.

Chabarov sice nedostal se až k ústí Amuru, ovšem ale podailo se lo r. 1671

jednomu z dstojník jeho, kozákovi Nagibovi. Pojarkov a Nagiba, pokud nám známo,
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byli z Evro|ian a sibirskjcli jejich potomk jediní, kterým se podaKIo doplouti po

Aitiuru až k jeho výloku. Žádné pozdí-jší podniknutí toho druhu nebylo pivedeno ku

konci. Z nejnovjších íasíi znám jest |iokns niissionáe de la Bruniére o proskou-

mání Amuru až k ústí jeho, který však neštaslný vzal konec. De la Bruniísrc za-

vraždn jest r. 1846 na výprav své ve vesnici Hon-Tong od tamjšich obyvatel,

jakéhosi prý kmene dlouhovlasého.

Ruští vetelci mívali faslé a krvavé boje s praobyvateli krajin tchto, jež skraco-

vali v hlavní jejich živnosti, totiž v honb na zv kožešinnou. Pevaha evropské palné

zbran zjednávala Kusm vítzství nad polodivochy, a boje tyto nestejné pirovnávány

jsou óasto ku podnikm Korteza, izarra, Alvarada i jiných španlských dobrodruh

v Americe. Tmto kozáckým výpravám povinnováni jsme za první, a velmi neúplnou

známost zem Amur.';lié, již chudé zprávy ínské a v nejnovjší dob nkteré nemén
chudé zprávy francouzských Lazarist, jediných to Evropan, kteí za našich dob vnikli

do vnit té zem, jmenovit missioná de la Brunira a Venaulla, nehrubé roz-

množily.

Pi všech svých bojích s praobyvateli zstali Rusové skoro po celých 40 let

v držení Amuru a severní iVisli Mandžurska, nebof Mandžurové, kteí r. 1644 íši

ínskou sob byli podmanili, mli ješt plné ruce práce s náležitým upevováním panství

svého nad zemeni tak rozsáhlými, aby byli zaslouženou pozornost vnovati mohli výboj-

ným pokrokm, jaké inilo Rusko v jejich vlastní otin. Teprva roku 1689 vyslal Císa

Kang-hi, jeden z nejvýtenjších panovník ínských, silnou moc vojenskou k Amuru,

kteréžto nemohli Rusové odolali a která všecky osady jejich zkazila. Tím celá zem
Amurská opt pipadla k panství ínskému. Ješt téhož roku jednáno v Nerinsku

o mír mezi Ruskem a ínou, pi emž vyslancové ruští, davše se zastrašiti silným

lostvem ínským na Amuru, které hrozilo vysaditi na beh 10,000 muž, postoupili

íanm všecky ruské držebnosti v Mandžursku i s ekou Amurem. Ustanovení míru

tohoto potvrzeno jest r. 1728 smlouvou Petrohradskou, ímž ale vždy ješt zstával

ohromný kus zem, asi 50,000 q verst, pi Rusku, kterého sob však vladastvo si-

biské po tu dobu ani nevšímalo.

Škoda, kterou utrplo Rusko ztrátou Amuru, byla nesmírná ; nebof íané, vy-

louivše je od plavby po ece léto, pekáželi tím samým po celý ten as rozkvtu

jižního Sibiská. Amur totiž snadno dal by se spojiti s velikým jezerem Baikalským

prostedkem ek Šilky a Selengy, z nichž onano do Amuru, tato do jezera Baikalského

padá, Cimž otevena byla by plavba z Indického oceánu až do samého srdce Sibie,

kdežto s druhé strany sáhala by vodní kommunikace prostedkem mocných jižních

pítok Amuru hluboko do íny.

Pi takových okolnostech nepestávali Rusové po celá tém dv století usilovali

o to, kterak by opt eku Amur opanovali anebo aspo na íanech dovolení vymohli

k svobodné plavb po ni až k jejímu ústí. Podezívá však politika ían vždy tomu

byla na pekážku, až teprva nejnovjší politické pomry jejich íše i v tchto koninách

zmnu spsiibily. Již ped nkolika lety sice snažili se Rusové bez dovolení ínské

vlády usaditi se na severní stran Amuru
,
pi emž jim vhod picházela nynjší,

zpustlost zem a veliká ídkost obyvatelstva, ba roku 1850 zamýšleli tam i msto zalo-

žili : avšak teprva ped dvma lety uinila jim vláda ínská tak rozsáhlých koncessí,

že tím úpln dosáhli všeho, o tak dlouho a marn byli usilovali. Dle psaní z Irkut-

Žlva. 1867. 1

7
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ska, uveejnného v Severní Vele v msíci ervenci r. 1855, nynjší panovnílt jjie.f

beské íše Rusim netoliko povolení dal k svobodné plavb po „veliké ece" (jak slov

íanm Amur), nýbrž i dobrovoln jim postoupil ást Mandžurska ležící u jeho ústí,

kterážto obt nepišla íanm nikterak za tžko, an dle vyznání jejich mandarin,

uinného ruským úedníkm, eka tato k nižádnému užilku jim nabyla. Samo sebou

rozumí se ostatn, že velikomyslný tento dar nebyl od ían uinn Rusm bez ve-

dlejšího úmyslu, získati si jejich dobrou vli v dob tak nebezpených politických zá-

pletk, v jakých se na ten as íše jejich nalézá.

Irkutské ono jisaní vyhlašuje toto rozšíení ruských hranic za událost neoce-

nitelnou v ohledu na budoucnost Sibie. Reka Araur, nemajíc ani vodopád ani úskalí

a k tomu znamenit jsouc hluboká, jest tak píhodná pro plavbu, že i prostední ná-

moní lodi žádných pekážek na ní nenalézají*); ruské menší parochody odbývají

plavbu po ní od Nerinska až do oceánu ve 14 dnech. Až dosaváde musely Kamatka

a ruské držebnosli v Americe zásobovány býti moukou a jinými vci potravními ob-

tížnou, 6000 verst dlouhou cestou po suchu pes Jakutsko do Ochotska ; nyní budou

se potravní zásoby pohodln po vod dovážeti z krajin zabaikalských po Amuru až

k jeho ústí. Jaké uspoení tím nastane, palrno jest z toho, že v Kamatce bude libra

mouky za 15 stíbrných kopejek, kdežto až dosud, jsouc dovážena po suchu, stála

10—15 rubl assignat, ano r. 1847 i 28 rubl papírových**). Jest se nadíti, že

i dovoz aje z íny bude se díti budoucn pirozenjšim spsobem po vod, což

vše musí arci míti za následek, že msto Jakutsko ztratí svou dležitost, které na-

bylo hlavn dovážením zboží do Kamatky a Ameriky, tak že napotom sotva bude n-

ím více nežli skladištm pro kožešiny les tungusských a jakutských.

Mimo to jest zem Amurská nemén bohatá na vzácné kožešiny jako východní

Sibisko, uvnit chová hojnost rud, a výborná její pda eká toliko na ruku vzdlá-

vající. Obyvatelé Mandžurska byli dosaváde na vtším díle jenom koující lovci ko-

žešin, kteí ást výtžku svého od\ádli ínské vlád co da, a toliko v jižních kra-

jinách usedlí byli vypovzenci ínští, jež vláda ínská mla obyej sem posílati, jako

ruská své do Sibie. Nezdá se však, že by vypovzenci ínští byli pinesli do krajin

tch njakých živl kulturních, jako vypovzenci ruští do Sibie. Nicmén není po-

chybnosti, že Mandžursko zcela se hodí k založení pevných osad, an již první dobro-

druhové ruští, kteí do zem té vnikli, poblízku Amuru a jeho pítok nalezli orbu;

jmenovit pak kozáky dstojník Ignatij Milovanov, vyslaný z Nerinska ku prozpytováni

zem Aijiurské, nemohl dosti vunachváliti výbornost tamjši pdy rolní. Již lidé Cha-

barovovi šili tam žito, a nástupce jeho Sinovv, od vlády ruské za gubernatora zem

Amurské ustanovený, usiloval též (r. 1652) o zavedení rolnictví; ruský pak djepisec

Fischer neváhal dle zpráv, které ml ped rukama, prohlásiti tuto zem za jednu z nej-

úrodnjších a pro orbu nejpíhodnjších. Tyto píznivé vlastnosti zem Amurské u

pirovnání se Sibií uinili za onch dob takový dojem, že Sibiané tyto nové opano-

) Jak známo z poslední války, nalezlo ruské loístvo, z pístavu Petropavlovského spojené námoní

moci Anglifai a Francouz ušlé, bezpeného útoišt v samé ece Amuru, do které bez pe-

kážky veplulo.

") 4 rubly assignat ili papírové dlají rubl stíbrný, jenž platí dle našich penz asi 1 zl. 40 kr. st.

Eubl dli se na 100 kopejek.
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váné krajiny, zcola t<ik jiikn [icd desíti lety An^lo-Amerikáni Kaliluniii (lovažuvali za

novou zaslibeiuni /.oni ii priny sil)iisk\' nij. a /.( i(iki'lio oliyvalelslNa sibii'»kho zmoc-

nil se noodolallný pud k sli-liuvúni se lui jih, který trval po delši ías.

Když konen mezi ekami Aniurcni a Selinduu i železné rudy se nalezly, kle-

rýih, jnk se zdá, až do lchlo dob nebylo dobýváno, uinil již Chabarov návrh k za-

ložení msta, kterýžto plán \šak nedošed uskulenni odpoívati niusil plných dv st

let, nežli piikrofeno mohlo bjti k jeho provedení. Na jae roku 1855 poslala ruská

vláda nkolik selských rodin z Irkulska dolii po Amuru. aby lam vzdlávaly pdu a za-

kládaly role. 300 verstu od ústí Amuru bude založeno okresní msto s tvrzi, a správní

okres KamiKský nejspíše docela pestane, naež ukazuje nejnovjší odchod ruských

úad a ruské posádky z Kainalky, a na jeho místo nastoupí nový okres Amurský.

Thož j:ira odebral se do zem nov nabyté i generální gubernator východní Sibie,

aby zavedl ehokoliv potebí k poádnému zízení, jmenovit pak, aby s úady ín-

skými ustanovil pevné hranice mezi obma í.šemi. Zárove dopravováno pes Irkut-

sko neustále dla pro pevnost založenu býti mající, koule, pumy, železná lože k d-
lm, kotvice a parní slroje, což vše patrn jeví úmysl ruské vlády, použiti zem
Amurské v míe rozsáhlé. Dle nejnovjších zpráv chránny jsou již výtoky .Amuru sil-

nými tvrzemi, jejichž posádka obnáší prý 8000— 10.000 muž.

Neposledního místa mezi živly budoucího rozkvtu zem Amurské zaujímá též

náramná rybnatost tamjšich velikých i'ck, oplývajících množstvím losos, pstruh, je-

setr, vyz (20—25 sti-evic dlouhých), štik, sumc (kterých v celé Sibii nikde se nena-

lézá), i jiných málo známých a drahocenných velikých ryb. K tmto posledním náleží

jmenovit iluam-iu, ryba 1000 2000 liber tžká, mající velmi bílé, chruplavkovité a

pechulné maso, jejížto vlastní chruplavky pokládají se za obzvláštní lahdku, proež je

mandarinové ínští sbírati musejí pro císaskou tabuli. Jiná hledaná ryba jest tamara

(10 15 liber mající), která pichází z moe do ek. Obyvatelé pobeží amurského

jsou ostatn velmi šikovní rybolovci, obzvlášt Tungusové pi dolejším Amuru, kteí

stílí ryby z kuší.

Také jedna plodina rostlinná jižního jMandžurska mže se stáli veledležitým ped-

mtem obchodu mezi Ruskem a ínou. Jest lo proslaveny u ían ginseng, koen

rostliny betanovilé Pana.\ Ginseng, jejíž první popis a vyobrazení podal ped 150

lety jesuita P. Jartou.x, a kterou v novjším ase vdecky obadal Nees von Esenbeck,

vyobraziv ji v dodatku k dílu svému o léivých rostlinách, v Dsseldorf vyšlém, na

tab. 112. Slovo ginseng znamená v jazyku ínském živého lovka, kteréžto jméno dáno

rostlin pro zvláštní [lodobu jejího koene, akoliv by je tento i v jiném smyslu zaslu-

hoval, nebof jej považují íané za pravý všeobecný lék, který prý uzdraví souchotináe,

i kdyby již polovic plic byl ztratil, který navracuje starcm uhaslý ohe mladiclví,

psobení všelikých jed v tle ruší i rozlinou jinou divotvornou moc provozuje.

O léto všeléivé moci ginsengu nkteí novjší evropští zpytatelé sice pochybují, a však

missionái francouzšti, starší i novjší, jednohlasn srovnávají se v lom, že koen ten

má pevzácné vlastnosti léivé. Již Jartou.x vyhlásil ginseng z vlastního pozorování za

výborný tonický prostedek, což i de la Brunire potvrzuje, z vlastní zkušenosti doklá-

daje, že pi slabosti žaludku úinkuje i tenkrát ješt, když ani china více není platná

;

ovšem prý to ale platí jenom o plané rostlin a nikoliv o pstované. IVo takovou

jeho léivou moc nazvali íané ginseng také oi-holai?) 1. j. král rosUin. Pravý ginseng

17*
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nalézá se výhradn jen na poloostrove Korea a v jižním Mandžm-sku s ním hraniícím,

a prodává se v nesmírné cen. Libra koreanského ginsengu plalí 200 frank, mand-

žurského pak, a smíme-li vili knzi Veroileso\i, až 50,000 frank, což ovšem jest

nco neslýchaného. Vším právem ledy nazývá se maiidžurský ginseng dle svdectví

de la Brunirova pokladem zem. Bud lomu jakkoliv, tulik zdá se jisto, že Rusové, až

se zmocní obchodu jižního Mandžurska, což za nedlouho se stane, z vývozu ginsengu

do íny znamenit budou koistili. Až dosaáde udlovala ínská vláda jen asi deseti

kupcm za mírnou da dovolení ku plavb po ekách Singari a Usuri, jejichž vodstvo

pijímá Amur, a kupování ginsengu, tak že výnosný obchod s tímto zbožím byl mono-

polem nkolika málo osob.

Krom této dan a poplatku v kožešinách odvádném nevynášela celá zem
Amurská vlád ínské niehož, naproti emuž vydržování znanienilého lostva na splav-

ných ekách, vojenské moci a úednictva veliké výlohy ji psobilo. Zcela pravdiv

pronesl se o tomto pomru slavný Eilter již r. 1834 v tato slova : „Cianm nepináší

Amur, nad jehož prostedním a dolejším bhem panují
,

pražádné zvláštní výhody,

branná však moc, kterou na nm vydržují, nedovoluje žádnému jinému uvázali se v nj.

Jediným Rusm mohla by plavba po této ece pomoci k velmi pohodlnému a vítanému

spojení vnitní Sibie se zámoskými osedlostmi a k obchodu v severní ásti východ-

ního oceánu."

Že se tušení Ritterovo v dob snad dosti krátké vyplní, o tom nelze pochybovali.

Dobrá mapa zem Amurské i s piíležícími krajinami n-Ac\iází se v Pctermamiových:

jMitlheilungen aus Juslus Perthes' geographischer Anslalt u. s. w." v roníku 1857, Vil
,

kdežto podány zprávy podrobnjší o tchto krajinách.

O kovech.

3. Cfe*).

1. Jakožto pátý kov v ad tch, které již od nejdávnjších vk známy byly,

(totiž zlato, md, železo, stíbro), uvádíme cín, akoliv se djepisnými dvody doká-

zati nedá, že v skutku po svém nalezení tolo místo v ad kov zaujal, a nebyl-li

díve ješt znám nežli stíbro, nebo pozdji nežli olovo. Nkteré však okolností, které se

sice kovu samého netýkají, nýbrž spsobu, v jakém se vyskytuje, jakož i velmi záhy

známá slouenina cínu s mdí, tak nazvaná zvonovina, odvodní ponkud toto umístní

cínu v ad kov.

Cín nevyznamenává se vzácnými vlastnostmi zlata a stíbra, ani pevností mdi
a železa, taktéž se nevyskytuje jako tylo lyry kovy v ryzém spsobu v íši nerostní;

nemohl tedy tou cestou jako jmenované kovy ve známost lidí pijíti. Dá se dle tchto

okolností jakož i dle mnohem menšího rozšíení jeho po zemi uzavírati, že teprva po-

zdji odkryt byl, když již ony ko\y mezi lidmi známy byly.

Nerost, z nhož se cín tavením ve žhoucím uhlí dobývá, neprozrazuje svj ko-

vový obsah ani leskem a barvou, ani tažností, nýbrž jen vtší pomrnou váhou; jaké

tedy zkušenosti 'musily pedcházeli, nežli z tchlo vlastností, jimiž se cínová ruda od

velkého množství nerost k ní docela podobných rozeznává, na kovový obsah její uza-

*) Dle Dr. F. X. M, Zippe z nové, duchaplné knihy jeho: Geschichte der Metalle. 1857.
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vlrati dalo I Smíme tedy ovšem pijmouti, že nahodilé pozorováni údaje na nezmnitel-

ných zákonech pírodních založeného, což bývá pvodem nejvíce vynález, také zná-

most cínu sprosleilkovald.

Ruda cínová, vyskytující se na povrchu zem jen v málo kterých krajinách

v podob velmi hojných, malých, okuiacených, roztroušených, íerných kamínk, mohla

náhodou se žhavým uhlím se stýkati, a kov z ní vytékající musil co takový poznán

býti, jak mile lidský rozum pozorováním úkaz pírodních již vyšší vybroušenosti nabyl.

Koneín mohly také úmyslné zkoušky o chování tvrdých a tžkých kaménk v uhelním

ohni k vynalezení cínu vésti, pedpokládáme-li, že bylo již zkušeností známo, jak se že-

lezo z jedné jeho rudy, v barv a tvaru rud cínové ponkud podobné, dobývá;

možno pak, že se lidé o to pokoušeli, také z této rudy podobným spsobem železo

dobývati. Tomuto domyslu odporuje ovšem to, že již v asech velmi dávných zvonovina

známa byla, klerá z cínu a mdi se skládá, díve nežli dobývání železa z jeho rud

ve všeobecnjší známost vešlo ; avšak z toho dá se jenom na bývalou vzácnost železa,

nikoliv ale na dívjší známost a upotebení cínu uzavírali. Z všeobecnjšího rozšíení

železných rud po zemi lze souditi, že se lidé o tavení jich díve pokusili, nežli o ta-

vení rudy cínové, jejíž nalezišt vzácná jsou a, jak se k víe podobá, v onom dílu

starého svta, kde se vzdlanost národ nejdíve vyvinula, jenom na jedinou krajinu

se obmezují. '"

2. as, kdy cín nalezen byl, jest zajisté pradávný a padá do doby pedhistorické,

akoliv pojmenování kovu, jímž se naznauje, že co zvláštní, od jiných rozdílný kov

poznán byl, teprv pozdji se vyskytuje. Již v nejstarších dobách byla smíšenina mdi
a cínu, totiž zvonovina ili bronz užívána místo pouhé mdi k hotovení nástroj ; znár

inosl cínu musí tedy aspo tak stará býti, jako známost této smíšeniny. S jistotou

nedá se však ustanovili, zdali bronz hned z poátku z obou kov pipravován byl, nebo

zdali nahodilé tavení mdi nebo mdných rud s cínovou rudou tento vynález spso-

bilo; v posledním pípadu namanulo se asi samo sebou, zkoušeti také cínovou rudu

samu pro sebe v o':ni, aby píina zmny, jakou v mdi spsobuje, na den pišla.

O prvním pipravováni bronzu nevypravuje nám djepis nieho , tak že i as toho

vynálezu v úplnou tmu jest zahalen. Podlé spsobu svého upotebení k plastickým

výlvarm litým musil bronz a tedy i cín již ped Mojžíšovými asy znám býti. Zmínka

se iní o cínu v IV. knize Mojž. kap. 31. verš 22., kde jest e o koisti, kterouž od-

fiali Izralité na hlavu poraženým Madianským.

První výslovné uvedení cínu u ftek nalézáme v Iliad ; uvádí se zde co látka

na okrasu štít a jiné zbran, jakož i pi stavitelství dosti hojné. Pro snadnou tavitel-

nost a menší tvrdost hodil se cín k tomu úelu velmi dobe; Homer nazývá jej tedy

také snadno spracovatelným.

V bibli vyskytuje se slovo cín mimo místo podotknuté ješt jednou v proroctví

Ezechielov, v 27. kap. verš 12. v žalozpvu nad zkázou Týru, msta pomoského.

Bylo pochybováno, zdali hebrejským slovem bedil skuten cín vyrozumívali se má
a zdali za as Mojžíšových kov ten již znám byl; avšak bronz uvádí se již astji

v 2. a 3. knize Mojžíšov co látka na náiní a pi popisu archy úmluvy, a jakkoliv

urit udati nelze, zdali se zde md nebo bronz vyrozumívati má, ponvadž oboje slovem

nechoieth jest naznaeno, pedce mluví se v Exodu kap. 26. verš 27. výslovné o litém
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kovu. Litým tímto kovem (v eských biblích lilnii mdi) musi býti vyrozumno kaž-

dým pípadem smíšenina mdi a cínu, tak že cín ovšem již znám býti musil.

Proroctví Ezechielovo ukazuje ovšem na pozdjší dobu a vztahuje se k obchod"

Fenian s tímto kovem. Také Madianští, kteí od Izraelit pi dobytí Kanaanu po-

raženi byli, náleželi ke kmenu fénickému a byli národ obchodní, kterýž jen ku-

peckou cestou tento kov sob zjednali mohl. Cín mohl za onoho asu jenom po moi
k národm západní Asie a do Egypta pivážen býti, a toto první výslovné uvedení,

jakož i mnohem dívjší upotebeni jehu k bronzu jest spolu dkazem, že námoský
obchod Fenian v onch dobách již dlouho kvésti musil ; není také píiny o tom

pochybovali, ponvadž z jiných okolnosti dostaten jest známo, že tento podnikavý

obchodní národ již v dobách velmi asných pomorskou cestu do velmi vzdálených zemi

vynajíti uml.

3. Dle toho, co práv vyloženo bylo, jest tedy as, kdy cín byl nalezen, docela

neznámý, taktéž dá se o spsobu, jakým dobýván byl, jen domyslem soudili ; za to

není ale o zemi, v které nejdíve ve známost vešel a odkud v nejdávnjších Casich

k vzdlaným národm dovážen byl, pražádné pochybnosti více. ecký název cínu,

jímž jej Homer a jiní staí spisovatelé poznamenávali, jest kassiteros; v sanskritu na-

zývá se kasiira. Toto staré indické slovo, patrný to základ eckého názvu, ukazuje

neomyln na zem, odkud známost toho kovu vyšla ; máme-li v tom ohledu pro jiné

kovy jen domnnky, objevuje se zde úplná jistota.

Z Indie byl penesen cín cestou obchodu do západních zemí Asie a do Egyptu,

kde upotebeni jeho ve sniíšenin s mdí jej velmi záhy nalézáme. Dalo by se o ná-

rodu, jehož znamenitá vzdlanost z vybudovaných od nho pomník jasn vysvítá, sou-

diti, že mu také plavba neznáma nezstala a že od pístav v erveném moi cestu

do Indie nalézti vdl a odtamtud cínem, ocelí a jinými výrobky se zaopatoval ;

Egypt ml však nedostatek stavebního deva pro koráby, a obyvatelé jeho štítili se

bázliv vln moských. Prostedníci nebo vlastní podnikatelé obchodu s Indií a západo-

asiatskými zemmi byli tedy nepochybn Feniané, o nichž z nejstaršího jejich dje-

pisu víme, že co obchodní národ s Babylonem pomocí karavan ve spojení byli, kam

zboží z Indie pes Perský záliv zaváženo bylo
;
jest také možno, že již v asech velmi

dávných také z erveného moe obchodní výpravy do Indie podnikali, hlavn aby od-

tamtud cín vyváželi, pro njž cesta karavunská pes Babylon mén prospšná byla.

Indové nebývali nikdy národem, kterýž sám vývoz obstarával, akoliv jmenovit

stavy ili kasty od Ari pocházející velmi záhy neobyejnou vzdlaností se vyzname-

návali, nýbrž vždy jim bylo pohodlnjší, výrobky svých bohatých krajin cizincm

v obchod pepouštti, a lak tedy v nejdávnjších dobách mimo Babylonc a Egypan
hlavn Feniané indický obchod samostatn vedli. Nepochybn kvetl tento obchod

Fenian s východními lírajinami již díve, nežli své moské výpravy i na západ roz-

šíili a osady na Iberském poloostrov založili, kdežto bohaté prameny pro dobývání

kov nalezli. Odtud odkryli Kassiteridy, kterýmž jménem dnešiii Cornwall pro hojnost

tam se vyskytujícího cínu, jakož i západn od nho položené ostrovy Scillské jakožto

skladišt, z nhož kov vyváželi, poznamenány byly. Feniané utajovali pak dlouho

polohu Kassiterid a cestu tam vedoucí.

O spojení obchodním západních zemí s asiatskými nepodávají nám djepisné

prameny žádných dkaz, nesáhají do tchto dávných as, v nichž cín, jak z pede-
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Šleho vysvitá, odkryt a ponejprve upolebován byl; avSak práv tento kov ukaiuje co

nejpatrnji na tento obchod. O vyskytováni se cínu v je<lné nebo druhé západoasiat-

ské nebo evropské zemi nedává starý drjepis žíídné zprávy ; známost, ve kterou

bhem djepisných dob pírodniny tchto zemi a v novjší dob také zcmznalecké

pomry jejich vešly, ukazuje také nedostatek toho kovu v tchto krajinách.

Jak uvedené indické slovo naznauje, pivážen byl cín nejdíve a dlouho ped

tím, nežli západní nalezišt FeniCanm známa se stala, z východních krajin známého

tehdy svta. Slrabo pofítá Kassiteridy ješt k Iberii (Španlsku), bezpochyby proto,

že Feniané lam z Gadesu tCadi.x) se vypravovali; vymovali od obyvatel kovy za

sl, hrnííské a železné zboží.

Po vynalezení západních kovových dol, z nichž Feniané piln tžili, uvolnilo

se bezpochyby spojení jejich s Indii, akoliv pozdji ve spojení s Izraelity jinou cestou

po erveném moi za asu Davida a Šalamouna krále spojení to pro výtžek zlata

ješt jednou obnoviti se snažili, nebyia-li osla!n jiná ást východních krajin cílem

tchto výprav. Indické na kovy bohaté zem zstávají od tch dob zrakm našim

zahaleny a objevují se jen v nkterých dobách starobylých a stedovkých, zvlášt ob-

chodními výpravami Benaian na králky as. Mezi kovovými poklady indických zemí

stalo se leprva v nové dob neobyfejné bohatství na cín nkterých z nich známé a

cilevelo se obchodu, avšak zem ty jsou, jak pozdji poznáme, zcela jiné, nežli ty,

z nichž cín ponejprve do západní Asie vyvážen byl.

4. Jak bylo již podotknuto, nenalézá se cín samorodý; \ cínw.' rud )és\, slou-

en 8 kyslíkem, od nhož se tavením ve žhoucím uhlí snadno oddlili dá. Tato cínová

ruda jest jediný nerost, z nhož se kov ten dobývati dá, neb jiný, totiž kt/z cínový,

v nmž se sirou a mdí slouen jest, vyskytuje se jen co vzácnost, taktéž v Corn-

wallu nalézající se StannU, v nmž kysliník cínový s kemenem a hlinitou zemí

spojen jest. Z jiných nerost obsahují ješt Tanialil, Colmnhit, Aegclvjnil, Monaiil,

Fergusonil a Eukhs malé podíly tohoto kovu, náležejí ale k nejvzácnjším druhm

nerostním.

Rozšíeni cirii v íši nerostní jest tedy mnohem obmezenjší nežli u vt-

šího dílu ostatních kov, ba stojí v tom ohledu i za zlatem. Uvnit v ke zemské

nalézá se cínová ruda ve zvláštních ložištích, které k nejstarším útvarm náležejí.

Tato ložišl rozeznávají se dle své podoby dosti nápadn od ložišf jiných rud a šlovou

podle své znané rozsáhlosti do šiky a nedostižné hloubky éoky (Stockej. S tmito

oky jsou také vlastní couky (Gánge) ve spojení, a v obou tchto ložištch nalézá se

cínová ruda velmi asto v rozmanitých svých vyhranných tvarech v prvodu rozliných,

dílem kovových dílem nekovových nerost. Mimo to nalézá se cín také v horách,

v nichž laková ložišt se vyskytují, místem do kamení vtroušen, jmenovité v žule, kte-

ráž nkdy znané množství cínové rudy obsahuje, tak že dobývání její tluením a vy-'

píraním prospšn vykonati se dá.

Mimo toto pvodní nalezišt cínové rudy uvnit hor vyskytuje se také ješt na

povrchu zem v podob okulacených kaménk a valoun, nejvíce barvy hndé a er-

navé, asto jen v podob pisku smíeného s blinou, oblázky a obyejným pískem ; na

nkterých místech zaujímá taková usazenina rozsáhlou prostoru. Ložišt lato nejsou

pvodní, nýbrž zbytky rozemletých pvodních ložišf, zvlášt lakových, v nichž cínová

ruda daleko roztroušena byla. R<^zkolání a rozemleti takových cínových hornin stalo
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se podobným spsobem, jako hornin zlatonosných. Takové povrchní usazeniny nalé-

zají se obyíejn v sousedství pvodních ložišf, pi jejichž rozkotání úlomky nerost

vzájemným tením okulaceny a vodou splachovány byly ; tvrdší a mnohem tžší cínová

ruda odporovala pi tom vtší silou rušící moci a voda ji zponenáhla na píhodných

místech nahromadila. Tyto usazeniny cínové rudy souhlasí docela s usazeninami zlato-

nosného písku, jak dle pvodu tak dle podoby, obsahují ale mnohem více cínové rudy

nežli zlatonosné zlata, ponvadž již na pvodních ložištích toto jest mnohem vzácnjší

nežli cín na svém ložišti. Nkteré z tchto ložišf jsou hlínou, pískem a štrkem po-

kryty, ale i z tch dá se ruda velmi snadno dobývati, na jinjch ložiSlích chybí tento

pikrov docela. Tento spsob povrchních ložišf usnadnil bezpochyby poznáni cínového

kovu, ponvadž nemohlo býti nesnadno, zkouškou z tch erných, cizích pímsk zba-

vených kaménk kov dobyti. Mezi zprávami ze starého vku nalézá se v Pliniovi

zmínka o takových ložištích cínové rudy, jakož i o spsobu, jak se z ní kov dobývá.

5. U íman byl cín nazván bílým olovem, a Plinius vypravuje s ohledem na

toto: „Jsou dva druhy olova, tmavé a bílé, Totof jest dražší. ekové nazývají je

Kassiteros a vypravují o nm velkomluvn , že se piváží z ostrov Atlantského moe
a sice na korábech pletených a koži potažených. Nyní však víme, že v Lusitanii a

Gallácii (v nynjším Portugalsku a v španlské provincií Gallicíi) v písité, tmavé zemi

na povrchu povstává, kterážto zem jen dle váhy se poznává. Mezi tím vyskytují se

také malé kaménky, jmenovit ve vyschlých ruejích. Havíi vypírají písek a roztá-

pjí to, co se usadí, v pecích." Strabo podává ješt jinou zprávu, která od Posidonia

pochází. Dle toho nenalézá se prý cín ve Španlích na povrchu, nýbrž dobývá se ze

skal. U nevzdlaných národ, které obývají v krajinách za Lusítany a na Kassiter-

ských ostrovech, vyskytuje se prý též cín a sice (jak dále stojí) na povrchu zem.

i, O britickém cínu vypravuje Diodor, že hostinní obyvatelé pedhoí Belarion

nazvaného cín opatrným nakládáním ze zem, ve které se nachází, dobývají. Skalnatá

pda má prý žíly, z nichž se ten kov dobývá (tedy dolováním), roztápí a istí. Cín

takto dobytý picházel do obchodu v podob krychlových kus a sice pes Gallii až

k ece Rhodanu a odlamtud do Itálie
;

proto nazývali ímané britický cín také galli-

ckým, jinak také celtickým. Vidti z této obchodní cesty, že ímané co plavci mén
odvážliví byli nežli Feniané, a radji pozemní cest pes Gallii do Itálie ped námo-

skou cestou pednost dali ; bez pochyby obmezovali své moské výpravy jen na more

Stedozemní.

Celtický název pro cín byl Stean nebo Yslean, nedá se však rozhodnouti, zdali

nmecké a dle toho i eské slovo Zinn, cín, z toho odvozovati se dá ; latinské slovo

stannum není však pi vší své podobnosti s celtickým slovem píbuzné. Užívalif ho ímané

díve k naznaení stíbronosného olova, pozdji jmenovali tak rozliné bílé a mkké

smíšeniny kovu, až konen ve 4. století po Kr. místo eckého slova k pojmenování

cínu ho upotebili, alchemislé podrželi pak to slovo v témž smyslu.

Upotebení istého cínu bylo u starých velmi obmezené, považovali cín za kov

nepotebný, nebyl-li s jinými kovy smíšen, proež užívali ho nejvíce k dlání kovových

smíšenin, zvlášt bronzu (a&s u íman). Zrcadla dlali z bílé smíšeniny inu a mdi,

v níž cín mnohem více pevládal nežli ve smíšenin aes nazvané; nejvyhlášenjší

zrcadla toho spsobu pocházeli z Brundusium. Rozmáhající se nádherou byla zrcadla

tato vytlaena zrcadly stíbrnými, jichž konen i každá služka chtla užívali. Smí-
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šenina inu a olova potebovala se k ocínování mdného nádobí, aby se jedovatý rez

zamezil. Také ozdoby na koském strojeni a na vozicli byly pocínovány. K smiše-

nln aes nazvané brali cín olovnatý, jak chemické rozbory antických mincí a jiných

vcí dosvdují *).

Zbytky cínového náiní ze starobylosti nezachovaly se nikde.

Také v stedovku bylo upotebení cínu došli obiiiezené. V latinském pekladu

Gebera jest cín peložen slovem Jupiter, a praskavý zvuk, jejž pi ohýbání vydává,

uvádí se tam co znak cínu; také vdl Geber, že jiné kovy mimo zlato a olovo pi-

iniíením cínu kehkými se stávají. Arabský uenec Ehn Siná (Avicenna) jmenuje

élyry druhy cínu, kteréž se bez pochyby rozlinými stupni istoty od sebe rozeznávaly.

V alchemii byl cín pedmtem zkoušek ušlechfovacich ; lim se pipravovala cesta k v-

deckému poznání jeho vlastnosti, jimiž se stává upotebitelným k rozmanitým a dle-

žitým vcem, však leprva v novjší dob z vtšího dilu odkrytým.

6. Nalezišt cínové rudy od starých poznamenané jsou tatáž, na nichž se po-

sud vyskytuje, akoliv povaha pvodních a pozdji povstalých ložišf, jakož i jejich sou-

vislost a jejich rozšíení mnohem lépe známe. Dobývání cínu v dolech uvnit hor

zvelebeno bylo nepochybn teprva v novjší dob, neb doly u starých podotknuté

byly, jak se zdá, jen v nejsvrchnjších místech z cínových ložišf založeny.

Cínová ruda nalézá se jenom v málokterých zemích, avšak ídkost jejich na-

lezišt nahrazuje se dostaten hojností, v jaké se na jednotlivých místech vyskytuje,

tak že nepochybn množství cínu na tch nkolika ložištch jeho daleko pevyšuje

množství zlata na pemnohých místech na zemi dobytého, ba i množství stíbra ron
dobyté pevyšuje desetkráte, V Asii jsou dv, bohatostí na cín slynoucí krajiny.

Jedna z nich jest pohoí a vysoina Mevar v pední Indii, druhá mnohem rozsáhlejší

prostírá se po velké ásti zadní Indie a Sumatry. V první nalézají se v státu Udaypur

u míst Javara a Dariba uprosted Mevarské vysoiny posud ješt doly na cín bo-

haté, jakož i u Sojulu na západním úpad Mevarského pohoí, Poloha této krajiny se-

vern od Suratu a Mandavi ukazuje na pramen, z nhož kastira starých ješt pied

nalezením Kassiterid do západních zemi plynulo ; ukazujef na ostrovnatou krajinu Gu-

zurale a Ku, v niž podnes náeí saiiskritu se mluví, jakož na tržišt, odkud cín

a jiné zboží indické podél beh arabských po erveném moi do Eg-ypta a po Per-

ském zálivu do Babylonie a Fénicie zaváženo bylo. Nejbohatší doly cínové jsou však

v zadní Indii, zvlášt slynou doly na Sumate, na poloostrov Malakka a mezi men-

šími ostrovy, jmenovit Junk-Cetjlon a Banka. Ložišt cínové rudy sáhají v této

ásti Asie od 20 stupn severní šíky až k 5 stup. již. šíky , na mnohých místech

vyskytuje se ruda v naplavené zemi v lakovém množství, že se nejsnadnjším spso-

bem pouhým vymýváním od pimíšeného písku oddliti dá. Pásmo toto, obsahující roz-

sáhlé zem a ostrovy, lze právem cínovým pásmem nazývati, slov také u mnohých

cínovým pobežím.

Není k víe nepodobno, že lato nalezišt cínu již starým známa byla, akoliv

i nalezišt v pední Indii od nalezení Kassiterid na tisíciletí v zapomenutí upadla, až

po otevení moské cesty Portugalcem Vasco di Gama a po založení osad portugalských

*) Viz pojednám v I'aináikách : Význam starožitných bronz od r. 1857, sr. III.
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a hollandských, Anglie panství své po celé pední Indii rozšíila. Zásoba cínu z ostrov
a krajin zadní Indie, pokud k stálm malajským náleží, vyváží se z vtší ásti do iny
a Žapanu; velmi znaná ást z osad hollandských pichází ale obchodem do Evropy.
Množství cínu. jejž Indie poskytuje, dá se jen pibližmo dle udání o nkolika místech

oceniti; dle toho obnáší bez pochyby dvakráte tolik co množství cínu v Evrop doby-
tého, neb výtžek na jediném ostrov Banka obnáší prý tolik co v Anglii ; Junk
Ceylon dává ron asi 5000 ccr\'fi, Perak 5200, Kalantan 4000, Tringano 9300 cenl;
o mnohých místech chybí ale všechno udání.

V Evrop jest posud Cormvall, jako již od dob Fenian, zemí na cín nejbo-
hatší; v celém stedovku až k oznámení cínových dol v zadní Indii v novjší dob
byl Curnwall hlavním pramenem cínu. Richard hrab Cornwallský, po smrti posled-

ního Hohenstaufa vyvolený král Nmecký, ml své bohatství, hlavní dvod vyvolení

svého, z dol cínových. Kov dobývá se v Cornwallu z nejvtšího dílu na pvodních
ložištích dolováním, ponvadž naplaveniny cínové bhem více nežli 3000 let skoro do-

cela vyerpány jsou. Roní výtžek cínu v Cornwallu a Devonshiru obnášel r. 1854

dle zpráv všeobecné prmyslní výstavy v Paíži 104.900 cent.

Cínové doly na Iberském ostrovu, o nichž se staí zmiují, náležejí nyní jen

k historickým upomínliám na bývalé bohatství té zem; r. 1787 byly sice v Gailicli

opt cínové doly oteveny, avšak brzo zase opuštny,

Cínová ložišt starým známá a od nich používaná, k nimž také ložišt v zadní

Indii náležejí, akoliv Evropanm teprva v novjší dob známými se staly, zstala až

podnes zídla cínu. Ložišt ve stedovku v Evrop odkrytá a posud ješt ásten
používaná jsou píliš obmezena v porovnání s onmi, a v novjší dob nebylo žádné

ložišt nalezeno, které by vydatnou zásobu cínové rudy mlo.

Na evropské pevnin jsou echi/ a Sosy jediné zem , v nichž se cín do-

lováním dobývá. Také zde jest cínové pásmo, asi tak rozsáhlé jako britanské, ale

mén souvislé, nýbrž po jednotlivých místech na obou stranách Krušných hor a v men-

ším pohoí Karlovarském rozdlené. Nejstarší dol v tomto pásmu jest v Krupce

(Graupen) v Cechách, v nmž se tžení s jistotou až do 13. století stopovati dá, akoliv

staré povsti otevení jeho až do H. století kladou. Bhem následujich století byla

cínová ložišt ješt na nkolika místech eského a saského Rudohoí odkryta a dala

pvod nkolika banským mstm, u nkterjchž posud v dolech se pracuje. Naplave-

niny cínové byly odkryty na hbet Kiušných hor u Frihusu a Blatné (Platten), ale brzo

vyerpány. Vedle tch míst nalézá se také cínová žula, z niž se ten kov dobývá.

Ostatn jsou cínová ložišt eských a saských hor vtším dílem oky a couky, na

nichž dobývání rudy s mnohem vtšími obtížemi bojuje, nežli v naplaveninách.

Tyto pomry vysvtlují samy sebou vyerpání nkterých a znané chudnutí ji-

ných cínových dol v echách a Saších, neb jen v málokterých dolech lze kov za

ceny tak nízké dobývati, za nž se z Indie na trh do Amsterodamu piváží. Nyní ob-

náší roní výtžek cínu v Saších 3000 cent, v echách r. 1853 jen 652 cent, v je-

dnotlivých letech druhé tvrti našeho století vystoupil však na 1600 cent a v pr-

mru dá se na 1000 cent páiti. Doly na cín jso " nyní jen u Krupky, Zinnwaldu,

Abertarau, Slavkova (Schlaggenwnld) a Schónfeldu.

Síilezišt cínové' rudy ve Francii, Slezsku, Morav, Švédsku, Sibii, severní
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Americe náležejí k vzácnostem, rudu vyskytuje se zde jen porznu v prahorách, které

s vlasliiiiiii ložišli spojeny nejsou.

V Africe (Alžiru) byla cínová rudii leprva v nejnovjší dob odkrytn, o jejím

ruziieni a její vydatnosti nedá se však posud nic urCitého íci.

Amerika, na jiné kovy tak bohatá, má jen velmi málo cínu, toliko v Mexiku byla

jeho ruda v naplaveninách nalezena ; výtžek obn:išel r. 1802 jen 100 cent, a od té

doby chybí všechny další zprávy.

Zdali v Austrálii cínová ruda se vyskytuje, musí teprva písti as rozhodnouti.

7. V novjší dob jest upotebení cínu mnohem rozsáhlejší a rozmaniijši nežli

v starém vku. V stedovku byl cín potebován skoro výhradn jen k dlání zvo-

noviny. Teprva v novjší dob potebuje se cín též k dláni dlo\iny a bronzu na

lité sochy, zaCež ale bronzové mince docela z obhu se vytratily. Nádobí cínové pro

stl bylo v pedešlém století a na poCálku nynjšího všeobecn oblíbeno, až pozdji

i^istjšímu porcelánu místo postoupilo. V zámožných rodinách mstského stavu byla

ješl na poátku našeho století zásoba cínového náiní pro stl a kuchyni co malý

poklad považována.

Všeobecnjším stalo se pi znenáhlém vytlaováni cínového nádobí z domácnosti

upotebení jeho na nádobí a stroje v luebních pracovnách, v lékárnách a príimyslnich

závodech; stalo se k tmto úelm nenahraditelné, ponvadž by jen nádobím stíbrným

nahraditi se dalo.

Pocínování médi, již v starém vku obyejné, aby se dláni škodného ezu m-
dného zamezilo, bylo zdokonaleno. Pocínování železa a železného plechu bylo prý

na poátku 17. století v echách vynalezeno, odtud rozšíilo se do Sas a Anglianem

Yarrantonem r. 1670 do Anglie. Nyní zamstnává dlání bílého plechu a dalši jeho

upotebeni mnoho tisíc pilných rukou, z kterých nesíslné v domácnosti a v prmyslu

potebné náiní vychází.

Také dlání a upotebení cínových list kladivem vytepaných (Staniol, Zinnlblie)

náleží leprva nové dob a jest nyní velmi rozšíené, jakož se již stalo dležitým

v mnohých odvtvích prmyslových, obchodních a vdeckých; sloužíf co ochraující

obal mnohého zboží, k zavírání láhev se šumivým vínem, spolu se rtuti k dhiní

zrcadel, které nejdíve v Benátkách tím spsobem zhotovovány byly, nyní ale pedmtem
velkolepého prmyslu jsou, jehož výrobky v každém dum spatujeme a kteréž kovová

zrcadla starých velikosti a krásou daleko pevyšují. Vdeckým úelm slouží staniol

na elektrických strojech, na nichž jest podstatnou ástí. Velmi rozsáhlé jest též upo-

tebení cínu na píšfaly varhan. Ke všem tmto úelm a mnohým jiným ješt hodí

se cín výborn jakožto kov, od Homera již snadno spracovatelným nazvaný, kterýž

mimo to rušivé moci vzduchu vítzné vzdoruje.

8. Akoliv cin v íši nerostní jen v nkolika sloueninách se vyskytuje, jest

pedce poet slouenin, které se z nho a jiných prvk vyvésti dají, nemalý. Liiba

zná asi 200 slouenin cínu s nerostními a asi 30 slouenin s organickými bitkami.

Jedovatých vlastností neukazují tyto sloueniny, nedají se ale též co léky upotebili.

V starém vku nebyly (vyjmouc kovové smišeniny) žádné luebn dobyté slou-

eniny cínové známy. Nejdležitjší z tchto sl.,uenin jsou sloueniny toho kovu

s kyslíkem, chlorem, se zlalcm a spolu s kyslíkem. Mén dležitá jest slouením

cínu se sirou, známá jménem mttsivní zlato (Musivgold), upotebována k malb vodní
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a k bronzování ezbáských prací ze deva, sádry, hlíny a železné litiny. SlouCenina

cínu s kyslíkem, kysliník cínový (Zinnoxyd), luebn lotožná s cínovou rudou, jest pod-

statnou ástí bílé, neprhledné, skelné hmoty, pod jménem šmelc a email známé, kleráž

se k dlání okras na zlaté, potahování mdných ciferník na hodinách jakož i železného

nádobí, k dlání skelného povrchu na hlinném zboží z faenzy ili tak nazvané majo-

liky, nyní oblíbenjším porcelánem nahrazené, vbec polrebuje. Látka tato, bez pochyby

ve vlaských Benátkách odkrytá, míla jakožto základ malby na emailu mocného pso-
bení na výkvt umleckého odvtví, jehož první poátky v malb na skle v H. a následujících

stoletích hledati sluší, z kteréž bez pochyby v 16. století na majolíku pešlo a v nmž
prý sám Eafael co chlapec první dkazy budoucí slávy podal. Ped sto lety bylo to

umní peneseno na porculán, a v nejnovjší dob vrátilo se s vysokého slupne

na tak dlouhé cest dobytého opt k prvním svým poátkm, totiž k malb na skle.

Slouenina cínu s chlorem, chlorid cínový (Chlorzinn), ve vyhranném a s vodou

spojeném spsobu cínovou solí (Zinnsalz) nazvaná, slouží co základ pi vyvozování

ohnivé, šarlatové a jiných živých ervených barev na vln a hedvábí ervcem (Coche-

nille), jakož i k dlání pravého erveného harmíím. Vlastnost cínové soli s barvivem

ervce, stálé sloueniny vytvoovati, byla na poátku 17. století od Kornelia Drebbela

odkryla a brzo potom od Kilffehra v Leydenu do barvíství zavedena. Znamenitým

tímto pokrokem v barvíství obdržel ervec sám vyšší cenu a stal se dležiiým zbo-

žím. Tetí slouenina, o.xydu cínového s o.xydulem zlata, nazvaná zlatým nachem (Gold-

purpur) nebo dle vynálezce Cassia v Hamburku Cassiovým nachem. (Cassius'scher Pur-

pur) má tu vlastnost, že na skle a skelných látkách ohni vzdorující sloueniny vytvo-

uje. Vynález tento byl na poátku 17. století, když ješt alchemie s velkou dvrou
se pstovala, za velmi dležitý považován, a alchemisté nazvali tu sloueninu mystickým

jménem nachový plást krále. Slovutnému KunUovi, kterýž sklárství znamenit po-

vznesl, podailo se nejdíve po mnohých marných zkouškách, tou sloueninou rubínové

sklo vyhotoviti; od té doby byl také tento krásný výrobek umní skláského zdoko-

nalen. Jinak dává zlatý nach také ervené barvy pro malování na sklo a porcelán.

Novjší pírodnická badání v okolí Sloupském.

Sdéluje Jan Soukop.

V „Perlách eských" nastínili jsme dva obrazy z okolí Sloupského na Morav,

ježto nevšední velebností pírody daleko proslulo i za hranicemi vlasti Moravské.

Tomu nasvdují etní turisté, již každoron od jara až do tuhé zimy putují k povstné

„Macoše" a k podzemnímu labyrintu jesky Sloupských. Zvlášt od té doby, co želez-

nice arovným tém letem kraje probíhá, mže se íci, že se poet navštvovatelv

znamenitostí zdejších zdvojnásobnil. Vždy uvidíš jednotlivce i celé spolenosti sestu-

povati v Blansku, druhém to nádraží z Brna ku Praze. Pooberstvivše se v pekrásné

restauraci Klepáovské ubírají se malebným žlabem poznenáhla vzhru k Macoše. Veli-

kolepé slévárny a umlecké dílny železné, náležející Jeho Jasnosti knížeti Salm-Reif-

ferscheidovi, poutají zraky cestovatele brzo v právo, brzo v levo; on rád si postojí

maliko tu a tam, aby se obdivoval duchu lidskému, kterak mrtvou hmotu ovládá a

oživuje ku prospchu lovenstva. Napojiv se pohledem na tolikeré vzácnosti snahy
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lidské, postupuje dále až nad „Skalský mlýn," jejž spolu s ostatními stroji luilními po-

Iflck „jPí(h/ívi" pohání. To ovšem není nic ncohyejnélio, nle tomu se podiví každý,

vida, an nedaleko niidc mlýnem silný potok len co pravý „Ueus ex machina" vystu-

puje z podzemní brány, kdežto nelze jest sledovati dráhu, jakovou si voda razí ve

tmavých hlubinách zemé.

Dává se ledy cestovatel vzhru cestou k Macoše, hrfizoplodné propasti, jejížto

hloubka okolo 80" se udává. Nad propastí samou íní na nejvyšším vrcholu ohrom-

ného skaliska vkusná a pevná pavla, se které bezpeno jest polopili zraky až na

samé dno dsného toho hrobu. Aj, starý známý pozdravuje poutníka z hlubiny, po-

tok „Punkva," s nímžtofse byl u tak zvaného „Východu" nade mlýnem Skalským obe-

známil. Nejeden cestovatel uchopí se tužky, aby zbžný nákres divokrásného toho

obrazu co vzácnou památku donesl svým milým domácím.

Od Macochy mrí nadšený turista další cestu k Sloupu, bud hadovitým úžlabím,

bu pímo bujným lesem, kterážto poslední cesta jest mnohem kratší, ona pak žlabem

neobyejnou romantikou vyniká. Hned u samého vchodu do úvalu Sloupskébo na levo

zívá velikánský tunel as na 100 krok zdélí, kterým volno jest projíti; jeho portál

podobá se ohromné lastue vkusn pruhované. Znaná ozvna posmívá se tu pocest-

nému, rozpustile opakujíc každé slovo.

Dále za „Kolnou" (.tak slov zde prchod práv líený) strmí sám o sob
„Hebená," obrovský balvan, jako zkamenlý Cerbenis u hrány království Plutonova.

Sotva se tu objevíš, již t obklopuje hejno venkovan s drakami, al)y li posví-

li" do lna matky zem, jelikož beze svtla nikterak sestoupili nelze. Kdokoli trochu

Aeneidy ze studii v pamti udržel, snadno si vykouzlí bájený obraz básníkovy cesty

„ad inferos."

Neležif však v úkolu tchto ádk, zevrubn popisovati, což se již, pokud

skromné péro staíovalo, stalo v „Perlách eských," na které váženého tenáe od-

kazujeme. Tolik však vidlo se nám býti potebí, podotknouti pedbžn pro tená-

stvo, jemuž dotená kniha po ruce není, díve než naznaíme chod novjšího badání

v okolí našem. Co mecenáše obtovného tohoto podniku sluší v popedí uvésti Jeho

Jasnost p. knížete Hugona Salm-Rríffcrscheida ; buditelem však a vdcem zajímavých

tch výprav vdeckých ku proskoumání podzemních jeskyií jest neunavený zpytatel

pírody Dr. Jimlich Wankd, hulní léka v Blansku, rodilý Pražan. Výsledky nko-

likaletých snah jeho jsou tak bohaté, že mu poskytují hojnost staviva k zvlášiní mono-

grafii okoli Sloupskébo, která o nedlouho i z náležitými výkresy tiskem na svtlo

vyjde. Než pak se dokáme vzácného toho díla, nebude snad od místa, když zatím

aspo nkterá data do „Živy" položíme, pokud nám laskavostí ochotného p. doktora

ve známost vešla.

Výprava do Macochy,

Výprava lato dala se dne 21. srpna r. 1856 o 3. hod. odpoledne. Potebné

lešení k podniku tak odvážlivému zhotoveno s náležitou obezelostí návodem p. Anto-

nína Mládka, šichtmistra v Jedovnicich, a sice na jižní nejpístupnjší a nejnižší stran.

Mimo etné havíe spustili se po lan dol : Osvícený p. althrab Erich Salm-Reiýer-

scheid, Dr. Wankel, mechanik Jan Franta, šichtmistr Mládek, fysikalními, meteorolo-

gickými a mickými nástroji opateni jsouce. Jelikož se nespouštli s nejvyšší
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pavlute, njbrž s lešení as v polovici Macochy slrojenólio, ludíž nebylo jim další cestu

po iiin konali než na 20", a pak spouštli se poznenáhla dol s pahrbku kolmého as

na 20" zdélí, než dorazili k vod.

Tu nejprve vztýen moravský praporec cerveno-bílý a (irovolána „sláva" Jejicli

Veli. Císai a Císaovn, Jeho Jasnosti knížeti Salmoví a celé knížecí rodin, a pak

všem pátelm pírody.

Po té zaalo vdecké skoumiiní a vymování, o em nás svým asem zamý-

šlená monografie pouí. My zatím tolik všeobecn podotýkáme, že velkolepý, ohro-

mující jest v Macoše pohled na strmá skaliska, vzácnými bylinami a mechy porostlá,

na etné kotliny a dva temnozelené rybníky na 12" v prmru. Zmínili jsme se už

díve, že je to taléž voda, která po delší pouti podzemní co potok Punkva na svtlo vy-

stupuje nad Skalským mlýnem. Domnívali se naši zpytatelé, že se jim podaí po vod
léto z Macochy se dostati až k „Východu" i k Punkv, zatím brzo pesvdili se, že

nepekonatelná peV.ážka na závad jest, totiž množství ezaných klád, které od nepa-

mtných dob, bez pochyby njakou povodní od mlýn okolních odnesené, pod zemí až

do Macochy se dostávše, další prchod eišt zpytateli zatarasily. Pipomenouti sluší.

že na mnoha místech, na p. pod Ostroi-vm a Holšbjnem, ano i u samého Sloupá mlýn-

ský potok zrovna do skalní hlubiny padá.

Ze dna Macochy k severovýchodu vystupuje poznenáhla skalní chodba až na

60° zvýší, ozdobená krápníkem nevídané velikosti a krásy. Bez žebík, lán a po-

chodní nelze jest obadati prostoru tuto; naši zpytatelé však proskoumali ji až nakonec.

Podobá se, že ped asy chodba lato vedla z Macochy vzhru až na bílý den, a že

toliko náplavou pozdji zanesena jest a snadno by se prokopati dala, což se bez

pochyby svým asem stane, lim více, an teprv nedávno zemel staeek, který vypra-

voval, že za vku dtinského slýchával, kterak ped asy vedla s vrchu cesta až na

dno Macochy.

Na poátku eené chodby, kterou jsme nazvali „Erichovou''' , nalézá se tabulka

s následujícím nápisem:

Anno 1784 den 23. Juni waren allhier Fr. Postawka, Amtmann, Karl Kudinský,

Ingenieur, Fr. Feehler, Forstschreiber von Posoic und Joh. Tallher von Brnn.

Oben waren . Herr von Festenberg, Domherr, und Baron Roschepin, Cap. v. Ingen.

Na druhé stran tabulky stojí

:

Den 24. Septb. 1804 war hier Hauptmann Peschke vom Genie-Corps. — 1808

den 28. August Hugo Graf Salra rait H. Sedláek.

Jeskyn Sloupshé.

Veliká prostora útvaru vápencového, která se od Blanska na jih k Adamovu a

ke Krtinám táhne a pak na sever pes Ostrov k Holštýnu a ku Sloupu zabíhá, chová

v lnu svém nemalé množství podzemních jesky, ježto od pravku navštvovány byvše

pozornost zpytatelv pírody velice zajímaly, za našich pak dnv obzvlášmm pedmtem

vlastenských pírodoskumc uinny jsou. Nejstarších zpráv o jeskyních našich, po-

kud nám známo, doítáme se v uené knize „Tarlaro-matix Moraviae'\ kterou již

r. 1669 ve Vídni tisknouti dal Jan Hertod, Phil. a Med. Dr. a fysikus král. msta

Brna. Kniha eená psána jest latin a zahrnuje mnoho vzácných zápisek, jež ovšem

sem a tam n;i vysluní nynjšího pokroku u vdách pírodních nesprávnými ano báje-
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II) mi býti se vidí, nicmón však o chvalitebné všíniavosli svdcclvi vydávají, jako-

vuli se pi'udkov(- iiuši ku znanienitusleiii vlaslensk;fiii iiesli. Paiiiúlnii kniiia (alo

zuciiovala se podnes v knížecí Salniovské knihovn v Kejci. Novjišiho asu psal

o témž pedmtu J. N. Nagel, dvorní archivá, jejž r. 1748 vláda byla vyslala, aby

obadal píirodui ziianicnitosli moravské. Nejnovji od r. 1850 neunaven pracuje v tom-

též oboru Ur. Waulcel.

Mezi éelnými jeskynmi našeho kraje náleží co do velkoleposti i znamcnitusti

první místo jeskyni Sloupské, která as na 200" ode Sloupá, utšeného místenka pout-

ního, v romantickém údolí rozvtvena jest. Pnchozíniu do Sloupá nabízí se pirozený

vdce do hlubiny — malý potek, který za jarního asu a po boukách tolik vody

mívá, že mu tsná brána do podzemních sklep ani nestaí a on tudíž nejednou do

blízkého úžlabí uchýliti se musí. V let zaasté vysychá na íslo, že ani ptáka no-

napojí, a tenkráte bývá v našem údolí nemalá nouze o vodu, zvlášt letos, nebof vodu

na pití s kopce na "^ hod. donášeti dáváme z Vavince, vodu na jiné domácí poteby

i pes hodinu cesty dovážíme. Tím pak vinen jest vápenec, který každý potek, jenž

z pdy drobové (Grauwake) k nám zabloudí, žízniv pohltá do tmavých svých sklepv.

Nezídka pihází se, že i površí zem místy se propadá nu spusob pevráceného ku-

žele, kteréžto propadliuy lid náš trefn nazývá .,idfHkaiHÍ,'- do kterých se napolom

okolní voda sráží. Tyto závrtky naznauji smr a bh podzemních slují.

R. 1834 propadla se znaná ást silnice mezi Ostrovem a Holštýnem, a teprv

nejnovji 5. dubna 1855 na blízku téhož místa utvoil se s hromovým rachotem nový

závrtek na 7° zši a 12° zhloubí, pohltiv na 400 kostkových sáh zem.

Celá jeskyn Sioupská zahrnuje dvojí patro: horní každému pístupné, a dolní.

které toliko s velikou obtíží a pípravou navštívili lze, jak o tom pozdji promluvíme.

Horní patro jeskyn pokrývá naskrz diluvium, jež trojí povahu nese. Nejhoejší

vrstva záleží z ostrých vápencových kus od 6" až do 5' silných, které pískovitou

hlínou spojeny jsou; tato vrstva obnáší 2 i 3%" zhloubí. Á'jniiií vrstva jest drobová,

slitinou krá[iniku tak pevn spojená, že místem toliko s nejvtším násilím bylo lze

ji proraziti. Mezi touto a nejhoejší vrstvou nachází se vrstva stední, obsahujíc známý

hlinec .vlujovy, který písko\cem zhusta prostoupen jest. Mocnost této vrstvy obnáší

4 až 8", a práv tady vydobyto hojnost kosti znamenitých ssavc pravkých. Nejvydat-

nji bylo kopáno v ulici severovýchodní a nalezeno veliké množství kostí medvdích

(Ursus spelaeus major), od nejútlejšího mládte až do nejstarších zvíat. Kosti tyto jsou

posud dobe zachovalé a chovají v sob vždy ješt hojnost organických látek, nkteré

byly na dobro zaobaleny prhledným povlakem kapalínu. Asi 200 lebek medvdích

vyzdviženo, z nichž nkteré obnášely v prmru 20^24". Kosti ty ležely na vtším díle

v nepoádku man rozházené, pece však vrazilo se i na celé kostry pohromad odpo-

ívající. Jednu lakovou kostru, umle sestavenou od doktora Wankla, daroval osvíc. p

kníže Salm geologickému ústavu íšskému ve Vídni.

Mimo tylo zstatky medvdí co nejvzácnjší koist jmenovali sluší dobe zacho-

valou kostru pravké Felis spelam. Tylo kosti ležely pohromad, ano dolní elist po-

sud byla ve spojení s lebkou. Musilo to býti veliké zvíe, jehož váni ped vky tmito

smutnými prostorami otásalo. Jenom jediný toho druhu exemplá se našel. Též se

pišlo na nkteré mén patrné pozstatky HyaeiuL spelaea, na lebku Gulo a pekvapující

silu netopýrv, již v kotouích se nalézali (
Vesperlilio RhiruiloplMs a Synottis).
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Jako pravká, lak rovnž i nynjší zvíena jesky Sloupských poskytuje mnohých

zvláštností
; jmenovit jsou to bezoká zvíátka, jež svj život v podzemních tch skle-

pích u vné tm tráví, na pr. nový druh Anwophoriis rozliné velikosti ; množství

Myriapoiii. náležejících k druhu Polydesmus, nových Tror/lobií, Podur atd.

Zevrubnjší popis toho všeho pozstavujíce slíbené monografii, položíme tu ješt

nkolik slov o výprav do dolního patra jeskyn Sloupské. As 200 krok ode vchodu

rozevírá se v prostranné síni hluboká kotlina, která se až do dolního patra jeskyn
sráží. Kámen dol hozený vští navštévovateli znanou hloubku dsného toho jícnu.

Rána z pistole na tomto míst vypálená rachotí po rozšklebených skalinách jako hrom.

Tímto otvorem nikterak sestoupiti nelze. Avšak vypátrána jiná poboní cesta, která

na spsob Itataraklv rozlinými oklikami vede až na dolní planinu, odkud zmínný jícen

až do vrchního patra dol strmí.

Dne 29. záí r. 1786 odvážil se tam proslavený druhdy prírodomil Karel knize

Sahn-Reifferscheid v etném prvodu uencv. K tomu konci zhotoveny tehdáž zvláštní

schody až dol. R. 1804 Jich Veli. Císa František I. a Císaovna Terezie neobtžo-

vali si touže cestou sestoupiti až na samé dno podzemního toho paláce. Na tisíce

pestrobarevných svtel rozlévalo se tehdáž po arovné íši Plutonov. Od té doby

porušily se zmínné schody tak, že nelze jest více po nich sestupovati.

Teprv r. 1856 pokusil se o to Dr. Wankel v prvodu šichmistra Mládka, me-

chanika Franty a nkolika haví, aby se na novo proskoumalo dolní to patro jesky.

Po ebících a lanách sestoupivše na planinu dorazili k rybníku, as 3" zhloubí a na

20° zšíi majícímu. Na rychlost sbilo se nkolik prken a po svoru dostali se zpytatelé

na druhou stranu. Co do zvíectva nenalezeno pranieho, an každoron povodn,

zvlášt z jara, divokým bhem hlubinu proplakují, všecko napoád s sebou unášejíce.

Za to však vdnou odmnu poskytovala, pozorování geognostická. Je-li už vrchní

patro velice zajímavé, velkolepým ústrojím rozmanitých síní a prchod, pedstavuje

dolní patro pravý labyi'int v rozmru nejrozsáhlejším. etné vodopády s hromovým

hlukem metají se do hlubiny ;
pekrásné krápníky, až na 3' dlouhé, zdobí posud sklo-

pení i pdu, ano vrchní palro etnými návštvami z této okrasy tém naisto olou-

peno jest.

Pokud tomu píroda dovolovala, skoumalo se podél vody dále , až pak cesta

nepekonatelnými pekážkami se zatarasila. Výsledky nebezpené této výpravy budou

zajisté zajímavé.

Jeskyn hlíz Jedovnic.

Suché léto r. 1856 zdálo se zvlášt píhodno býti k obadání takových podzemních

prostor, ježto jindy nepístupné bývají, vodou zaplaveny jsouce. Pod mstekem Jedo-

vnicemi nedaleko tak zvané „Hugovy hut" zívá takováto propast, která potek z dro-

bové pdy pichodící pohlcuje, jenž napotora teprv po dvou hodinách podzemního

bhu blíž Býí skály u Adamova na svtlo vyvázne. Po dlouhých pípravách a poku-

sech podailo se našim zpytatelm dostati se po lanách do kolmého jícnu, který

s malými pestávkami na 80" pod ddinou Rudicí se sráží. Výprava ta byla nad míru

obtížná i nebezpená ; celé balvany visely co Damoklv me jako na nitce nad hlavou

zpytatel; nejednou bylo jim broditi se vodou — avšak velikotvárnost slují, do kterých

díve, pokud známo, nižádná noha lidská nevkroila, opanovala mysli tak, že nepomy-
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šletid ani na hrozící nebozpefí. Tu však nenadálým lijákem vystoupila voda co nepá-

telský živel v cestu dalšímu liadiini. Na výstriižiu'' znanicui haví na stráži rozesta-

vených, že voda jižjiž ku prupasti se blíži, nebylo déle meškali ve hlubino.

V Idto výprav úCastnilo se lOosob, jichžto návrat z pehrozné hlubiny lém na

dv hodiny se prodloužil. Nadjeme se do neúnavné horlivosti dotených zpytatelv,

že se jim budoucn povede nco místnjšího o nové jeskyni léto uveejniti.

DobiKisti.

Veliká pro/ilulina zem uprosted slaré pevniny.

TáloniiK-li I ; Ilollandu áru ve smni jihovýchodním až k jižnímu konci moe
Chvalinskélio, odlud p:irii ve .smíru severovýcliodnim až k ú.9ti eky Jeniseje, odtud pak

nazpt ve ."smru jiliozápadnim áru až zase k Hollandu, obdržíme tím nesnnrný Irojliran asi

200,000 O mil, naplnný nížinou, kterou jenom pohoií Uralské od jiliu na sever prostu-

puje, dlíc ji na evropskou a a.^^iatskou ást. Povážíme-li vsak, že jmenované práv po-

hoí, táhnouc se naznaeným smrem asi 2óO—300 mil, dle útvaru svého náleží k nejno-

vjším vyvýšeninám naši zenié : jest na jev, že ped jeho vyzdvižením celý ten trojhran

byl jedinou nižinou, kterou žádná patrnjší vyvýšenina nepietrhovala.

Na jižním kraji této stedoevropské nižiny vystupují jednotlivé výbžky westfalského

Saucrlandu, pohoí AVescrskélio, Ilarou, lu/iokýeh vý.šín, Krkonogí, Tarnovických výšin,

Karpat, vyvýšených planin 1'odolska jako pedhoi její, mezi nimiž rozliné choboty její

na jih se rozprostraíiují, jako chobot westfalský, weserský, Lipský, slezský atd. Pro lepší

názornost udáme tuto zevrubn zmenou výšku nkterých míst, ležících v áe od Hol-

landu až k dolejší Volze : Amsterodiun O', tedy zároveii s povrchem moe ; Miinster aPaderborn

300—400'; IIanover2IO'; Hildesheim 214'; Brunšvik 200' ; Magdeburg 128'; Berlin 100';

Lipsko 300- (7); Wittemberk 204'; Dráždany 280'; Vratislav 375'; Beh 424'; Kra-

kov 6(i9'; Varšava 330'; Pinsk 408'; Moskva 325'; Kazaii 270' (hladina Volby 54');

Saratov 36' ; Sarepta 30' pod hladinou oceánu. Od Moskvy a Kázan padá tato stedo-

evropská nížina ješt hloub k nižin polské a kaspické. Mezi Saratovem a Sareptou klesá

Volha až pod hladinu moe, pod kterouž u Astrachan pi výtoku svém do Chvabnského

jezera nalézá se už 77 i 78'.

Celé nízké okolí tohoto velikého jezera, rovné s jeho hladinou, zahrnuje dle vý-

potu Humboldtova GOOO D mil ; Chvalinské moe samo pokrývá svým vodstvem 7500

mil: prohlubina tato, která leží pod hladinou moskou, obnáší tedy ke 13500 D mil — pro-

stranství to Ttši nežli Francie, nežli Nmecko, ba vtší nežli císaství Rakouské. Hloubka

ChvaUnského moe jest znamenitá, v jižním cípu jeho vymil ji Hanway na 2700. Jezero

Aralské dosahuje sice svou hladinou 110— 112' nad hladinou moe Cbvalinského, tedy

33— 34' nad hladinou oceánu, ale hloubka jeho vypátrána jest na 222', tak že dno jeho

vždy leží pod ní. Sejmul-li by se s celé nižiny kaspicko-aralské novjší sypký nános

rumu, pisku a valoun, tedy by prohlubina ohromného tohoto prostranství až na skalnaté

její dno objevila se ješt mnohem vtší nežli se nyní zdá.

Naskytuje se otázka, kterak mohla uprosted starého svta povstati tak rozsáhlá

prohlubenina, snížená až pod všeobecný povrch pevné ktiry zemské, na níž ješt aralské

a chvalinské vodstvo pozstalo co zbytek nkdejšího vtšího moe, neustále snad se vy-

paujícího. Pi tak osamotnléra úkazu, jevícím se v takové rozsáhlostí, mohlo by se za

to míli, že jeho zevrubné prozpyfování a djiny jeho se utvoeni v této ásti kúry zeni?ké

pouné budou pro djiny utvaování se povrchu zemského i v jiných místech. Od tako-

ra. lii-. 18
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vého však prozpytování jsme ješt daleko vzdáleoi, akoliv domnnek k vysvtleni úkazu

toho nescházelo hned od as velikého hvzdáie Halleye, který za možné pokládal, že

v tchto místech kdysi kometa njaká se zemi se srazila.

Dležitý píspvek k seznání tchto pomr podává konen geolog Dr. Grewingk *)

svou zprávou o proskoumání a hypsometrickém mení kruhovitého pohoí, které v plkole

pesahuje jižní kraj této prohlubeniny svými obrovskými plutonskými spoustami, a pi
nkdejším vyzdvižení svém z hloubi nemohlo býti bez psobení na spadnutí s druhé

strany jiných spoust do hlubiny. Není pak to úkaz osamlý, nýbrž toliko pokraováni

a severní kraj rozsáhlé vyzdviženiny piležící jižní Asie, která dále na východ, od výšin

tibetských a mongolských znenáhla po stupních až k jezeru Baikalskému a k severo-

sibiskému pobeží se snižuje, tuto pak na západ od horských planin iránských lísemo

do prohlubn spadá.

Nemálo zajímavé jest, že odtud, od obrovského Kavkazu na západ jižní strany

jezera Chvalinského, od poloostrova Apšeronského u Baku, kolem celé jižní strany tohoto

jezera stopovati mžeme nepetržené skoro pohoí kruhovité (podobné onm na msíci),

které obtáí i píležieí nižiny až k východním hranicím nižního Bucharska pes Balk,

Asterabad, Mešed, Herat až k obrovským horám Hindukošským a Bolorským.

Výšky jednotlivých míst tohoto pohoí jsou následující :

Kavkaz 15.000', Elborus 18.500' (dle mení Abichova), s vyhaslou sopkou na temeni.

Ararat 14.656', se svým dvojitým temenem a temi jinými velikány stejné výšky,

jako jsou Alagoy a jiné plutonské útvary, podrobené astým zemtesením.

Savalan 12.000'
,

pes Ardebil až k samému jihozápadnímu koutu Chvalinské

jezerní prohlubn posunutý, vyzdvižené to skupení trachytových kužel.

Dlouhá prostranina píkrého pobežního pohoí Ghilanského a Mazenderanského

na severním kraji hoejší Persie, severozápadn od Teheranu, útvary to naskrze trachytické,

plutonské, ba i sopené, až k Demavendu, sopce dosavad inné, k emuž náleží i krajní

pohoí Šemrunské (8560'), Churchurah (7650'), Demavend Nvo (8540'), vysoká plá,

na níž leží Teheran (3400'), sopka Demavend (13.788') a piležící kužel Enczan (6600').

Na východ od Demavendu následují po sob Senia Chu (7200'), Šach Chu u samého

Asterabadu, a Sumluk Chu (7270'), vesms ohromné trachytové spousty plutonsky zedmuté.

Dále sice velikánský tento vjstouplý kruh na jih bucharské nižiny opt spadává

nicmn drží se vždy v prmrn výši 3400—4000' nad moem ; zde leží Mešed (1832*)

a Herat (2628') . Na východ od Heratu vystupují horské spousty zi-ovna, a to do výši

ješt ohromnjších, jako u Džellalabadu v Hindukoši na 18,984', ve vysokých pláních

Issikulských u pramen Oxusu na 14,664', ve vysokém prosrayku Pamirském na 18,000'.

Z tohoto nejvnitrnjšího kouta obrovské vyvýšeniny jeví bh Oxusu, smrem

k Aralskému a Chvalinskému jezeru, spadlinu, která již u msta Bochary (dle Alex.

Burnesa) v podob stepní roviny až k 1116' klesá. Bh eky této naznauje tedy od

strany jihovýchodní, od Hindukoše, horstva Bolors!. ho a perské vysoiny velikou prohlu-

binu, rovnž jako bh Volgy mezi Kavkazem a Uralem ji naznauje od strany severozápadní.

Tento hypsometrický pomr celého toho úkazu potvrzovati zdá se Aragovu hypothesi

o utvoení se této prohlubn. Nebera na pomoc žádných neznámých sil nebeských

vysvtluje Arago vc tuto psobením sil tellurských, dosaváde, a v menší míre, inných,

spsobem plutonským, mocí pozdvihujících horských par v theorii horních útvar.

O vyzdvižení velikých spoust zemské kúry, praví slavný tento hvzdá, nedá se,

po tolika dosavadních zkušenostech v oboru geologie, ani dosti málo více pochybovati.

') Dr. C. Grewingk die jeognostischen und orographischen Vcíháltuisse des nórdlichen Feraiens.

St. Petersburg. 1853.
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Vyzdvižení velikých spoust zem pedpoklad pirozené utvoeni se prázdnýcli prostor

v hlubiné, z nichžto hýly vyzdviženy, u s tím rovnóž piirozcnr spadnuti tulinotuich spousty

jak mile sila par ochabne. To prý jest známý úkaz, opakujici se i za našich dn v menši

inie, jmenovité v jícnech sopek pi známých úlviirech kuielovitýeli a jinde, tak íe snadno

lze pijmouti , ie i pi této velikánské prohlubin rovnž se dalo, že sklesnuti zcnié

stalo se jen následkem vyzdvižení ohromné spousty kry zemské, za jejii toliko kriý vším

právem považovati se mže rozsáhlá, svrchu naznaená kruliovitá vyvýšenina.

S touto hypothesí, kteréž pisvdil též Alex. von Humboldt, zcela shoduje se, co

v nejnovéjsim ase badánun Dr. Grevingka o složeni tohoto horokruhu na svtlo vyneseno,

a o emž Arago ješt nižádné vdomosti neml.

Struve o mení stupím zempisné áirhj mezi ústím Dunaje a severním koncem Evropy.

Jedna z nejslavnjších vdeckých prací, v oboru astronomie a geografie v Rusku

vyvedená, jest mení zempisné šíiky mezi ústím Dunaje a severním koncem Evropy,

jímž znamenitý editel hvzdárny v Pulkov , F. O. Struve, tyryeet let se zabýval a jež

nyní k slastnému konci uvedl. Zpráva o této práci vyšla práv v ruském a francouzském

jazyku, obsahujíc ti díly ve kvartu s atlasem.

Dležitost té práce vysvitne ješt více z krátkého pehledu toho, co v tom oboru

díve již vykonáno bylo.

Mení stup zempisné šíky má za hlavní úel, vypoítati velikost a podobu

zem. Ponvadž totiž kruh kolem zem položený má 360", dá se snadno celý kruh a

z toho rozmry celé zem vypoísti, vymií-li se jen jeden stupen.

Nejprvnjší pokusy v tom ohledu vykonal prý Eratosthenes (r. 176— 196 ped Kr.),

kterýž mil vzdálenost Alexandrie od Syeny v Egypt a na obou místech délku stínu

za as letního solsticia ustanovil. Výsledek jeho pot byl, že má zem v objemu 25.200

stadií. Ponvadž ale délka stadie není známa, nedá se výsledek jeho s nynjšími srovnati.

Pozdji, v 9. století po Kristu, dal miti kaHf Maimon zempisné stupn na rovin Senarské,

u erveného moe, výsledky nedají se ale též s nynjšími porovnávati. V 16. století

zabýval se francouzský léka Fernel, v 17. století hollandský astronom Snellius a jesuita

Ricdoli ve Vlaších tímto mením, práce ty nebyly však dostatenými prostedky provedeny.

Teprva založením francouzské akademie (1666) bylo to mení se vší mathematickou zevrubností

zapoato a od Piccarda (1669), La Hire-a, Cassiniho (1683) mezi Diinkirchem a Perpigna-

oem na SVs stupn vyvedeno. Ješt ped ukonením této práce nastal vsak v té úloze

nový smr, když totiž Richer, vyslán r. 1672 v úelech astronomických do Cayenny, nalezl,

že se tam Paížské sekundové kyvadlo o 1 '/j árky zkrátiti musí. Tím byl podán dkaz
pro Newtonovu theorii o sploštní zemkoule. Mathematikové poznali hned, že na splo-

štné kouli stupn šíky u toen vtší býti musí nežli u rovnika, což úpln potvrzeno

bylo, když v letech 1735— 1741 v Peruvii (Za Condamine, Bauguer, Godin) a v letech

1786— 1737 v Laponsku {Mauperluis, Clairaut, Camus , Lemontder, Outhier a Celsius}

stupn šiky meny byly. Sploštní zem, dle Newtonovy theorie '/jjo obnášející, bylo

nalezeno 'jjoa- Od té doby byla podobná mení na mnohých jiných místech zem
vykonána. E. 1750 mil La CaiUe u podhoí Dobré Nadje IV^ stupn, r. 1751— 1753

mili LeMaite a Botkom dva stupn v papežském státu, r. 1759—1768 Liesganig v Ra-

kousich a Uhích, r. 1764 Mason a Dixon v Pennsilvanii, r. 1768 Beccaria u Turína, r.

1790— 1791 Eeuben Burroiv v Bengalsku. Všechny tyto práce byly ale pevýšeny mením
od francouzské akademie (1792— 1808) zavedeným a Delainbrem, Mechainem, Bioiem a

Aragem od Dunkirchu až k ostrov Formentera v délce 12
'/j stupn vykonaným. Z m-

ení toho vzali Francouzi svou nynjší zákonní míru, totii meter, jehož délka se rovná

18*
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Vio/oonooo ^^s'' kvadrantu zemského poledníka. Pozdjší poty Besslovy ukázily však, ž?

ten meter jest o Vioo árky kratší, nežli by ml býti. Proto bylo z poátku nynjšího

století nové mení zapoato, a sice skoro souasn ve Švédsku, Anglii a východní Indii.

Ve Švédsku mil Svanherg , v Anglii generál Roy a v novjší dob podplukovník

James, tak že v uové triangulací anglický meridian od ostrova Wight až k Slietlandským

ostrovíím ustanoven jest. Pro sploštní zem bylo vypoteno Vagg^s.ii '^ ^^'^^ P™ polomr

rovníka 20,926.249 angl. stop, pro poloosu zemskou 20,856.307 angl. stop. Anglická

triangulace byla spojena nkolikrát s francouzskou , tak že nyní souvislý oblouk poledníku

od Balearských ostrovíi skrz Španly, Francii a Anglii v délce 22 stup vymen jest.

Nemén dležité bylo mení ve východní Indii, které až na 21° 21' 1tí" prodlouženo

bylo a jižním svým koncem jen 8° od rovníka vzdáleno jest.

Mezi tím bylo mení též vyvedeno v Dánsku od Schumachra, v Hanovru od

Gaussa, v Prších od Sessla, na pedhoí Dobré nadje od Macleana.

''' Ruské mení, které všechny tyto práce svou rozsáhlostí a vdeckou zevrubnosfí

pevyšuje, poalo r. 1817 generálem Tennereni a akademikem Su-uvem, kdežto již r. 1737

De 1'Jsle v okolí Petrohradu o mení nkolika trojiihelník se byl pokusil. Práce ta

obsahuje až do roku 1831 mení Tennera a Slruvea mezi 52° a 60" šíky, do roku

1844 mení až k Torneu a Dnstru, do r. 1853 mení až k Ledovému moi a ústí

Dunaje. Na švédské a norvežské stran mli v mení úastenství Selander a Hansteen.

Spojený rusko-skandinavský poledníkový oblouk obnáší od Dunaje až k Hammer-

festu 25* 20' 8-2"; délka jeho jest 1,447.786-78 tois. Sí triangulaní, spojující ty

konce, poítá 259 trojúhelník, a sice 225 v Ruších, 34 v Skandinávii. Mimo to jest výška

velké ady míst nad moem ustanovena, z ehož vychází velmi zajímavý a dležitý výsledek,

že všechna moe tím mením spojená, tedy Ledové, Baltické a erné, mají stejnou výšku.

Spojením rakouské triangulace s ruskou ukázalo se též, že Adriatské moe stejnou hladinu

má s pedešlými. Stvrzuje se tím úkaz i na americkém isthmu mezi Atlantským a Tichým

oceánem, jakož i u Suezu mezi erveným a Stedezemním moem pozorovaný, že všechna

totiž moe mají hladinu stejné výšky.

Sacchi o novém tlakomru na spsob váh.

Nový tento spsob tlakomru záleží v tom, že se obyejná tlakomrná roura zavsí

na rameno citlivých váh a závažím na druhém ramen do rovnováhy uvede. Každou

zmnou ve tlaku vzduchu ^mní se rovnováha, proto že rtuti v delším ramen pibývá nebo

ubývá; kteráž zmna dlouhou ralijí na zvláštním ciferníku se objeví. Sacchi v ím se-

stavil si takový nástroj na spsob nestejnorámenných váh ili mincíe, a udává následující

výhody jeho : 1) Tlakomrná roura nemusí býti ze skla, nýbrž z jakékoliv látky, která se

neamalguje, u p. ze železa. Pro svou pevnost hodil by se takový železný tlakomr zvlá-

št na cesty k meni hor. 2) Nový tlakomr nezávisí od istoty rtuti a její pomrné

váhy, od teploty a rozdílnosti tíže na rozliných místech zem, kteréžto všechny okolnosti

zmují výšku rtuového sloupce, kdežto se zde o pouhou váhu jedná. Sacchi ujišuje,

že jeho tlakomr zmny v povtí mnohem díve udává, nežli tlakomr obyejný.

(Compt. rend. 1857. Jan.)

Brunner o ryzím manganu.

Manganové rudy, zvlášt burel, jsou velmi rozšíené, nicmén bylo pipravování

ryzího manganu z kysliníku manganitého dosti obtížné a výsledek byl jen kovový prášek

barvy šedobílé, který ve vzduchu velmi snadno se okysliuje. Brunner dobyl však ryzí
,
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mangan ve vtsím množství z fluormanganu pomoci natria. Vlastnosti manganu tak dobytého

jsou zcela jiné, nežli manganu dosavád známého. Barva jeho jest jako ii svtlé litiny,

tvrdost ale tak velká , že se ho ani ocelový pilník nodotkne , ba naopak , mangan ten

rýpne snadno sklo a ocel. Pro tuto tvrdost pijímá krásný a trvalý lesk. Ostatn jest

však kehký, tak že se dá v moždíi na prášek roztlouci; pomrná váha obnáší 7'138—

7 '206. Magnet na néj nepsobí.

Rozpálením nabíhá jako ocel a pokrývá se konen hndým práškem. V studené

vod potahuje se jen znenáhla mazdikou ezu, ve vaící vod nabhne ale brzo hndé

a voda se kysliníkem jeho zakalí. Pro svou tvrdost hodí se mangan k ezání skla

a k rytí v oceli místo diamantu, pro svj lesk iile na dlání zrcadel do optických nástroj,

j^iko u p. do teleskop

GJingler, polytech. Joum. Bd. CXLIV.)

SoussingauU o otravováni polních myU arsenem.

Jako u nás letos , tak se rozmnožily polní myši v Elsassu r. 1854, že v jediném

okresu Weissenburském škody na 800.000 frank spsobily. To zavdalo BoussingauHovi

píinu obadati prostedky, jimiž se sejné obilí ped ezem a myšmi ochrauje. K úelu

tomu skounial, jak dlouho myš bez potravy vydrží, a nalezl, že sotva 30 hodin. Skoumal

také, mnoho-li obilí mys denn spotebuje; nalezl, že 128 pšeniných zrn denn. Rakouská

míra má 1,274.538 zrn , z tch by mohlo žíti denn 9957 myší, 1000 myší sežere

tedy denn o nco více nežli V|0 míry. Povážíme-li však, že se letos v okolí Pražském

vyskytovaly myši po milionech a že mimo to velké zásoby pro zimu zakládají, poznáme,

jak velkou škodu za krátký as spsobití mohou. Z užívaných proti nim prostedk, jako

jsou : vápno, popel z deva, hnojnice, kuchyiská sl, kamenec, Glauberova sl, skalice modrá,

hel (GrQnspan), ufrejch a sirnik arsenový , jsou arsenové sloueniny nejprospšnjší.

Zvlášt vhodný byl následující spsob : 100 gramm (5'7 lotu) utrejchu na prášek roz-

tlueného dá se do vody , která žíravý natron obsahuje, tak aby roztok obnášel zrovna

1 liter (0707 Vid. mázu); tím se rozpustí 37-4 gramm utrejchu. Nyní vezme se 1 deci^

liter (7,0 litru) obili, poleje se 12 krych. centimetry vody, v niž 3-5 krych. centimetr utrej-

chového roztoku se nalézá- Tak obdrží každé zrno 0'1 milligrammu utrejchu v spsobu

arsenanu sodnatého. Polní myš, která 10 zrn takového obilí sežrala, pošla po dvouhodinách.

Pro svou žíravost jest arsenan sodnatý bezpochyby také dobrý prostedek proti ezu

Dle zkoušek Boussingaultových potebuje rakouská míra pšenice 8"9 lotu utrejchu k píprav,

ledna míra tak pipraveného obili staí k otrávení 127.587 myší. Dle Boussingaulta

neml by ho.spodár ani z toho škodu, kdyby kolem jeho polí nikdo obilí tak pipravené

nerozséval. Otrávení škodlivých zvíat má za hlavní úel, aby se žn ochránily. Vedle

toho dosáhne se tím ješt jiného úelu, totiž že myš po své smrti na poli co mrva slouží.

Za jednu míru obili obdržíme skoro 28.000 liber myši, z kteréž váhy nejmén V4 na vyzu-

šené maso, krev a kosti poítati lze. Tento hnj jest již na poli uložen a náležit rozšíen.

Ostatn arsen vzrstu obilí neškodí.

(Ann. de Chim. et de Phys. Avril 1856).

Zpráva o lelošnith cestách v Šumavé, vykonaných od úd musejního sboru pirodnického.

Z pirodnického sboru Musea našeho odebrali se v srpna pan prof. Dr. J. Purkyné,

syn jeho Emanuel, pan Lokag a prof. Jan Krejí do Šumavy. Prof. Purkyn vzal si za

hlavní úkol ohledání skláren, Emaunel Purkyn skoumal botanické pomry, jmenovit ty,

které se týkají rozšíení a vývinu jednotlivých druh, pan Lokay pak ml lílohu, skoumati

zvíenu, zvlášt hmyz Šumavský. Výsledky tchto prací budou bhem píštího roku
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v našem asopisu uveejnny; prof. Jan Krejí chystá pak opét popis horopisu Šumavského

s adou obraz, kterýž svým asem jako okolí Pražské k Živ co pílohu pidá. Hlavní

iilohou jeho bylo skoumání orografické, pi emž se ovsem opíral o studie od Dr. Hoch-

stettera v Šumav konané a v ronících íšské geologické jednoty uveejnné. V prvodu
jeho cestoval malí pan Eduard Herold, kterýž nejvýznanjší krajiny vykreslil a nyní

k vydání hotové chová. Mimo to pipojil se k nmu školní radda pan Jos. Wenzig, maje

hlavn národopisné a djepisné památnosti na zeteli.

S ohledem na pozdjší zprávy z obor pírodopisných bude na míst, již ted

podati aspo krátký nástin výsledk horopisného skoumání. Celá Šumava dlí se pirozen
na dvé poloviny, na jižní vyšší, totiž vlastní Šumavu, a na severní nižší ili eský Les.

Mezi obma, totiž mezi Nejrskem a mezi Domažlicemi, jest jenom nižší krabotina, dlící

vodstvo Dunaje od vodstva Labského. P<ídmt našeho letošního skoumání byla jen vlastni

Šumava a podotknutá krajina. Krajina proskoumaná jde od Domažlic ke Klatovm,
Horaždjovicm, Vodanm, Budjoviem až k Výšebrodu.

Vlastní jádro Šumavy jest rulová vysoina mezi Kašperskými horami a Vimberkem,

obyejn nazvaná Kvildami, již ale Plán nazývati mžeme. Smr rulových vrstev jde

od jihovýchodu k severozápadu a úklon do Cech. V rule této leží ohromné sloje žuly

v tomtéž smru a úklonu, na ní pak spoívá mezi Nejrskem a Eisensteinem svor, a mezi

Nejrskem a Domažlicemi amfibolová bidlice. Mezi Prachaticemi a Krumlovem leží v rule

mimo to ohromné sloje blokamenu.

Podél áry od Klatov pes Horaždjovice, Strakonice, Skoíce, Vodany, Krumlov

stýká se soustava Šumavského pohoí se soustavou vysoiny eskomoravské, jejíž vrstvy

též hlavn rulové mí od jihozápadu k severovýchodu, a tedy smr Šumavských vrstev

skoro kolmo petínají. Pi horopisném popisu musí tyto pomry býti hlavním vodítkem,

ponvadž od nich závisí celá podoba a povaha hor.

Dle toho dá se Šumava od severozápadu k jihovýchodu v následující ásti rozvrhnouti.

1. V amfibolové površí ili v hory Kdyske'.

2. Ve svarové pohoí ili Královský Hvozd.

3. V rulové pohoí ili Pláne.

4. V žulové pohoi-i ili heben Tistoliný.

5. V bélokamenné pohoí ili Slánský Les,

1. Hory Kdyské (površí amfibolové) vyplují pirozenou bránu Šumavy ,
mezi

Královským Hvozdem a eským Lesem. Pilíe této brány jsou na jižní stran Jezerni

hora (Osserl, na severní stran Cerchov.

Teprva v pozadí uzavírá co podélný hbet vysoký Osek (hohe Bogen)již v Bavoich

(3360') tuto bránu, a ne docela, ponvadž mezi Osekem a Cerchovem se otvírá lidolí

Chámu. Osek a celá pata jeho skládají se z amfibolových hornin , od nho pak vybíhají

dv ramena kopc a vrchíl z týchž hornin složených, a sice jedno rameno jde pes

Vollmau, Maxberg, Pažežnice, Havlovice, Oujezd a k Domažlicm a Klenci, a pak dále

k Ronšperku, Mutnínu, Hostouni až k Plané; druhé znanji vysoké jde od Nového Trhu

pes Kdyni skoro k severu s malou úchylkou východní co ada homolitých vrch, a koní

se až u Merklinské žuly. Uprosted mezi tmito dvma rameny amfibolovými prostírá se

jazyk hlinité bidlice ze stedních Cech v mírných dlouhých vlnách a sahá až k Mlejnaku

;

na východní stran pak jsou Kdyské hory též bidlicemi a buližníkem obejmuty.

Nový Trh má nadmoskou výšku 1420', Nová Kdyn 1267', vrchy severn za

Kdyní pesahují 2000', a z každého temene otvírá se rozkošná vyhlídka na velký Šumavský

prsmyk. Nejkrásnjší jest však vyhlídka na Riesenberku, zboeném hrad.

Krajina jest v historickém ohledu velmi památná, jest zde totiž brána, kterou ode

dávna Nmci do ech se drali a kde tyrykrát na hlavu poraženi byli : za as nej-
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ítaršich od Sama, pak od Betislava, Prokopa a Jiího. V národopisném ohledu jsou

zde památná sídla Chodv.

2. Královshj Hvozd (pohoí svorové), celý ze .svoru složený, jest severozápadním

koncem vlastní Šumavy. Mohutné jeho Ie.sem porostlé boky padají dosti píke k amfibo-

lovým vrchm u sv. Kateiny a Ncjrska, jakož na západu do Bavor v údolí bílé Rezny.

Jen na jihovýchodní stran u Kisensteinii .souvisí s vysokými chlumy rulovými u Stuben-

bachu. Pirozený vchod do Královského Hvozdu jest u Nejrska, kde IJhlava (13.30')

vystupuje z malebného údolí do otevenjšího kraje. Hluboký, alpskému údolí docela

podobný úval vede nás až k Jezerní myslivn, stojící na boku Jezerní Hory v lese ve

výšce 2438'. Na. tomtéž boku ale výše (37.53') leskne se v roklin, ze tí stran lesnatými

.sti-ánmi a .'(kalami obstoupené, erné Jezero, 64 jiter veliké a v let 46' hluboké. Západní

strana jezera jest Jezerní HUna (Seewand) , na jejíž nejvyšší temeno (4240') obtížná^

cesta hustým lesem a moálem vede. Jezerní Hora jest éás hebenu skoro 4000' vysokého,

ti hodiny dlouhého a zrovna podél hranic se táhnoucího. Na severozápadním konci

jeho strmí dv malebné, ohromným zíceninám podobné kupy Jezerní Hory (Osser),

z nichžto eská kupa má výšku 4051', bavorská 3919'. Zárovei s tímto jezerním

hbetem bží v Cechách od Uhlavy až nad Eisen.^tein jiný svorový hbet o málo nižší,

jehož jednotlivé, málo vynikající kupy (Brennet 3377', Brckel 3898', Hochfiederet 3717',

Pancí 3638',) též .skoro k 4000' výšky dosahují. Mezi obma hbety jest zaryto hluboké

údolí Uhlavy a Železného potoka (již z poíí dunajského); u pramen tchto vod spojuje

píný nižší výbžek mezi Pancíem a Jezerní Stnou oba svorové hbety. Na východní

stran toho výbžku ale, na úboí pohraniného hbetu leskne se ertovo jezero ve výšce

3135' ; velikost jeho obnáší 40 jiter.

3. Plán ili rulové hory zaujímají nejvtší prostoru v Šumaví a obsahují nejvyšší

temena. Poínají neširokým pruhem mezi vysokým Královským Hvozdem a mezi okula-

cenými žulovými vrchy u Tejnice blíž Klatov ; cíp ten náleží v politickém ohledu ješt

ke Klatovskému Hvozdu a jest jako tento etnými dvorci poset. Nejvyšší ást jeho jest

Javo vrch (Ahornberg 3435') u Zhí (Haidl). Prmrná výška té vysoiny obnáší

asi 2500'. Na západní stran piléhá k severnímu hbetu Brcklu, na východní stran

jest však lemována pvabným úvalem
,

jímž potok Olšovský a Petrovický se vinou.

etné potoky oživují hluboké rokle východních úpad rulové vysoiny, nejvtší z nich

jest Ostružná. Znam' nižší rulové površí táhne se podél východní strany jmenované vysoiny,

jsouc pknými údolími prostoupeno a náležejíc smrem svým ješt k Šumav. Prmrná
výška jeho obnáší 1800', nejvyšší hory jsou zde Sorek (26990> tupá lesnatá homole nad

malebnými zíceninami Velhartic, Svatobor (2520') u Sušice a Straž o nco nižší u Louové.

Pata vyššího pohoí jde v této severozápadní ásti Šumavy od Nejrska k Cachrovu,

Velharticúm, Hrádku a Sušici; severovýchodn za tmito místy poíná již žulová krabotina

stedních ech.

Na pravém behu Otavy, která u Sušice z vysokých hor do otevenjšího kraje

vystupuje, poíná nová ada rulových chlum, z nichž Kamenná hora (2117') u Albrechtic

Karlsberg (2813') u Kašperských Hor, ŽJánov (SSOS*) a Javorník (3302') u Nicova

zvlášt vynikají. Severovýchodní strana tchto hor tvoí již patu Šumavy a kloní se

k rozvlnné krabotin Žihobské a Nmické, jihozápadní strana kloní se však do prohybu,

který dlí tu adu od veliké vysoiny Dobrovodské a Kvildské. Malebné zíceniny Karls-

berku, u prosted v krajin druhdy bohatostí zlata proslulé, uj.ominající svjm jménem

na královského otce Cech, jsou koninám tmto zvláštní ozdobou.

S vysoinou u Zhí (Haidi) souvisí na východní stran vysoina Dobrovodská,

kde v rule leží ohromné sloje žuly, nesíslnými balvany pokryté, jako mezi Dobrou

Vodon, Hrkou a Stubenbacheir, mezi Rehberkem a Madrem, ve vysokých chlumech za
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Madrem, na Lusenu a Marberku. Ostatn panuje na všech vysoinách rula až k pohra-

ninému hbetu u Furstenhutu. Se žulové skály sv. Vintie (3154') u Dobré Vody
otvírá se rozkošná vyhlídka do Cech, rulový Kiedeiten (3435') jest však vyšší, pidnjeme
s nho rozsáhlé vysoké chlumy Stubenbachské, které souvisí s nejvyšší horou Šumavskou,

s Javorem (Arber 4604'), stojící již v Bavoích a vyzdvihující se malebn co ohromný

jehlanec do výšky. V roklinách bok jeho lesknou se dv jezírka. Rula pipojuje se

zde k svoru Královského Hvozdu ; na hranicích vyznaují se zde mezi jiným chlumy Laka

se Steindlberkem (4127'), mezi nimiž v roklin též jezírko leží, dále k jihovýchodu Poledni

Hora (4214'), a Jezerni Hhel opt s jezerem, nejvyšší jest zde však Jioklan (Ráchel

4580'), panující nad ohromnými lesy svého okolí. Hora tato stoji jako Javor jíž v Bavoích.

Hory Lusen (4332') a Marberk (4205') u Purstlinkii, ob význané výškou a podobou,

skládají se ale ze žuly, a však stojí ješt v rulové krajin, která až k Stachovu a Vim-

berku co vysoina 3300' vysoká pod jménem Kvildíi se prostírá, tak že jednotlivé hory,

jako erná Hora (4030')u hranic, kde Vltava poíná, pak Antigel (3882') u Kvild,

Leckerberg (3844') u vesnice Plán nad vysoinu tu, vesms lesem pokrytou, jen málo

Tynikají. Vesnice Kvildy leží již ve výšce 3221'.

Na jihovýchodní stran té vysoiny zarývá se Vltava, na erné Hoe u Kyild

povstalá, hluboko do ruly, a vysoina pechází po obou stranách v mohutné hbety. Na
pravém behu poíná však brzo panovati žula, skládající velkolepý heben Tístoliný, na

levém behu vystupuje ale ješt daleko rula, panujíc na celém Boubínu (4294'), nejvyšší

to rulové hoe Šumavské na eské stran. S temene jejího sáhá vyhlídka nejenom hluboko

do Cech, ale až k solnohradským a bavorským Alpám. Na \ýchodní stran souvisí Boubín

Schreinerem a jinými horami s blokamenným pohoím Blán-ského Lesa u Christianberku,

Prachatic a Chvalšin, severn pak podle áry, tažené od Vlachova Bezí pres Ckyn
a Peín, jest pata vyššího Šumavského horstva ; odtud až k Otav panuje jen nižší pedhoí.

Rulová ást Šumavy nese na sob ráz šumavský v nejvtší význanosti. Vysoina

rulová, pokryta nepehlednými lesy a ohromnými rašelinami a bahny, poseta roztroušenými

chýšemi, ovlažována tmavohndým vodstvem, má v pravd ráz lesní. Jen zde onde vystu-

puje z erných hvozd sloup dýmu z ohniš deva, zamstnaných u kraje pralesa, neb

se rdí plamen skelných hutí, vedle kterých pkné výstavnosti sklá lesní samotu zvláštním

spsobem oživuji; pedstavují živ protivy samovládnoucí pírody a bojujícího s ni

prmyslu.

4. Žulové hory, Tístoliný Hbet a Zelnavskéhory. Údolí Vltavské, opustivši u paty Bou-

biná pdu rulovou, vstoupí brzo v krajinu docela ze žuly složenou, z obou stran jejích vystupuji

pak dlouhé a vysoké hbety. Hory na levém behu tvoí mohutný, 3000' vysoký, roklemi

a údolími rozrytý a hustým lesem pokrytý hbet, nad njž se jednotlivá temena vyzdvihuji.

Jest zde jedna z nejdivoejších krajin Šumavy, akoliv to cestovatel, putující širokým

a pvabným údolím Vltavským u Šumavy a Zelsavy ani netuší. Nad Zelnavou vyzdvihuje

se k severovýchodu velký Sternberg (3536'), áaXe. Spitzberg (3846'), který k severu souvisí

s Lišci Loukou (Fuchsiviese, .•>720') a s Dlouhou Horou (3123'), která své západní strán

kloní k prohbí Vltavskému, kde stavba dom, povaha a živnost lidí, jakož i obrysy hor

nápadn Alpy pipomínají.

Hory na pravém behu tvoí jediný 8 mil dlouhý, až na temeno lesem zarostlý

heben, prohybem
,
u Kušvarty od rulových vysoin, prohybera u Glockelberku od pohra-

niních hor sv. Tomáše v jižním cípu Cech oddlený. Od Cxlocklberského prohybu, jímž

pamtihodný 7 mil dlouhý Švarcenberský kanál z Vltavy do eky Muhl v Rakousích vede,

vystupuje žulový hbet hned k znané výšce ; dosahuje totiž na Hochjichíu 4225', pak

následuje k severozápadu Beischl (3884'), JPlóckelstein (4352'), Tistolice (4117') a. Hohenstein

(4140'). Prmrná výška hebenu jest 3500'; poslední ti temena jsou vlastn ohromné
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skalní pkupeniny, podobné shoeným hradm. Na eské stran Plckelsteinu jest v roklin

jczeio ve výšce 3350' pod skalní stnou 1000' vysokou. Od poliraninébo hbetu toho

vybíhají do ech až k údolí Vltavy krátké ale vysoké chlumy, nejvyšší z nich jsou

í/ocliwalJ (S-idS'), Tusset (3554') a Róhrenberg (3403'), v pi-míru 1000— 1200' nad

hladinu Vltavy povýšené.

5. Blamhj Les ili bélokamenné pohoí rozkládá se severn za Zelnavskými žulo-

vým! horiiiiii a ji/n za rovinou Budjovskou. Ob.«aliuji bily živco^^ý kámen, blokámen,

v ohromných slojích do ruly uloženy. Vlastní Ulanský Les, vystupující z nižší rulové

krajiny západn od Krumlova, obsahuje hbety blokamenné , které auifiteatráln údolí

Kremžské obstupuji a od jiliovýchodu k severozápadu prodlouženy jsou. Nejvyšší lomeno

na jižní stran jest Sdwninger {^óiX^'), na jehož vrcholí svže 10° vysoké nesmírná vyhlídka

do Cech a na rakouské Alpy se otvírá; na severní stran jest Kluk (2328') nejvyš.ši.

Západn od Blanského Lesa vystupuji ve smru od jihu k severu v délce 1 mile

Ii zárovn hbety .s etnými kupami 2000—3000' vysokými. První z nich mezi Ktisí

a Hrbovem skládá se z ruly, druhý mezi potokem Záboským a Frauenthalskýra, jakož

i tetí mezí potokem Frauenthalskýni a Živným skládá se z blokamenu. U západní paty

jeho leží Prachatice, a dle toho míiže slouti celé to površí Prachatické.

Jižn od Prachatic a jihozápadn od vlastního Blanského Lesa objevuje se mezi

vysokými rulovými hbety Chlumu (3752') na východu, Libinu (3447') na severu, Boubínem

na západu a mezi žulovými horami Zelnovskýrai tetí blokamenné površí, uprosted

nhož stojí ves Christianberg (2681'), podle nhož nech slov površí Cliristianské.

Hory tyto se svými odnožími až k rovin Budjovské a údolí Otavy vyplují jiho-

východní ás Šumavy. Pamtihodný jsou pro bohatost na vápenec, hadec a tuhu, která

zvlášt jižní patu vlastního Blanského Lesa provází.

Zajímavé jsou pomry, v jakých se Šumava podle údolí Otavy .se stedoeskými

vrchy stýká, jakož i pomry soustav údolních; staiž však prozatím vyznaení nejhlav-

njších rysu pamtihodného toho horstva , jehož dkladné poznaní má býti úlohou

našeho musejního sboru. J. K.

Geologický spolek v Jilemnici.

Vítána bude zajisté každému prírodomilei zpráva o nov povstalém apolku geologickém

v Jilemnici. Sestoupilo se totiž v záí pedešlého roku nkolik po vzdláni v geologickém

oboru bažících jnuží), v ele roajice pana E. Portha, nynjšího geologa pi c. kr. geolo-

gickém ústavu, a zarazili spolek, jehož úel jest seznámiti se s pírodovdou vbec, zvlášt

ale 8 mineralogií a geologií, a poznati geognostické pomry celého okolí a sousedních

Krkonošských hor. Zajisté veliké to pole; než povážíme-li pokrok uinný v prvním roce

a znamenité síly mezi pány spoluoudy, neshledáme cíl tento nedostižný.

Pedhoí Krkonošské, ješt do nedávná pravá terra incognita, pekvapuje nás vý-

sledky prvního pátrání , neb nalézáme zde pomry budto posud neznámé , bud alespoii

velmi ídké, a protož bez rozpaku poítáme svou krajinu k nejzajímavjším nejenom

v Cechách, nýbrž v celé íši Rakouské. Protož nebude nápadné, pro jsme se odhodlali

dráhu klestiti c. k. geologickému katastru, jenž teprv pozdji své práce zde pone, pro
jsme se odhodlali snažiti se , abychom nejenom k odkrývání geognostickému pispivaU,

nýbrž též ku geologickým rozvahám se povznesli, a tak úastnili se v potšení, které

z každého nového nálezu vyplývá.

Spolek, nedávno od vys. místodržitelství povolený, skládá se posud asi se 30 in-

ných a nkolika dopisujících úd pod pedsednictvím pana Portha. Vdecké pouné ped-
nášky byly nejvíce v zim, a sice geognostické od p. Portha, luebnické od p. Ilerlcra

držány, v let byly podnikány výlety do zajímavých ástí okolí Jilemnického. Ke sbírce
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položili základ pánové Porth, Herter a Schaller svými vlastními sbírkami, Dary c. k. geolo-
gického ústavu, pán professor Noggcratha a Erdmanna, pán Dra. Rotta a Beyricha,
a ochotnost jednotlivých pán spoluoud rozmnožily ji valn. Nejvzácnjší ást tvoí arci

sbírka hornin, nerost a skamenlin ze samého okolí.

Vynasnažíme se prozatím pestrost materiálu vylíiti, bližší zprávy o innosti spolku
následovati budou bohdá pozdji. Hlavn sáhají ti útvary do oboru našich prací, prahorní,

Permsky a ásten i kídový. Prahory jsou zastoupeny centrální žulou, úzkým pruhem
rulovým a rozsáhlými vysoinRm! svoru a bidlice. V žule se nalézají pekrásné kry-

staly zívce
, slídy a barytu , ve svoru jsou ložiska pravápna s Malakolithy a Epi-

doty, pak sloje grafitové bidlice, pistacity, železné a mdné rudy, z nichžto poslední

v podivuhodné pestrosti vystupují. Mimo kemenný malachit, zele mdnou CKupfergrún),
opalín mdný (Kupferopalin), leštnec mdný (Kupferglanz) nalezeno u Rokytnice šest

nerost zcela nových, mezi nimiž nejastji surmany mdné, kemany zinkové a olovné.
V dolní Rokytnici a ve sv. Petru poalo dolování na leštnec olovný a stíbro,

a též nalezeno nkolik nerost
,

jejichž totožnost se známými lze nesnadno dokázati.

Amfibolové bidlice
,

granulity a kemenné bidlice byly taktéž již na nkolika
místech pozorovány. U Niederhofu byla od pana Portha nalezena jeskyn s ohromnými
krápníky a množstvím kostí, z nichž se ale posml jen dva rody urit daly. —

Na prahorách spoívá útvar Permský ili jesepský, v nejnovjším ase dležitý

co borništ mdné. Nejzpodnjší vrstvy zaujímá slepencový pískovec (Conglomerat-

sandstein), v nmž místem lupek uhelný uložený s nkolika tenkými, nestejn mocnými

vrstvami uhlí 1'— 13", na které se u .Stpanic doluje. Pak následuji mohutné sloje pískovc

jemnjšího zrna, jichžto nejzpodnjší vrstev, nazvaná fukoidová (Fucoidensandstein), ze

samých sem tam položených hlek se skládá. Též v tomto pásm více vrstev uhlí nale-

zeno bylo, nejmohutnjší u Cíkvasky asi 30''.

Znamenité jsou dv pásma živinatých lupk (Brandschiefer), v nichžto se nalézá

nesmírné množství koprolith totiž skaraenlého zvíecího lejna, a ní kolik druh ryb z rodu

Paleonisk. Nkolik vrstev vápna a slinu bylo též pozorováno. Mezi nimi leží pásmo

bidlinatého pískovce, k nmuž se v nejbližším okolí Jilemnice mJ váže, akoliv jinde,

ku p. u Rybni, až ku slepencovému pískovci sáhá; jinde zas, n. p. v Záhajské Lhot,

až k živinatým lupkm vstoupá.

Rudy mdné jsou malachit, lazur, blejno mdné (Kupferblende), leštnec mdný
(Kupferglanz). Nejvrchnjší souvrství tvoí jednotvárné pískovce hrubého zrna, místy

oupln jílovité, v jejichžto nejhoejší vrstv známe Psaronie, totiž skamenlé oddenky stro-

movitých kapradin, se nalézají. Zde zapadá Permský útvar pod vodorovné vrstvy kídy.

Z eruptivních hornin jest nejastjší melafyr ili mandlovec , který na každém míst svou

bytost mní. Dá se více jednotlivých pásem melafyru mezi pináležejícími vrstvami pískovc

rozeznati, ale beze vší ujmy jejich slohu. asto ale prolamují vrstvy zárove s ediem,

a tvoí pak rozsedliny , které obzvlášt v okolí Semil a Jilemnice pozorovati se dají.

Z nerost v melafyru obsazených jest nejpamátnjší kemen, složený ze samých hvzd

-

natých tvar ; tvoit bezpochyby couk v melafyru, a sice zvlášt na Strážníku u Jilemnice.

F" Pošepný.

Literatura.

Zempis všeobecný vdecký srovnávací Sepsal Dr. Jan Palacký, privátní docení zempisu na

Pražské universit. ást obzuláitni. I. Svét nevzdlaný: Afrika, Austrálie. Svazek

první a druhý. V Praze. Nákladem Karla Bellmanna. 1857. 8, str. 349.

Nejednou již ukazováno bylo na to, kterak novjší náš pokrok literární v to
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hlavn z&leži, že dosavadoí diletlaotstvi místo postoupilo smérn védeckémti. Tento obrat

velevítán musí býti každému pravému vlastenci jakožto nejpatrnjší dkaz, že snažení

onch šlechetnomyslných muž, kteí se stali zakladateli naši novjší literatury, probudivše

Jazyk po tolik vk zavržený k novému, utésenému životu, nebylo pouhou híkou a marnou

libstkoii nkolika pemrštnou, jimž pro snahy v onom ase neporozumné za odmnu se

dostávalo polirdlivóho úsmšku. Dilettantská doba literatury naši byla nevyhnutelným ped-

chdcem nynjší doby praktické, která hledí vyhovli skutené poteb, kdežto onano

více smovala k upokojeni citu
;

jakož i v pírod pedchází kvt oko i ich náš pot-

šující, ovoce pak živné teprva po nm a z nho následuje. Toprva tímto vdeckým

smrem, který v literatue naší den ode dne sob vtši pole osobuje, národ náš opt zaujal

dstojné misto v ad národ kulturních, a v takovémto svém postavení má za úlohu,

zárove s ostatními piiniti také sv6j díl k duchovnímu pokroku lovenstva. Vstou-

pení do tohoto stadia jejího vývinu jest jediné pravá, ponvadž duchovní, emancipace

národnosti naší, a ilé, neúnavné pokraování na cest nastoupené jediný prostedek

k získání sob úcty národ jiných a zaslouženého uznání své váliy ve svt vzdlaném.

Že dosažen bude estný tento cíl, za to ruí nám denn vzrstající poet horlivých

pracovník na poli vdeckém, dávajících pkné dkazy samostatných studií ; za to ruí

i smysl pro písnjší a praktické vdomosli, v obecenstvu našem ím dále tím více se

probuzující, jenž opravuje nás k nadji ve skvlejší budoucnost.

Mezi mladšími pracovníky na poli naši literatury, kteí sob vdu za heslo a cil

úsilných snah svých vyvolili, ve mnohém ohledu vyniká Dr, Jan Palacký, jehož velá

touha po rozšíeni exaktních známostí svých, podporována píznivými okolnostmi, chvali-

tebn používanými k zaopateni si hojných prostedk , dovedla nashromážditi poklad

vdomosti, který ho dstojn staví v adu onch uenc, jejichžto snahami dochází vda
podstatného obohaceni. Neúnavný v tom ohledu syn proslavenáho našeho djepisce ped
jinými vdami oblíbil sobe zempis za pedmt rozsáhlých svých studií, za jehož docenta

se také v poslední dob na universit Pražské habilitoval, dtenáové asopisu našeho

již nejednou mli píležitost , seznámiti se s tímto uencem a jeho snahami ze lánk od

nho do Živy podaných ; nyní pak leží ped námi .samostatný spis, poskytující nám

u vétlím objemu velezajímavé resultaty jeho pilných a dkladných studii v tomto oboru.

Nemohli jsme si dosaváde stžovati na nedostatek eských knih jednajících o zem-

pisu, což dostaten vysvtluje se tím, že sotva na poli jiné vdy dá se tak snadno ze

tí neb ty ledajakých kompilací udlati nová. A takovýmito byly na vtším díle dosavadní

naše geografické spisy, z nichž ovšem ten neb onen dosti obstojn posloužil úelu, ku

kterémuž byl psán, i uspokojil skrovné požadavky na inné. A však nescházelo i takových,

které práv na zdabh slepeny byly z nejrozdílnjšího materiálu beze vší soudnosti, beze

všeho systemn, ba beze vší jen povrchní bedlivosti , tak že nezídka data jejich, obyejn
zastaralá, ani mezi sebou v náležité shod nebyla. Rozumí se, že o vdeckosti nemohlo

tu býti žádné ei , kde nebylo kritiky, kde nebylo studia pvodních pramen, ba kde

nebylo ani tušení o pravém významu vdy, jakého nabývala tato novjším pokroením

asu. Zempis ješt ped nedávném provozoval se u nás zrovna tak, jako jinde ped
padesáti lety, a hlavn obmezoval se ca zempis politický, na topografii a statistiku, pomry
to neustále se mnící, tak že i nejlepší spis toho druhu v krátce musel zastarati a užite-

nosti pozbyti.

Aby tak déle zstalo, namohl dopustiti patrný všeobecný pokrok, který nás konené

i v tomto oboru musel zasáhnouti.

Dra. Jana Palackého ^^^inpis všeobecný srovnávací* jest první kniha v eštin

sepsaná, v níž vda tato pojata ve smyslu novjším — co ástka pírodovdy. Jest to

dílo širšího rozmru, které, jak vyrozumíváme z krátkého návští pi prvním svazku, sklá-
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dáti se má z dvou ástí : obzvláštní a všeobecné. Dosaváde vyšli dva svazkové náležejí

k prvnímu oddélení ásti obzvláštní , kteréžto obsahovati má ^svét nevzdlaný : Afriku a

Austvalii.'^ ,Díl první,^ praví zmínné, ponkud nejasné návští, „(o pti svazcích) bude

letos hotov, bude-li píze obecenstva vydavatele dosti podporovat." Ze by pod tímto

dílem prvním rozumna byla úplná ást obzvláštm', nedá se mysliti pi té obšírnosfi

popisu, jakou spatujeme v dosavadních dvou svazcích, ve kterých ani celá Afrika není

odbyta, nebo schází ješt daleko vtši, ovšem mén známá její ást, totiž celé pobeží,

táhnoucí se od Marokka na jih ku pedhoí Dobré Nadje, odtud pak nazpt smrem
severovýchodním az k úžin Bah-el-Mandeb, ba ješt výše až k Nubii, s celým teprva

v nejnovjší dob ponkud ve známost vešlým vnitkem tohoto dílu svta. Nezbývá tedy

nic jiného, nežli pijmouti , že ,dílem prvním mínno pouze oddlení, nazvané od pana

Dra. Palackého „svtem nevzdlaným," ježto zahrnuje Afriku a Austrálii. Kohk takových

oddlení míti bude celá „ást obzvláštní," nepovdno ; že by ale pro celý ostatní „vzd-

laný," nerovn hustji zalidnný a z nejvtšího dílu zevrub známý svt také jenom jedno

stailo, tžko jest mysliti. Povážíme-li dále, že jediná Afrika a Austrálie zaujíti má

5 svazkfi, z nichž dosaváde vyšlé dva obsahují nemén nežli 349 stran ve vel. 8, soudíce

z toho na objem ostatních oddleni a ástí spisu, nemžeme odepíti obdivení i díky své

jak spisovateli tak i nakladateli panu Bellmanovi zi podniknuti tak obsáhlé, které, budo""^

ádn ku koci provedeno, sloužiti bude literatue naší za obzvláštní a vzácnou okrasu.

Bohužel jen, že dle dosavadního postupu u vydávání jednotlivých svazk nadje tato

píliš vzdálenou se býti ukazuje, nebot ze slíbených pti pro tento rok dosaváde jenom

dva v rukou obecenstva se nacházejí ; že by pak ostatní ti vyšly bhem posledních dvou

msíc, k víe nepodobno. Pedmluva a úvod k celému spisu s rozborem pramen slí-

beny jsou ku konci prvního dílu.

Tolik o všeobecném rozvrhu dležitého tohoto díla, o jehož dosavadním obsahu

a spoádání hodláme nyní promluvili nkolik slov, pokud nám to dovoluje obmezenost místa.

Z toho, že jsme „Zempis vdecký" pana Dra. Jana Palackého prohlásili za dílo

sepsané v novém duchu této vdy, tená snadno se dovtípí, že v nm nalezne více,

nežli sebe obšírnjší topoprafický seznam, politické rozdlení a statistické tabelly. Vše,

cokoli novjší zempis v souvislosti své s vdou pírodní do oboru svého pojímá : netoliko

zevrubné vyobrazení zevnitní plastické podoby zem (pomry orografické, hypsometrické,

hydrografické a j.), nýbrž i propátrání prostor pod i nad povrchem jejím (pomry geo-

logické, meteorologické a j.), jakož nemén úkaz ze zvláštní polohy její na naší planet

vyplývajících (pomry klimatické), dále popis rostlinstva i zvíectva jejího co výsledku toho

všeho, konen pak obraz kulturní obyvatelstva lidského — o tom všem jedná spiso-

vatel obšírn a kriticky, udávaje poádn a svdomit prameny své, jejichž úplný výet

pedeslán každému lánku. Hojnost pramen tchto, jichž mnohem vtši poet pístupný

byl našemu spisovateli nežli mnohému jinému uenci, — nebot do dna vyerpal, cokoli

v oboru tom poklad chovají literatury nejpednjší : anglická, francouzská a nmecká —
iní zvláštní pednost jeho knihy, nebo ji udluje takovou bohatost dat a iní ji tak úpl-

nou, že pohledati se musí podobný spis, který by se jí v fom ohledu vyrovnati mohl.

Pi tom nikoliv není zanedbána ást zempisu topografická a statistická, nýbrž i v té po-

dávají se nám udání nejnovjší, pokud na n spoléhati lze. Kde pak prameny spisova-

telovy jsou nedostatené nebo kusé, tam se svdomitostí uence, pravým duchem vdy

proniknutého, volí radji piznati se k tomu upímn, nežli vyplovati mezery takové leda-

bylými, nkdy jen z pouhého domyslu erpanými udáními, jakými mén yédeti spisova-

telé miluji naplovati svá díla k vli prý úplnosti, ovšem více mylné a svdné nežli uži-

tené. Také na djiny popsaných krajin neopomíjí se spisovatel ohlížeti, a v tomto ohledá

hlav]' " obsahuje dílo jeho pemnoho, co i tenáe nevdeckého velice musí zajímati. Pro
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krátkost poukáeme tuto jenom na zprávy o starožitném Karthagu a o Kanárech i vyme-

lých jejich prabydliteheh. Z této bohatosti obsahu, kde nieho vice sob páti ne-

zljývá, sama sebou se vysvtluje obširnost díla.

Vedle obsahu má vsak každý plod literární i druhou ješt stránku nemní vážnou a

dležitou, totiž fonnu. Jako soše ne vzácnost hmoty, ze které jest utvoena, nýbrž tvar

její udéluje cenu umleckou, tak i ve vd jest ; i zde ne pouze to , co se nám posky-

tuje, nýbrž spolu také spsob, jal: se to dje, mítkem jest dkladnosti a užitenosti díla

uencova. Neníf dosti nu tom, když se nám podávají data hojná, dležitá, nová, kriticky

zjištná; musit se to díti tak, aby spoádáni materiálu usnadnilo nám jeho pehled a pa-

trnou uinilo jeho souvislost : jen tak stane se spis vdecký pro nás platn pouným. Od
každého takového dila — ohrazujíce se naped proti vší výitce pedantství — žádáme

nevyhnuteln, aby osnova jeho spoívala na jakémsi organismu, který ovšem nemusí a ne-

potebuje býti píliš makavým, jen když se nám poznati dává co vedoucí njyslénka. Z ta-

kovéto základní idey vyplývá pak jisté uspoádáni materiálu, jež podle toho, v jaké iriic

s tou idei souhlasí, nazýváme vice nebo mén pirozeným. Uspoádáni takové, v nmž
nelze poznati žádné základní idey, jest pouhé nahromadní, které se stalo bud libovolné

neb náhodn, beze vši vnitní nutnosti ; a kde tato schází, tam scházi hlavni vlastnost

formy — vdeckost.

Musíme se ale pohíchu vyznati, že v Zempisu pana Dra. Jana Palackého ne-

byli jsme v stavu vypátrati osnovy organické , ano spíše vidi se nám tu býti látka

píliš roztroušena. Možná snad , že po vyjití pedmluíy a úvodu k dilu jeho lísu-

dek svj o nm zmníme ; i v tom pípadu ale musíme vždy litovati, že plán svého díla

naped nám nevyložil , abychom vdli na em jsme ; nebo jako nám, tak zajisté vede

se mnohým jiným, ano dovolujeme si íci, pevahující vtšin obecenstva, a pedsudek,

pojatý jednou proti njakému spisu, nejedenkiáte již zmail podniknutí dobré a uiten.

Jsouce obmezeni místem poukazujeme k odvodnni toho, co jsme povdli, na je-

dinou jen okolnost: na poádek totiž, v jakém sleduji po sob v dosavadních dvou svaz-

cích jednotlivé ástky Afriky. Svazek první obsahuje : Marokko, Alžírsko, Alžír, Tunissko,

Carthoíjo (pi emž Alžír a Carlhago tvoí tak samostatné oddlení, jakoby to byly kra-

jiny od Alžírská a Tunisska docela rozdílné) , a z toho pirozen by každý oekával , že

v druhém svazku bude dále pokraováno týmž smrem k Tripolitánsku, Bárce a t. d. ; a

však ejhle : druhý svazek poíná s ostrovy africkými, od Stedomoí zpátkem jda na zá-

pad k A:or{im a odtud okolo celé Afriky až k Sokoíoe, odkudž najednou octneme se

zase — no snad v Abyssinii, nýbrž v Tripolilánaku, i seznamujeme se s druhou, východní

polovicí severního pobeží afrického, naež pijde Egypt (kde popis Alexandrie a Kahiry,

jinak velmi zajímavý, tvoí zase samostatné oddleni, jako v prvním svazku Alžír a Car-

lhago) a na konec Nubie. V tetím svazku máme všecko právo oekávati další popis

Afriky, teba již od jakéhokoliv konce, a však k nemalému pekvapení svému teme uvnit

obálky druhého svazku lakonické návští: „Tetí svazek bude obsahovati Austrálii."

I jiné ješt vci podotknouti nám zbývá, která se rovnž týká formy a vlastn

ped forum našeho asopisu nenáleží, o které však pomleti nelze z jedinké té píiny, že jest to

píliš nápadná vada spisu. Míníme nejasnost slohu a nesprávnost jazyka, které se obzvlášt

tak vážný spis, jako jest tento, bedliv ml varovati. Mli jsme nejdíve limysl, na doklad

toho podati jen skrovnou njakou ukázku hojných poklésku proti mluvnici a duchu jazyka

našeho vbec : avšak davše se do práce brzo od té vci jsme opustili z pouhé šetrnosti

pro spisovatele. Zajisté, kdo pana Dra. Jana Palackého nezná co rodilého ccha, ml by

podle slohu jeho díla všecko právo o tom pochybovati. I jsnie jisti, že on sám, nahlí-

žeje do vytištného svého dila, nemile pekvapen byl množstvím kiklavých chyb všeho

druhu, jaké ostatní jen ponkud bedlivjší korrektura, o kterou by se již sama tiskárna
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okolnosti tím více upímn litujeme, s ím vtši radostí vitáme spis ten v oliledu jeho

bohatého a vzácného obsahu.

Poukázavše na tyto vady spisu nemáme pochybnosti, že pan Dr. Jan Palacký uzná

to býti jak ve svém tak i ve všeobecném interesu, aby je v dalším pokraování díla svého

odstranil, což mu tím snadnjším bude, jelikož pocházejí jediné z jakési nedbalosti a po-

hodlnosti, v jaké nezídka sob hovivají nkteí uenci. Až pan Dr. Palacký uvykne

i form vnovati stejnou bedlivost, jakou vnuje látce, pak spisy jeho, na tuto tak bo-

haté, nejenom potkají se s úplným uznáním, jakého zasluhují chvalitebné jeho snahy,

nýbrž i v plné míe onen praktický užitek pinášeti budou, jakého oprávnni jsme oeká-

vati od vdy. Po vyplnni té výminky i Zempis jeho stane se pravou okrasou a chlou-

bou naší literatury.

Okolí Pisku, geognostický nástin od Jas. Pažouta; zprogramu gymnasia Piseckého r. 1857.

Vítáme toto dkladné pojednáni co velezajímavý píspvek k poznáni vlasti. Obsa-

huje mimo soudné a úplné sestavení toho, co o Píseckém okolí dosavad jest známo, také

mnoho nového, jmenovit co se horopisu a rýžování zlata týká.

Kdyby na každém gymnasium a na každé reální škole uitel pírodopisu tak horliv skou-

mání svého okolí se oddal, jako vážený pan spisovatel, rozšíila by ee za krátký as v studující

mládeži známost vlasti v té míe, jako v málo které zemi rakouské. Jen obírání se

s bezprostedním okolím jest vlastni pírodopis, jen tak pipraví se cesta k zevrubnému

a skutenému pírodozpytu. Jak velice pak takový postup k všeobecné vzdlanosti národní

pispívá toho jsou nám dkazem Dánové, Švédové a Norové, kteí národ náš potem

nepesahují, ale práv pírodozpytem místo mezi nejvzdlanjšími národy si dobyli.

Nám jmenovit v Živ, kteí posud s celým svým namáháním jako o samot stojíme,

jest zvlášt potšitelné, ísti tak pkné a spolu dkladné pojednání; dokazuje nám, že

jazyk vdecký pedce znenáhla obecnjším se stává a že sím, od otce našeho Pešla

zaseté, pedce již nadjn se klíí a bohdá i vesele zroste.

Horopisný nákres krajiny jest v tomto pojednáni zvláš zevrubn a vrn proveden

;

pidali bychom jen s ohledem na horopisné pomry Cech, že celé okolí Písecké až k údolí

Otavy a Blaníce náleží k oné velké soustav prahor, kterouž mžeme nazvati vysoinou

eskomoravskou. "Význaný ráz tchto prahor záleží v pevládajícím smru vrstev jejich

od jihozápadu k severovýchodu, kdežto smr Šumavských vrstev jde od jihovýchodu

k severozápadu. V krajin mezi Bavorovem, Volyní a Rabím petínají a stýkají se ty

smry rozmanit, tak že brzo jeden brzo druhý pevahu obdržuje. Od smru toho závisí

též smr rulových hbet a kopc, a má on tedy podstatný podíl v horopisné povaze

krajiny. Podle obdoby s jinými horami lze souditi, že eskomoravská vysoina, akoliv

nižší nežli Šumava, pedce vtší stáí má nežli tato. Neb bidliné vrstvy na severním

konci jejím u Hemanova Mstce a Rychenburka mají smr a uloženi docela jiné, byvše teprva

po vyzdvižení tchto prahor usazeny, kdežto silurské bidUce svými nejzpodnjšími leny

v uložení s prahorními bidlicemi Šumavy docela souhlasí a tedy zárovn s nimi k své

nynjší postav vyzdviženy byly.

Zvláštního povšimnutí zasluhuji též smry údolí, jelikož stáí a povaha jejich s tím

úzce souvisí. Rozeznávají se zde v celku ti smry údobií: jeden souhlasí se smrem

vysoiny eskomoravské (údoh Blaníce od Záblatí k Bavorovu, údolí Lužnice od Tábora ke

Kolodjm, Vltavy od Týna k Zvikovu) ; druhý se smrem Šumavy (údolí Brložské a jiné

potoní údolí no levém behu Otavy, prohyb u Skoíc, potoní údolí na levém behu
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Blaníce); tetí petíná ty smry od jíliu k severu (údolí Otavy od Putimi k Zvikovu,

údolí Vltavy cd ZvikovH k Praze , údolí Volynky). Olava od Horaždéjovic až k Putimi

vine se ale mohutnou vráskou prahorní, která jde zárovn 8 jihoeskými horami, totiž od

západu k východu, a jako tyto hory též k soustav Šumavy nále/i, jelikož tato Blanským

Lesem od severozápadu k východu se obrací. Stáí údolí ídi se dle soustavy hor, ku

kterým náležejí, tedy jsou údolí, zarovná s eskomoravskou vysoinou , nejstarší , údolí

zarovná se Šumavou jsou mladší, údolí od jihu k severu jdoucí ale nejmladší. Podle

pomr, které Vltavské údolí u svého severního konce blíž Kralup ukazuje, jest mladší,

nežli sám útvar kamcnouhelný.

Podotkli jsme nco o tchto pomrech, nikoliv abychom na nedstatky práce pana

spisovatele okazovaU, nýbrž abychom jej pi dalších jeho výskumech na zajímavou stránku

upozornili, jejíž podrobné vylíení tež k pírodnickému popisu náležeti mže.

Schzky pírodnickélio sborn Musea království eského.

První schi^izka po prázdninách odbývala se dne 15. íjna. Pan prof. Purkyní mlad.

podal dležité výsledky své cesty po Šumavé, kde ohledával tamjší kvtenu. Nasbírav

asi 3000 exemplár tamjších rostlin, v rozliných výškách a na rozliných stanoviskách

rostoucích, obohatil jimi netoliko herbáe našeho Musea, ale rozšíil znamenit známosti

o geogranckých pomrech kvteny .Šumavské. Chtje založiti v zahrad musejní živou

sbírku rostlin eských, pinesl a sebou i mnoho rostlin živých, z nichžto nejhlavnjší

ve schzce okázal.

Na to podílí pan prof. Purkyné stár. nkolik zajímavých zpráv o novjších nálezích

ve vdách pirodnických.

1. Jak známo, rozmnožen poet malých planet piinlivosti hvzdá v novjší

dob až na 50. llvzdáli všech skoro vzdlaných národ honositi se mohli odkrytím n-
kterých z tchto planetoid, jen Francouzm, jsoucím ostatn na dráze vdeckého badání

mezi pedními, nechtla se dlouho honba na planety podaiti. Malí Goldschmidt, obíraje

se též s astrniiomii, zachránil konen dobrou povst francouzských hvzd.ííiiv, naleznuv asi

ped dvma lety novou planetu. Od té doby pála mu bohyn nebeských lov tak

velice, že již 7 nových planet odkryl. Nejšastnjší však lov podail se um dne 12. záí

t. r., kdežto za jediný veer dv nové planety nalezl a dráhy jejich vypoetl a uril.

'2. Ješt ped nedávným asem skvla se hora imborasso v Americe mezi všemi

horami n.i naší zemkoulí co hora nejvyšší ; nedlouho na to však shledalo se, že

hora Davala-Ghyry v Asii ješt mnohem vyšší jest. Ale ani této nepísluší koruna mezi

horami, ponvadž novjším vymováním dokázáno, že hora Everest, též v Hymalaji, asi

o 400 metr vyšší jest než Davala-Ghyry.

3. Anglian Harrison vynalezl nástroj k ochlazováni vody pomocí tresti sirové.

V nástroji tomto se dá voda v krátkém ase a s malými útratami k jakémukoli stupni

ochladiti, ba v sníh neb led promniti, což zvlášt v krajinách horkých znamenitých

výhod poskytuje.

Nácili
o novém spfisubu ve vydávání asopis niatinich.

S mnohých stran projevilo se pání, aby všechny Ii nákladem Matice eské
vycházející asopisy: Živa, Památky archaeologické a asopis musejní, stejnou mrou
se vydávaly, a sice lak, aby každý zaklatalel dle libosti jeden z nich si vyvoliti a

zdarma odbírati mohl.
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Podepsaný Sbor, snaže se, aby páním obecenstva dle možnosti vyhovl a spolu

vydiivHiiím tí asopis ilejší život v literatue eské udržel, vzal návrh tento v bed-

livé uvážení ; že však nový takový spsob u \ydávání dotených asopisii vtšího pe-

nžného núkladu požaduje, nemohl se v nj uvázati bez pesvdení, že skuten do-

statený poet zakladatel Matice takové vydání si peje a zárove snad i ochoten

jest, pedplácením se na jeden neb oba asopisy nákladem Matice vydávané podporovali

Sbor v literárním jeho snažení.

Vyzývají se tedy tímto pl. t. p. p. zakladatelov Matice eské, aby kdož od

r. 1858 poínajíc jiný asopis než musejní zdarma bráti chtjí, to nejdéle do 31. pro-

since t. r. frankovaným, sekretái musejnímu do Musea poslaným listem oznámili. Ozná-

mení to má obsahovati zejm jméno zakladatelovo a stav, a pak pede vším íslo základ-

ního listku. Kdo se tímto spsobem výslovn a naped nepihlásí, o tom se bude za

to míti, že jako posud Musejník zdarma odbírati žádá ; kdo se pihlásí, zavazuje se

tímto k odbíráni vyvoleného asopisu na jeden rok.

Zárove raiž, kdo mimo asopis zdarma odbíraný ješt jeden neb oba aso-

pisy nákladem Matice vydávané za pedplaceni odbírati míní, laskav to oznámiti, aby

dle toho poet výtisk tchto asopis alespo ponkud ustanovili se mohl.

Pedplatní cena každého loho asopisu je pro zakladatele Matice 1 zl. 30 kr.

k. m. ron, zvyšuje se ledy cena musejníka z 2 zl. na 3 zl. pro nezakladatele.

Pedplacení pijímá domovník musejní p. Fr. Wildner, kde se i asopisy, na které se

pedplatilo, vydávají. asopis zdarma odbíraný vydává se na lístek základní jako vbec
knihy matiní u Fr. ivnáe, knhkupce v Museu. Pedplacení se však mže státi

hned oním listem oznamovacím na sekretáe musejního.

Jestli se dostatený poet zakladatel takto pihlásí, uvede Sbor nahoe udaný

nový spsob u vydávání dotených asopis. Vydávání jejich uspoádá se tak, že za-

átkem každého msíce jeden z nich vycházeti bude, a s asopisem zdarma odbíraným

dostanou p. p. zakladatelov úty, zprávy a ohlášení musejní i matiní. Dosavadní

smr, objem a formát asopis se nepromní, toliko asopis musejní doplní se feuille-

tonem, kterýž pehled nejzajímavjších a nejdležitjších zjev duševního života pí-

lomnosli se zvláštním ohledem na život slovanský a pedevším eský obsahovati bude.

Obmýšleje takovou promnu ve vydávání asopis matiních kojí se Sbor tou

nadjí, že vážené zakladatelstvo a eské obecenstvo vbec v tomto zámyslu uzná jen

bedlivou jeho snahu o udržení a zvelebení vdeckého a literárního života ve vlasti

naší, a že horlivým úastenstvím a úinnou podporou k tomu pispje, aby se Matici

nenedoslávalo prostedk k zdárnému provedení tohoto zámru vd a literatue

prospšného.

Od Sboru musejního pro vdecké vzdlání ei a liiercUury eské.

Návsti,
Oznámené od nás zajímavé dílo Jana Krejího:

Horopisné obrazy okolí Pražského,

obsahující 20 lithografovaných krajinohled s OTchem vysvtlujícího textu,

vyšlo již úpln a prodává se u domovníka v eském Museu v Kolovratské

tíd za 2 zl. ve sti-ibre. Odbratelé Živy nebo Památek obdrží je za po-

lomni cenu 1 zl. Kdo je sob po pošt zaslané míti žádá, necht krom

toho piloží 15 kr. ve stíbe na potebné známky.

Každý z tchto obraz pedstavuje jednu z význanjších krajin na-

šeho okolí, pi emž pedevším ohled vzat jest na jasné pedstavení skal-

ního slohu. Kresleny jsou tyto obrazy dle pírody od našeho vlaste-

neckého umlce pana Eduarda Herolda a vlastnorun od nho na

kámen ryty.



domácí léka
Píloha k Živé.

fslo 1.

Co je nemoc ili choroba ?

život lidskéhu i zvíecího t6la zálc/.í v neustálé zrnné hmoty ústrojné. Je-

dnolnú i sebe menši íáslky lííla živého ustavin se kazíce zaniknji, zvetšelé z tla

se vyvádfjí a nová hmota se pritvoruje. Toto trvalé mnní rádn ped se jde, když

naSe ústrojné tlo z vnjška v sebe pojímá lakové látky, z nichž samo se skládá —
látky potravní ; když je pvodní hmot pipodobujíc promuje, a ástky druhdy osvo-

jené, asem však zelelé ven vymítá, což vše, jakoíS i pipodobení a takoka vtleni

potravních látek, pomoci vdychaného kyslíku se dje. Pomcky k zachování pravidelné

obnovy jsou : ádné zavlažováni všech pletiv ústrojných tekutinou živící , náležitý

stupe tepla a vnjšího povzbuzení pi pravidelné popudlivosti, stálý píbytek nové

lálky tvoící a odbytek zvetšeUch ástek krví a soustavou cévnou, innost pravidelná

jednotných ústroj se stídajícím se odpoinkem ; onou se uskuteuje odstranní ástek

zvetšelých, tímto se umožuje tvoení nové hmoty. Vidomý úhrnek stálého obnovování

a ustaviné vzájemnosti mezi ústrojím a vnjškem jsou lak nazvané výjevy životni.

Tylo se ídí pirozen dle uritých nejvíce fysikálních a luebních zákon, jako i též dle

neznámých nám ústrojnich, a udržují se toliko v náležité smíšenosli astrojném tvaru pso-

bením potebných vnjších vliv, vnjších podmínek života, dráždidel životních (stimuli).

Akoliv lidé k jedné podob stvoeni jsou, pedce jedno tlo druhému se do-

cela nerovná, a obnova tlesná jakož i odvislé od ní výjevy ži^otní se u rozliných

lidí dle vyvinu hmotnosti rozdíln ukazují- Též i vliv vnjších a vnitních podmínek

životních jest u všelikého lovka dle stupn popudlivosti rozliný. Jelikož se nedají

vytknouti písné meze mezi obyejnými a neobyejnými výjevy životními; pedce se

hledí vbec urili jistý rozdíl mezi pravidelnými a nepravidelnými výjevy, dle jistých

trvalých a podstatných známek u jednotník, k emuž nás vede jakýsi cit podmtný

a pezvdná zkušenost, akoliv ten rozdíl u jednotnika dle stáí, podnebí, obyej

atd. všelijak se mní.

Zdraví tudíž záleží v náležitém pedsejití obnovy hmotní, od níž závisí pra-

videlné výjevy životní; rušení však toho pochodu, ježto se ukazuje co uchýlení mén
neb více nápadné od pravidelnosti, jmenujeme churavost, nemoc ili chorobu, zaniknutí

obnovy hmotni nazýváme smrtí, ástená smrt je snét ili mrlina. Choroba, rovn jakož

i obnova hmotní záleží v pochodu životním postupn se vyvinujícím, píinami vnj-

šími, nepravideln úinkujícími zjinaeném, vývin len však se ídí dle nutných zákon

— choroba není nic bezzákoného. Následkem pochodu chorobného povstávající a trvalé

Domácí lékai'. 1



odchylky ili nepravidelné výtvory jmenují se vady (vltia), by se rozeznaly od po-

chodu chorobního samého. Meze choroby jakož i meze zdraví nedají se zevrubn

uríiti, proež se mluví o pomrném zdraví a o pomrné chorob.

Podstata a píina chorohy. Nejbližší a nejpednjší píina každé choroby jest

zjinaená vlastnost hmoty, rušení anatomické ili úsirojné; asto nám jest docela ne-

známá, zvlášt v chorobách nerv, i mluvíme pak o rušení dynamickém ili zábývném.

Píina rušení ústrojného záleží v odchylkách obnovy. Každá choroba povstává z píiny

vnjší, škodliv v tlo psobící, jen že pohíchu spsob toho úinkování neznáme.

Choroba se mže též považovali co nepravidelný odpor proti vnjším škodnostem.

Musíme však pi dobrém rozvážení vci uznati, že zaasté ze stejných píin u roz-

liných lidí stejné choroby povstávají, ale ješt astji jedna choroba z nejrozlinj-

ších píin škodných piivod bére, tak že jeden onemocuje, druhý zdravým zstává.

Tulo náklonnost tla našeho nebo jednotných jeho ástí k ochuravní následkem vnj-

ších škodností jmenujeme disposici ili vlohy chorobní, kleré jsou povšechné a á-

stené, vrozené ili ddiné a po narození povstalé.

Staí rozdlovali píiny chorobní ve vnéjii a vnitní, náklonnost tvoící a pímo

psobící. K vnjším se poítaly: pomry nepravidelné vzduchu a tepla, jako tlak

vzduchu zvtšený neb zmenšený, silné záchvvy vzdušní, zaneistní vzduchu nená-

ležitými látkami, zmnné pomry elektrinosti, pílišná chladnost nebo teplota, ne-

obyejné sucho nebo vlaha; poranní, místní tlak, udeení a každé obražení, spojené

s velikou ztrátou krve ; škodností luebné, vlivy podnební a zemní
;
pílišná aneb uskrov-

nná neb nenáležitá potrava, cizopasníci, nákazy a niiasmy, zadržené neb pílišné vý-

toky, namáhání tlesné, vášn a náruživosti. Tyto bu pílišností neb jakostí škodné

vci psobí hlavn v kži, žaludek a plíce, ve smysly a mozek, jen že zaasté ne tylo

ale druhé náchylnjší ástky onemocíiují. Vnitrní píiny chorobní závisí od pohlaví,

sláí, pirozené složilosti tla, ddinosti atd.

Následky úinkováni píiny chorobní co do prudkosti, rozšíeni a trvání, jakož

i spsob a sídlo rušení nedají se zevrubn ustanovili, nebof jsou nad míru rozliné

dle slupne popudiivosli lla chorobou zachváceného a slávu jednotných ústroj, dle po-

vahy a prudkosti , trváni a spsobu úinkování píin chorobních. Nkdy naslává

rušení v tom okamžení, jak škodná píina úinkovali zane, a pestává, jak mile

utuchne. Jindy zase vc škodná už dávno pestala úinkovati a rušení pedce setrvá;

nebo lakléž po úinku škodné píiny mine málo neb více asu nežli znamení úinku

nastoupí. Pochází to z toho, že následkem tsného spojení pochod životních sebe

menší zmna v jednom ústroji více jiných promn rozliného trváni a rzné prudkosti

v tom samém ústroji ano i v jiných ústrojích spsobili mže, kleré buto k odstra-

nni choroby, kuto k trvalým vadám nebo i k smrli vedou. V mnohých pádech ne-

pestává píina psobiti, a pedce její úinek slábne ano i docela mizí následkem pi-

vyknutí naší ústrojnosti nepravidelnému psobení. — Co se týe psobení jistých

píin v jisté ústroje, vždy lu samu promnu uvozují, ale pi vtším díle škodných

píin nedá se udali, v kleré ástky tla úinkují a jakým spsobem se to dje.

Arcif nejvíce podrobeny jsou promnám ony ástky tla, v nichž nejvíce vlasenic

(Capillargefasse) a v nichž tudíž obnova nejilejší. ástka jislá upadá v tu samu cho-

robu, byf i rozliné škodné píiny v ni psobily, a taková ástka obdržela jméno

místa menšího odporu (locus minoris resislenliae).



Vieubecn je niocnust churobni v pííiném pumru k úinka, k prudkosti a roz-

šíenosti ochuravni, ale i tu jest hojiuch výminek, lak že z nepatrné prííiny pvod
berou mocné úíinky a naopak. Rozliné pomry popiidlivosli tí-lcsní, závisící nejvíce

od vodivosti nerv, nejisté iní naáe posuzování následk po úc^inkování píiny cho-

robní. V úplné zdravém léle jest stupe popudlivosli v rozliném ase rozliný,

tím více v nezdravém tle. Nepravidelnými popudy se vnímavost nad míru zvýiSi

(slabost nepravá se zvýšenou popudlivosli, erethismus), anebo velice otuchne (slabost

pravá, bezsílí) ; astým a optovaným psobením píin škodných úinky vždy pra-

vidlnji a jisléji se dostavují a cviením pecházejí v návyk, anebo následkem pi-
spsobení se ástky kterékoliv tla ochabují a nastává oUípní.

tSíen{ se choroby. Choroba mže zstati v ástce tla, v níž prvotn vystou-

pila, aneb se mže v druhé ástky rozproslranili. Toto rozšiováni, z nhož druholni

následná choroba (sympathická) povstává, dje se rozliným spsobem : úinkovilnim

mechanickým, jako tlakem, trháním, tením ástky prvotn zmnné co do velikosti,

tvaru, polohy, tíže ili hutnosti; pímým dotýkáním pochodu chorobního, jakož i úin-

kováním výtvor prvotní choroby v nejbližší ástky; krví, kteráž se prvotní chorobon

kazí a tím též výmšky všelijak se promují; nervy, zvlášt inností odrazivou sted
nervových. Ve mnoha pípadech se nedá ani vysvtlili pecházení chorobního po-

chodu z jednoho ústroje na druhý, záhadné sympathie, zvlášt když se ani v složení

ani v zábyvech nesrovnávají ; nkdy to ani není pecházení, nýbrž onemocnní zdán-

liv druhotné povstává lou samou píinou jako prvotní, anebo docela jinou, pozdji

úinkující. Jistoty v posouzení možného rozšíení choroby se nikdy nedomakáme.

'Bh, trvání a ukonení clwrohy. Od zaátku každého ni.íení zdraví tlesného

až k ukonení choroby, kteráž mže buJto povlovn nebo náhle pecházeli v zdraví

anebo v trvalou, jednotníku více neb mén obtížnou promnu, tak nazvanou ústrojnou

vadu, pi níž pomrného zdraví stává, aneb v ástenou neb všeobecnou smrt, a málo-

kdy se urit ohrazuje, dje se adu promn a úkaz v ústrojích prvotn a druhotn

onemocnlých, již nazýváme bhem chorobním, kterýž v rozliných chorobách ano

v té samé co do povahy a trvání velmi se rzní. Tudíž v nejmnoziích pípadech

nelze nám o bhu , trvání a ukonení choroby jistotn rozhodnouti , anof každá

choroba ráz svj pvodní píinami nám zhola neznámými náhle a rozmanit zmnili

mže. astéji slovem ,východ choroby" neoznaujeme ukoneni její, nýbrž další vy-

vinutí se pochodu chorobního a pechod v jiné, od prvních velmi se lišící úkazy,

a sice pechod ve hnisání, ztálovatní, mrlinu, obmk ald.

Rozdlení chorob. Hmotné zmny chorobní djí se dílem v tekutých dílem

v hutných ástkách tla. Je-li zmna ve veškeré krvi, míze a tak zvané živící teku-

tin, choroba z toho povstávající nazývá se všeobecná, povšechná; choroby však druhých

soustav, pletiv a ústroj slují místními. Však obé, povšechné jakož i místné, se ne-

vyluují, anaf vzájemnost hutných a tekutých ástek se nedá pervali, a tím se stává,

že povšechná choroba pechází v místní a naopak, tak že každá z nich mže byli

prvotní a druhotní (primaria et secundaria); prvotní choroba so vyskytuje protopathich/

co první onemocnní v ástce docela normální, aneb deuieropaihicky po pedcházejících

jiných utrpeních v tom neb jiném ústroji. Tu máme pirozené rozdlení chorob.

I. Choroby místní, totiž odchýlení v složitosti a zábyvech hutných ástek tla, jsou :

i. prvotní, nepocházející ze zmny krevní; a tyto



a. protopathiché co na prvním míst povstalé,

b. deuteropathické co následující jinou Cist místní chorobu na tom samém míst,

aneb pocházející z ist místní choroby jiné ástky;

2. druhotné, které jsou následky onemocnní krve a nazývají se umístnné (lo-

calisirt), jakož pi smíšenosti krve rakové, tuberkulosni, tyfosní, hnisové a t. d.

n. Choroby povšechné jsou odchylky v povaze veškeré krve, nepravidelná smí-

šenost, dyskrasie. Jsou:

1. prvotní, když se zmna stala v krvi bez místní choroby, a sice

a. protopcUhické, z pravidelné smíšenosti bez prtahu povstalé,

b. deuteropathické, z jiné dyskrasie se petvoující;

2. druhotné, povstávající z místních chorob.

Však není možno povždy s jistotou vyskoumati, zdali máme ped oima místní

nebo povšechnou chorobu, nebo zdali to jest zase prvotní i druhotná. U mnohých

chorob nevíme, zdali je máme vaditi mezi místní nebo povšechné: u jiných nevíme

docela nieho o jich pvodu. —
Znamení chorobní. Každá choroba jeví se znameními mén neb více jasnými, a tyto

nemocný sám udává {ousobní, podmtné, subjektivní) ; anebo léka svými smysly po nich pálrá

ipedmétné, objektivní). Poslední jsou zase zdbyvní, ftmkcionální. poukazující na zvýšenou

neb zmírnnou aneb docela zmnnou innost jistého ústroje ; nebo hmotné, fysikáhií,

zakládající se na zmn fysické. Jen pedmtná znamení, k jichž poznání picházíme

pohledem (inspekcí), pochmalem (palpací), mením (mensuraci), poklepem (perkussí)

a »ííííWíe»i (auskullaci), luebním a mikroskopickým skoumáním, mají pro lékae diagno-

sticky uritou cenu, poukazujíce na promny vidné, slyšné, makavé, sítatelné a važi-

telné, anaf znamení ousobní, závisejíce ovšem od stupn vnímavosti a citlivosti, od do-

bré vle a od soudnosti churavého, nad míru jsou nejistá a omylná. Nkterá z tch

znamení jsou podstatná, essenciálnf, co nutné následky hmotné zmny jisté ástky,

druhé zase jsou pípadná, akcidenciální, závisejíce od okolností mén neb více dle-

žitých ; též jsou soucitná, konsensuální, sympathická, co následky hmotné nebo zábyvní

souvislosti ástky choré s onou ástkou, která též chorobn zmnna jest. Zídka

jsou jednotná znamení podstatn charakteristická, pathognomická, aby postaila k usta-

novení rozsudku diagnose, neb asto to samé znamení v nejrozlinjších pípadech

chorobních se nachází, a tudíž jen úhrnkem všecky mezi sebou porovnávajíce a pede

vším na fysikálni ohled berouce picházíme k ádnému poznání choroby. Veliký poet

znamení zvlášt ousobních a soucitných, z nichž jindy že velmi úsen poznávají cho-

roby mnli naši pedkové
;
práv ty ale dle stavu nynjších zkušeností, z pitvy pathologické

a novjší fysiologie nerv nabytých, mají velmi malou cenu, jakož jsou bolesti, nepra-

videlné pohyby všeho druhu, horeka a zimníce, znamení mozeni a t. d.; jelikož nás

ani o sidle choroby ani o její podstat s sebe menší jistotou nepouují. Léka soudný

a rozumný je v potaz bére jen co ukazovatele, že není všecko v tle v poádku.

Nauka o znameních nazývá se semiotika, a umní, utvoiti ze znamení pojem o chorob

a ji od jiných rozeznati, jest diagnostika.

Pitva pathologickd, diagnostika fysikabii, ro:umné léení. Dokud se neznala slo-

žitost tla lidského, dokud zábyvy jednotných ústroj a jich pomry byly neznámy,

nemohli lékaové míti pravý a jasný pojem o chorob. Bral se ohled jen na nej-

nápadnjší nadpirozené úkazy životní a hledal se proti každému njaký prostedek,



který napolom po zmizeni onuho úkazu co lék se považoval. Ani te neluiilo

že se lakov zahojeni beze všelio lékaslvi dalo a že se ho i pi upotebeni ji-

ných, docela rozdílných prostedk docílili mdhlo. Nevdélo se, že naše ústrojí tak

zaízeno jest, že rušení jednoho neb druhého zábyvu zacasté zmnami druhotnými,

z prvních niiln se vyvinujícími, povlovn se vyrovnává, ano že i rozliné, nkdy nad

míru lra|iiiL- piilnidy. jako jsou bolesti, nepíjemné pocity, vodnatclnost, horeCka a zim-

nice ald. bhem choroby bez užívání jakéhos prostedku náhle neb povlovn mizi,

akoliv choroba vlastni trvá. Tak se asem nahrnulo veliké množství hojivých pro-

stedkO, a vsak docela zbylenjch ne-li š^iudnNch — léeni empirické, beze všeho

vdeckého názoru. —
Když pozdji více se vdlo o stroji lidského tla a žábyv ech jednotných ústroj,

a když se zaalo skoiimati o vnitiníin nutném spojeni rozliných znamení chorobních:

poala se všecka souasná neb po sob se vyskytující a nápadná znamení (symptomy)

v jedno sbírati a tm se dalo jisté jméno. Zdali však v pravd tato znamení k sob
se vztahovala, totiž zdali vyplývala z toho samého zídla ili nic, toho se nešetilo

a nemohlo se to ani dle tehdejšího stavu vdy \ypátrati. Tím spsobem povstalo ná-

ramné množství chorob v soustavách lékaských ve všech možných odrdách a nestv-

rách, z nichž se ovšem na mrtvole uni stopy nenacházelo. Nyní se nehledlo na za-

hánní jednotných úkaz, nýbrž radji celých ad znamení chorobních, jimž se jistá

jmcna dala. Nemyslilo se, že pod jedním jménem se skrývaly mnohé a rozliné cho-

roby, anaf ta sama znamení nejrznjším chorobám pináležejí. Léení ze znamení jesl

tak nazvané si/jnploinatické. —
Docela jinak to vypadá s nejnovjším spsobem léení, tak nazvaným fysiolo-

ffickým, racionálním, rozumovým. Léení to stojí na pevném základu nepedpojatého

a nepedsudného zkušení, jehož dobýváme pomoci svých pti zdravých smysl. Rozbí-

ráním pitevním tisíc a tisíc mrtvol jsme se pouili o množství chorob, jaké zmny
je v tle pedcházejí, tak že nyní ve mnoha pípadech dovedeme posoudili, jak to v tle

posud žijícím uvnit vypadá. Pilevnickým rozbíráním jsme se též pesvdili, jakými fysikál-

ními znameními tyto chorobní zmny se jeví. Nejflležiléjší pesvdení bylo, že ve-

liké množství chorob jen nkdy a ne povždy nemocnému se poznávati dává nepiroze-

nými city nebo rušením zábyv jednoho neb mnohých ústroj, které však u rozliných

lidí v té samé chorob rozliné býti mohou.

Též jsme poznali, že mnoho chorobních pípadností, které se za urité choroby

pokládaly, jako horeka a zimnice, dusnost, vodnatelnost, kee, krvotoky atd. nic

jiného nejsou než znamení, která v mnohých a velmi rozliných chorobách se objevují

a ledy rozdílného léení požadují. Tudíž jsou nejdležitjší pro lékae anatomie pa-

thologická ili pitva chorobozpylná, která nás pouuje o skutených makavých vnit-

ních promnách lidského ústrojí, a diagnodika fysikálni, jejíž pomocí s positivní jistotou

se dovídáme a svými smysly pesvdujeme, jaké vnitní zmny v tle chorobou

sklíeném se pihodily.

Tma dvma vdami vedeni pesvdili jsme se, že vtší díl chorobních zmn
sám v sob se uléCi a že lékaovou povinností jest, tyto zmny bedlivým pozorováním

stopovati, co by v cest stálo vyvinutí se nutného chorobního pochodu, odstraovati,

a více na poádnou a pimenou potravu, t. j. jídlo a pití, isté ouvlí, náležité

svtlo a teplo atd. hledli, nežli tlo lidské rozlinými spsoby, jako jsou žilou pou-



šlní, bank a pijavek sázení, zpryštídla všeho druhu, vysilovali, trýzniti a hubili

;

a pak i pirozenou báze každého chorého mírniti a duševn jej pouením a rozum-

ném pedstavováním povzbuzovali, v emž jist chorému vtši službu proukážeme, nežli

vymyšlováním i iiejzamotanjších receplii.

Pedeslavše pojednání to o chorob vbec budeme podávali eskému obecenstvu

skoumání o jednotných chorobách i jich diaeletickém léení, nemíníce však tím, aby laik do

léení se pouštl, nýbrž oby se pouil, co od rozumného lékae oekávati, a aby po-

znal, jak daleko naše vdomost v seznání chorob za nejnovjšího asu pokroila. Za-

bereme se pcslupem abu do veškerého oboru lékaské vdy a lékaského umní, ne-

vyluujíce ani choroby duševní ani choroby zvíecí, avšak pede vším na poádnou

správu živola (diaeletiku) nejhlavnjší ohled berouce.

O polravé.

lánek první.

Život u lovka a zvíete záleží v udržení tvaru tlesního pi ustaviném pro-

miiování nejmenších ástic hmotných tlo skládajících ; krev probíhá tlo, dokud živo

jest. Malé dlešliky, na svrchní a zpodní ploše nco vykronžené, pluji v krvi; pohy-

buji se ustavin v mozku, v nohou, v plících, ve všech ástech našeho tla. Hýbání

malých bunk krevních sdluje se tekutin krevní. Ale i na takový spsob jsou též

nejmenší ástice našeho masa, našich kostí a nerv v neustálém ruchu. Tak život

jest nerozlun spojen s pohybováním. Pohybovaní však toto pesáhá meze tla,

totiž: valné množství onch ástic tlesních se vydychuje, vypocuje, moem a lejnem

odchází. Dle nejnovjšího bedlivého váženi Iralí se tímto vymšováním za 24 hodin

asi trnáctý díl našeho tla.

Opakuji ješt, že život u lovka a zvíete záleží v udrženi Ivaro tlesního pi

ustaviném promování nejmenších ástek hmotných tlo skládajících. Z toho vy-

plývá, že musíme jísti, abychom byli živi. A v tom smyslu se pokrm a nápoj nazý-

vají pravou potravou. Naopak nemíižeme uzavírati, že každá potravní vc jest po-

krmem; nebof vzíiuch už našim pedkm slul potravou života, "(pabulum vitae), po-

krmem ale v pravém slova smyslu nazván býti nemže.

Jelikož pohybováním hmotných ástic kostí, masa, mozku znamenitá ást tla

našeho se trali, vyrozumívá se, že ztráta ta se musí vynahraditi, a jelikož všecky i nej-

lozlinjší hmotné ástice pohybování onoho se ziiasfnují, musí býti v náhradním pro-

stedku všecky tyto hmotné ástice obsaženy. Jak mile jsme se na sob pesvdili,

že vydáváním nejrozlinjších ástic tlesních na váze tratíme, pojem prostedku

tuto ztrátu nahrazujícího není více záhadný. Když pojem dveí v sob uza-

vírá prkna, železný zámek a barvu olejnou, potebujeme železa, bychom nahradili zá-

mek, jenž nám byl ukradením se ztratil. A takový tajný krádce, jenž našemu tlu

látky odnímá, jest kyslík ve vzduchu se nalézající. Každým dechnutím srkáme do sebe

kyslík. Otvíráme okna svých píbytk, spsobujeme si umle proudni vzduchu, by

vtši síla onoho kyslíku v naše tlo psobili mohla.

Pijímání kyslíku se stává hlavn dýcháním. Kyslík jest hmota prvotní, prošlý

živel, lotiž nedá se luebn v prošlejší ástky rozložiti. Kyslík pojí se pi shoení



deva v peci s jinou prosioH hmotou, s nlilfkem, jenž ve dev pe\ládá. A ponvadž je

kyslík važitelný, jakož i utdik ve dev obsažený, protož jsou zplozcniny hoení deva

i s popelem tžší než devo ped shoením. Takové hoení se ustavin v našem tle

dje. V lidském llc pevliidá uhlík jako ve dev; a krom uhlíku jest též hojn

(Ivou jiných živl, dusíku a vodíku. Bez ustání dýcháme kyslík, jenž pechází z plic

do krve, z krve do kostí, masa a nerv, nacházeje zde sloueniny skládající se

z dusíku, uhlíku, vodíku a kyslíku. Jelikož tyto sloucniny o mnoho mén kyslíku

obsahují nežli by mohly pijmouti, a jelikož náchylnost mají spojili se s kyslíkem,

ludíž shoí, (otiž slanou se bohat.ší na kyslík, až tak daleko dospjí, že následkem po-

mr životních se vymítají na vnjšek.

Uhlík a vodík dosáhnou pi lom dílem nejvyššího stupn hoavosti, jehož v oby-

ejných pomrech schopny jsou. l'hlík se promní v kyselinu uhlíkovou a vodík ve

>odu. Voda není nic jiného než spálený vodík, spojení vodíku s kyslíkem. Slouení

však, v nmž dusík tlo opouští, není nasyceno kyslíkem. Moovina (.tak sluje nej-

dležitjší látka, jenž v moi obsažena) jest slouenina z dusíku, uhlíku, vodíku a ky-

slíku, která však krom této ješt mnoho kyslíku v sebe pojmouti mže, nežli úpln

shoí. Tudíž u vném hoení trváme. Kyselina uhlíková, voda a moovina jsou nej-

hlavnjší plody loho hoení. Kyselinu uhlíkovou a vodu vypouštíme ze sebe ve vy-

dychaném vzduchu, moovinu v moi.

Tímto' sluováním tratíme denn asi trnáclinu líže svého tla. Kdyby se lato

ztráta nenahrazovala, nkolik dní by stailo k úplnému vysílení našeho tla. Týden,

14 dní pivádí snul hladem, pl dne psobí nepíjemný cit hladu. Mlo-li by se

všecko jmenoval potravou, co hlad ukojí ? Nikoliv. Bušmanové kouí konop a stahuji

pevnji pás okolo tla, by hlad zkrotili. Indití knzi oblehují si posty požívajíce

opium. Cit hladu se tím spsobem ukonejší, a však tlo se nevyživuje. Jíme a pijeme,

abychom byli živi, abychom shoeli, ne abychom hlad ukojili, akoliv živobytí, náležitá

sila hoení a nasyceni jsou následkové potravy. Potravou víak jest všecko, co vi/nahra-

zuje ástice našeho léla vyinééovánim ztracené. Potrava jest dostatená, jak mile vy-

nahrazuje výmšky nejenom co do váhy ale i co do povahy ástic, které z mozku,

masa, kosti a chrupavek se tratí.

Potravní látka.

Jelikož všecky ástice našeho tla v ustaviném víivém ruchu trvají a z to-

hoto pohybování vyplývá, že nejrozlinjší tylo átky z tla se vymšuji, musí býti

všecky ástice v potrav obsaženy. Všecky ásti našeho tla musí z potravy povstá-

vati. Potrava neslouží ktomu, aby tlo se oberstvilo a okálo, aby se jazyku lahodilo,

nýbrž jest stavivem tla ; nebof tlo zvíecí slaví vždy ze sebe a na sob. Trvání jeho zábyv

záleží práv v tom, že všecky podpory, svazy, pokrývky se stále obnovuji, že v nkolika

týdnech ástice na ástici nezstane, a že žádný nástroj ze zvelšelých ástic se neskládá.

Nejhlavnjší tekutiny, z nichž se všecko vytvouje, jsou krev a mléko, k tm
dvma se pidružují vejce. Z vejce se vyvinuje první zárodek dítte, z mléka všecky

útvarnosti kojence. I bez luebného rozloueni mohlo se o mléku pedvídati , že

musí rozliné ástice tla v sob držeti. Mléko a vejce poskytují tlo druhému jednol-

níku. Všecky ásti však tla matina, ludíž i vejce a mléko. vy>inují se z krve.

Kiev jest takoka matice mozku a nerv, masa a kosti, kže a chrupavek. Krev jest
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základ celého tla, všecko ve všem. Z potravy povstává krev. Fotravni véci jsou

tudiž všecky sloueniny, hleré podstatným ástkám krevním hudto stejné neb na tolik po-

dobné jsou, na kolik zažíváním v ni se promuji.

Krev,

Krev jest slouenina složená z mnoha prvk. Dusík, uhlík, vodik a kyslík pe-

vládají ; s tmi se však pojí draslík, sodkí, vápník, hoíík, železo, síra, kostik, solík

a kazík. Nesmíme se však domýšleli, že tylo prvky vedle sebe prost v krvi naším

tlem obíhají ;
jsouf nejtužším svazkem podvojn, polrojn, pošestn mezi sebou slou-

eny. Voda na píklad, jenž ve 100 dílech krve 79 dílc obnáší, skládá se z vodíku

a kyslíku. V krvi jest sl kuchyská rozpuštna, a sice v takovém množství, že lu-

ebník ji snadno v kostkách hlacenou z krve vydobyti mže. Sl kuchyská není

však nic jiného, než slouenina solíku se sodíkem, ludíž vdecké jméno soliník so-

diitý. Draslík jest prvek krve, jenž nejvtší podobu má se sodíkem. Sláva všeobec-

ného eákonu v lub, že prvky podobnou povahu mající ve spojení s tím Samým tetím

prvkem velmi podobné sloueniny tvoí. Soliník drasliilý velmi málo se rzní od

solíku sodiitého. První se skládá ze solíku a draslíku, a tato slouenina má nej-

vtší podobnost se solí kuchyskou, hlatí se v kostkách a rozpouští se ve vod.

Voda, sl kuchyská a soliník drasliitý jsou sloueniny jenom ze dvou prvk složené.

Jsou však sloueniny v krvi ti prvky obsatiující, povstalé však ze sdružení dvou

podvojn slouených prvk. Vápno, jenž Jako voda a sl kuchyská každému známé

jest, skládá se z vápníku a kyslíku. Vápnu velice podobný jest horkel (magnesia),

skládající se z hoíku a kyslíku; k vápnu a magnesii se pidružují draslo, složené

z draslíku a kyslíku, soda složená ze sodíku a kyslíku, kysliník železiný složený ze

železa a kyslíku. Tyto jsou sloueniny pti rozliných prvk se šestým kyslíkem,

jenž všem jest spolený. Tyto sloueniny dají se tém všecky pirovnati k vápnu,

nebof mají spolenou povahu ; ervený papír lakmusový > nich zmodrá, a samy jeví

velikou píbuznost k rad slouenin podvojných, držících v sob vtší množství kyslíku.

Tyto sloueniny, v nichž naopak modrý papír lakmusový zervená, nazývají se kyse-

liny, anyt první, vápnu co do povahy se podobající, zásady (Base) se zovou.

Kyseliny krve jsou sloueniny síry a kyslíku, kostíku a kyslíku, uhlíku a ky-

slíku, a obsahují více kyslíku nežli zásady. Kyselina sirková, koslíková, uhlíková

ukazují velikou píbuznost k zásadám ; z léto vzájemné píbuznosti pochází, že se

rády sluují. Tak ku p. nacházíme v krvi sloueninu kyseliny koslíkové s vápnem.
Luebník ji nazývá kostan vápnitý, jenžto se skládá z tí prvk, vápníka, kostíka

a kyslíka. Taktéž je v krvi uhlan sodiilý a drasliitý, a tyto podvojné sloueniny

jmenují se soli, obnášející 5 desilin v 100 dílech važitelnýeh krve.

Dležitjší nežli tyto soli krevní jest ada slouenin, skládajících se z více než
ze dvou prvk a neídících se dle zákon podvojnosti a polvernosti. Tyto ti, pl,

šest prvk obsahující sloueniny nazývají se ústrojnými, kdežto prvjší, soli totiž, nestroj-

nými se zovou. Uhlík, vodík a kyslík jsou povždy v tchto úslrojných sloueninách.

Nejprostší z nich, jako tuk a cukr, mají v sob jen ty ti prvky. Tuk a cukr se na-

lézají v ki-vi. Rzní se mezi sebou podstatn co do složení i co do vlastností ; nebof

v tuku jest v pomru k vodíku mén kyslíku než ve vod, v cuki-u zase je vodíku

a kyslíku tolik co ve vod. Cukr mnohem více kyslíku drží než luk. Tuk o sob so



ve vodé nerozpouSlí, jen pomocí zásad, drasla a sody, cukr vSak, jak známo, velmi

snadné se ve vod rozpouští. Tuku jest v krvi méné než solí. Lidská krev olináži

vo 100 dílech dv desiiiny luku. Ješlf; méné jest cukru, jehož množství ve zdrav

lidské krvi se jeilo neurCilo.

Nejdležitjší hmota v krvi jest bílkovina, jenž se pi vaení sráží, tuhne a v

pvodním stavu ve vod se rozpouští. Krom uhlíku, vodíku a kyslíku obsahuje dusík,

síru a koslík. Krev obnáší ve 100 dílech 7 díl bílkoviny, 13 díl vybývajicích ve

100 dílech zaujímají áslky bílkovin velmi podobné, nazvané bilkovilé, jako je vlák-

nina, globulin a ervenina krevní. Tato poslední náleží nevyhnutné k složení úpln

zdravé krve a jest obsažena v buíikách krevních, skládajících se též z dusíku, uhlíku

vodíku a kyslíku. Cervenost svou zvláštní má od železa. Ve zdravé ervené krvi

musí železo bvti. — Rozebravše takto krev vidíme, že jest to dosti jednoduchá slou-

íenina, skládající se z vody, ástí bilkovitých, solí, tuku a cukru. —

Pletiva.

Jelikož mžeme naše tlo považovati co ztuhlou krev, musí z vody, bílkoviny,

soli, tuku a cukru všecky ústroje pevné lidského tla se moci utvoiti, a tak se též

stává. V tisíci prduších a cévkách, jenž se vždy teneji rozvtvují a jichž stny ne-

zmrn tenkými se stávají, probíhá krev veškcrt- tlo. Srdce ji žene tepnami, odvodi-

cemi do nejvzdálenjších íástí, do uší, rukou i nohou ; žíly, pívodice pivádjí ji ze

všech íástí tla do srdce. Tepny a žíly spojeny jsou mezi sebou nejtenšími vtvi-

kami, vlásenicemi (vasa capíllaria). Z tchto vláscnic vypocuje, vymšuje se neustále

díl tekutiny krevní do pletiv. Tato šfáva jest takoka zárodní tekutinou, v níž se po-

malu velmi drobounká zrnika tvoi. Z nkolika zrníek povstávají puky ; z tchto se

tvoí nezíslné bublinky a nitky, buky a vlákenka. Tyto zase se upletou v chru-

pavky a kosti, v nervy a svaly, mázdry a šlachy. Tak povstávají pletiva tla, a ústroje

tlesní skládající se z pletiv.

Rozlinost tchto pletiv zakládá se nejvíce na rozlinosti solí krevních. Tu se

nahrnuje sl kuchyská ili soliník sodiitý, tam zase soliník drasliitý, onde kostan

vápnitý a jinde zase kaziník vápnitý, a takto povstávají chrupavky a svaly, kosti

a zuby. Tak i vlasy bez železa, mozek bez kostíku nemohou se vyvinouti.

Rozdlení potravních láiek.

Jako pletiva, nástroje našeho tla, z krve se pistvoují, taktéž krev z potravy.

Proež vyplývá pirozené rozdlení látek potravních bezprostedn ze složeni krve.

Voda, bílkovina, soli, tuk a cukr musí býti v potrav obsaženy, má-li neporušená krev

se vyvinovali. Jen jedno musíme podotknout, že tuk a cukr se zastupují, jelikož cukr

v našem tle v tuk se promuje. Už dávno budilo to pozornost pírodozpytc, že

vely z cukru vosk vyrábjí. Vosk však co do podstatné povahy i po složení má
velikou podobnost s tukem. Ano i porovnávajíce složení vosku, mén kyslíku obsa-

hujícího nežli tuk, s cukrem, picházíme na myšlénku, že tuk z cukru snadnji se

utvoili mže nežli vosk. Pilným vážením se dokázalo, že zvíata naše domácí tuk

v mase, krávy máslo v mléku nemohou ve spsob luku bezprostedné z potravy vy-

dobývati. V lejn samém kráva tolik tuku vyprázdni, kolik byla v potrav pijala.

A však v potrav kraví, v senu a bramborách jcsl dosti látek, Jež se zaživánim v cukr
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promuji. Nebof z cukru povstává ve stevách kyselina mléková a z této kyselina

máslová. Vyvinutím se kyseliny máslové pipravuje se tvoení tuku.

Zvíata a lidé pipravují z cukru tuk. Cukr jest ledy lukotvorec. Tuk jest

podstatná ást krve , bez tuku není žádný ústroj tlesný
;

proež tuk a cukr jsou

nejpodstatnjším základem potravy, ne jak nkteí myslí palivem, ale pravým stavivem

všech pletiv tla našeho v nejužším slova smyslu.

Ješt musíme podotknouti, že z cukru povstává tuk, ale ne naopak, a pak že

vždy teba nco tuku k cukru pipojiti, ímž dle zkušenosti se cukr snadnji v tuk

promuje. Z toho vysvítá, jakou dležitost musíme mléku v potrav pikládali, nebof

mléko obsahuje tuk a cukr, bílkovinu, soli a hojnost vody. Ze solí nacházíme zeminu

kostní (koslan vápnitý), sl chrupavkovou (soliník soditý), zeminu svalní (kostan ho-

rený), sl svalní (soliník drasliitý) a kov vlasní (železo), zkrátka všecky látky

bezústrojné, naznaené co podstatné ásti krve a co nevyhnuteln potebné stavivo

pletiv našeho tla.

Hojnost vody v kivi a v mléku není pípadná a nahodilá. Bez vody nemohla

by potrava co krev do cév se dostati ani v krev se petvoiti; pletiva by se nemohla

obživiti; nebof jen hojnost vody psobí, že krev mže veškeré tlo probíhati, nervy

a svaly, kži a útroby zavlažujíc pispívati k optovanému vždy obnovování tvaru;

nebof zasílání zboží v tle lidském a zvíecím dje se po vod.

Voda jest tudíž nutn potebná, jako bílkovina, soli jako tuk. Vodu a soli za-

hrnujeme jménem bezústrojných látek potravních. Tak se dají rozdlili všecky látky

potravní ve lyry tídy

:

1. Látky hezústrojné, 2. tiikotvorce, 3. tuky a 4. v látky bilkovité.

Když se tylo zastupitelé ty tíd , z nichž jedna tak dležitá jako druhá,

v pravé míe ústrojm zažívacím podávají: pak se vyvinuje pimen silná a zdravá

krev a z ní pletiva lidského tla, schopná hbité práce runí jakož i ilého myšlení.

Zažíváni.

V potrav musí býti obsaženy všecky látky, které podstatným ástem krevním

se rovnají aneb aspo lak podobají, že mohou zažíváním v n býti promnny; nenít

zábyvu, jenž by více lovku k srdci šel jako zažívání, a pedce není innosti lidského

tla, o níž by lidské náhledy se více rznily. — „Mj žaludek dobe netráví, nezažívám

dobe," tak zní náek, jejž léka denn bezpotukrát slýchá. A co tím lidé obyejn

vyrozumívají? že stolice není v domnlém poádku. Na míst tvoení nejdležitjší

tekutiny, šfávy životodajné klade se vyhazování nejhnusnjších výmtk. Zažívání vede

pede vším k tvoení krve, a ne výhradn k stolici.

Pi tvoení krve rozstupuje se zažívání ve dv dležitá oddlení. Když látky

potravní podstatným ástem krevním se rovnají, jako na p. sl kuchyská, jen tenkrát

se v záživin rozpouštjí. Cukru však, jak svrchu podotknuto bylo, vtší díl nepe-

chází v krev co cukr, nýbrž co tuk. Petvoování cukru v tuk jest druhý podstatný

úkol zažívání. Tato a podobná petvoování se díve nazývala spodobení (assimilatio).

Jakémusi arodji, rozlinými dobami rozlin slynoucímu — nazývali jej tu archeusem,

tam pudem tvorným, zde zase silou životní a jinde ješt jinae; domýšlelif se mu-

drlanli, že promnním názvu též se nové pontí o vci dostaví — arodji tomu se

piítalo to spodobení. Nyní známe toho arodje, vzí v slinách, v šfáv žaludkové,
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v žlui, v šfáv myklcrni (pankrealické) a v šfávé stevní; v tolika tekutinách, jež

žlázy 2 krve vymšují a prtoky do rozliCných oddíl úslrojstva zažívacího odvádjí.

Tak plyne slina do dutiny ústní ; šfáva žaludková vyprySfuje se z malých žlázek v ža-

ludku, játra poskytují žluC, která jakož i Sfáva myktcrní pímo za žaludkem v rouru

stevní se vylévá ; z malých žlázefek, ležících v sllznicí stevní, se tvoí šfáva stevní.

V tchto pti tckulináoh se lálky potravní rozpouštjí a promujíce se pelvoují.

Tato petvoovací innost, jíž tekutiny zažívací schopny jsou, jest nad míru dležitá.

Tím se totiž stává, že cukr není jedinký tukotvorce, nýbrž že je více tuk, z nichž

jeden druhý zastupuje a vynahrazuje.

V potrav živoišné rozeznáváme ti druhy bílkoviny. O bílkovin krevní a bílkovin

nalézající se v bílku vajec slepicích, jenž v pvodní postav rozpuštna jest, jsme už mluvili.

Sem náleží též vláknina; tato jest nejpodstatnjší ást vlákenek svalních, jen že není v nich

rozpuštna, a liší se od bílkoviny, že má více kyslíku a že dle Liebiga obsahuje pravideln

železo. Vláknina se skládá ze sedmi prvk: k dusíku, uhlíku, vodíku, kyslíku, síe a koslíku

se pipojuje železo. Tetí bílkovitá látka jest sýrovina mléka (casein), kteráž je pod-

statná a základní ást sýra, proež se takto nazývá. Sýrovina se rozpouští ve vod

jako bílkovina, vyluuje se však z rozpuštenin octem v srážejících se klekách, a nedrží

v sob žádného koslíku. Skládáf se s pli prvk : dusíku, uhlíku, vodíku, kyslíku a síry.

Vláknin svalní velmi podobnou látku nacházíme v krvi, taktéž sýrovinu.

Byli bychom na omylu, mníce že látky bílkovité se nacházejí jenom v živo-

' išném tle. Ve šfáv všech zelin jest rozpuštná bílkovina : v hrachu, bobu a oce jest

látka sýrovin podobná (legumin) ; v našem obilí jest léž sražená bílkovina, kteráž,

jsouc spojena s nco málem jiné lepké bílkovité látky, lepem (Kleber) se nazývá.

Tato sýrovina rostlinná (legumin), lep, bílkovina rostlinná, vláknina svalní a sýro-

vina zvíecí mohou zažíváním býti promnny v bílkovinu krve. Proež se mohou

všecky ty vytené látky ke tvrté tíd látek potravních, totiž k bílkovitým, pipoísti.

Velmi mnoho krmí obsahuje v sob hojn onu látku potravní, která jest podstatnou

ástí brambor a již nazýváme škrobem; náležíf ona do tídy lukotvorc, anf slinami jakož

i šfávou mykterní snadno v cukr se promuje. Škrob skládá se jako cukr z uhlíku,

vodíku a kyslíku, v obou je vodík a kyslík v té samé míe jako ve vod; jen že

škrob zase pi stejném množství uhlíku drží v sob mén vodíku a kyslíku nežli cukr,

proež nepotebuje vodík a kyslík v sebe pojímali, než toliko co vodu, aby se pro-

mnil v cukr.

Loj skopový, hovzí, vbec tuk ožuvavc obsahuje v sob znanou ást tu-

nosti nesnadno rozpuslítelné, nazvané lojovinou, které v lidském tle není, i musí

se tedy promovati zažíváním v tuky snadnji rozpustitelné, jenž se nalézají pod kozí

lidskou, v dutin oní, v prsech ženských, ale i v másle kravím a v sádle vepovém.

O zánétu ili zapálení.

ZúJil záleží vlmtné v nepravidelné ohové hmoty úsirojné. pi emž se nésledkem

záelavy v cévách výmšek tvoí.

Pi pátrání o pochodu zántu bral se ohled pede vším na cévy, « tím se též

rozliné doby zaníceni poznaly, totiž:
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1. Jakési zhuštní krve, nahromadéní krevních bunk v nejtenších cévkách vla-

sovitých (vlásenicích) pi zlenilosti obhu krevního, s rozšíením nápadném cév ili

bez nho — doba stoku (congeslio).

2. Zástava (stase), pi emž buky krevní ervené se slepují a bezbarevné se

rozmnožují , a cé\'y jakož i v první dob se roztrhují a krvotoky (haemorrhagie)

povstávají.

3. Vlastní výmšek (exsudat) po pedbžném výzevu, výpotu tekutiny krevní.

Zástava jest nejdležitjší doba v pochodu zántu. Baiky krevní ervené se na-

hrnuji a slepují v krvi tvorné, hustnoucí vymšením vody krevní a rozmnožením bunk
krevních bezbarevných. Krev dostává barvu tmav cihlovou, hndoervenou. Vym-
šování se stává postupným tlakem, v nmž se nachází tekutina krevní v cévách v ob-

vodu zástavy, a urychluje se rozšiováním se cév se zvtšenou porovatostí stn cévních.

Jednou se stává prudce a náhle, podruhé mírn a povlovn; tam povstávají v krátkém

ase mocné výlevy, zde zase pomalu se vyvinují. Pes obvod vlastního ohniska zá-

ntu vymšuje se na rozlinou vzdálenost voda krevní, ím dále tím více idnoucí, a

Ivoí oboustranný nápuch vodní (oedem) v oLoru ohniska zántu. — Na to se zase v

cévách obh krevní obnovuje, buifto následkem v nov vzbuzené stažnosli vlásenic,

anebo zrušením stísnní pivodících cév a takto zvtšené ponulky.

Zánt ve mnoha ohledech se rozliné jeví

:

1. Pede vším stupe prudkosti a ráznosti jest rozliný. Pi posuzování prudkosti

se ídíme dle hojnosti výmšku a jeho spsobu.

Jsouf zánty, pi nichž ani žádné pravé zástavy není; stává jenom prostého

zhuštní krve, prodlouženého pi zlenilém obhu krevním. Z takového zhuštní po-

vstávají výmšky iJounké, nejvíce vodnaté, povlovn neb ústrkem pibývající a zdlou-

havý chod beroucí. Je-li pochod velmi rychlý, povstávají ze zástavy u velikém slupni

vyvinuté výmšky hojné a velelvorné.

2. Z každého zhuštni krve, pHliénosti krevní (hyperaemie), mže se vyvinouti zástava.

Dležité jsou : a. lak nazvané zánty hypostatické v ástech tla neb jednotných ústro-

jích sklonitých, povstávající z bezsílí a sešlosti, jakož '\aslhenicM, bezprostedn otrucením,

tžkým poranním ane,b ochrnutím sled nervových se vyvinující. Vyznaují se velmi

temnou, sinalou ervenoslí krve, jenž jest nalitá a z vtšího dílu vsáklá. Výmšky
jsou velmi zedilé , navšenou erveninou krevní zbarvené , špinav ervené výlevy,

rozpadávajíce se konen v mrlinu.

b. Z mechanických píin povstalá zástava, vyznaující se temnou ervenoslí a

silným naduením, rozmanitým roztrháním cév, hojnými krvotoky. Po pedbžném vy-

mšováni mnohé vody krevní povstávají tvorné vycezeniny, které však psobí snadno

prostou zástavu a též v mrlinu pecházejí.

3. Rozšíení zántu v mnohém ohledu bývá rozliné. Zánt se usazuje p-
vodn v pletivech a ústrojích ve spsob jednoho neb nkolika ohrazených ohnisek

anebo v celých honech, nebo zajímá celý ústroj, nebo mnohé stejnorodé ásti v ten

samý as anebo rychle po sob.

4. Dležité rozlinosti poskytují vymšeniny dílem o sob dílem ve vztahu k roz-

liným ylcLioám lidského tla, pi emž nejdležitjší jsou rozliné východy zántu.

(Pokraovám.)
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DrobnoHti.

Lezení zub ti dli.

lovk jako i jiná zvírala má dvojí zuby: mlíífné a slálé, prvních 20, dru-

hých 32. Zuby mltínú dorstají druhým až telím rokem. Lezení zub déje se

v pravidelných skupeních.

Skupeni 1. 2 zuby, dolní prostední ezáky.

Skupeni 2. 4 zuby, svrchní ezáky, díve prostední, pak postranní.

Skupení 3. 6 zub, 4 první Ienovce lícní a dolní postranní ezáky.

Skupení 4. 4 zuby, 4 špiáky.

Skupení 5. 4 zuby, 4 druhé tenovce lícní.

Skupení 1. Vyrstají mezi 8—9. msicem. Lezení trvá 48 až 64 hodin, nkdy

až 8 dní.

Skupení 2. Po vylezení prvních dvou zub odpoívá si dít až dva msíce, pak

se vyskytují dva svrchní prostední ezáky v meziasí 5— 10 dn, a na to dva e-
záky svrchní postranní za 10—15 dni. Na to pestávka rstu na 2—3 msíce.

Skupeni 3. Nejdív se vyškytá svrchní první tenovec, na to dolní postranní

ezák, pak svrchní tenovec, na to druhý dolní postranní ezák, pak zase dva dolní

Ienovce; rst trvá 1— IV^ msíce. Následuje dlouhý odpoinek. Ta doba jest nej-

dležitjší pro kojence, jenž, nestalo-li se to díve, nyní odstaven býti musí.

Skupeni 4. V 20—22- msíci, nejpozdji koncem druhého roku vyrstají špi-

áky, potebujíce 6—8 nedl k úplnému vyvinutí. Pak nastává nejdelší pestávka v le-

zení zub, tak že asto nacházíme dti 2'/2leté nemající více než 16 zub.

Skupeni 5. Mezi 2'/j a 3. rokem . nkdy též pozdji, vylízá druhé tvero

tenovc. Toto ezáni se trvá 3—6 msíc , a pak má dít 20 mléných nestá-

lých zub.

Pozorujeme tyry pestávky v rstu zub u dítte
;

první trvá dva msíce,

druhá pl tetího, tetí tyry msíce a tvrtá 6 msíc. Klademe proto váhu na tyto

pestávky, protože se vztahují na dobu odstaveni dítte. Kojenec se obyejn odsta-

vuje koncem 12. msíce, což jest nevhodné a škodlivé, nebof odstavení nemá pedse

jiti v stejný as s dobou lezení zub, aby zlí pípadkové obou dob se nestýkali. Když

je poteba pro zvláštní okolnosti díve odstaviti, má se to díti poátkem první pe-
stávky, po devátém msíci ; odslaví-li se dít koncem prvního roku, pipadá práv

doba vyvinutí se prvních tenovc, povstávají prjmy a zvrácení, které pi potrav

podstatnjší a hutnjší nežli je mléko mateské tížeji se zastavují. Akoliv astjší

nepravidelnosti se piházejí u vyvinování se rozliných skupení zub, pedcc osmkrát

v desíti pípadech se tak stává, jak nahoe udáno. Jelikož se má opatrn doba od-

staveni uriti, jest rádno vykati, až by \7lezl0 prvních dvanácte zub, jenž mén po-

ádku se drží nežli druhých osm.

O staropeenéin chleb.

Botminjauli uinil zkoušky se staropeeným chlebem , z nichž vysvítá , že

vlastnosti jeho nepocházejí z vysušení nýbrž z vychlazeni. Dámu-li erstvý , nov
peený chléb do sklepa, neb pivedeme-li jej lam, že nemže vyschnouti, jest za 24

hodin stída pedce drobková, krka však ohebná a ne více drolivá. Dá-li se staro-

peený chléb opt do pece, pijímá na sebe vlastnosti chleba erstvého, akoli v peci
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ást 8vé vlhkosti ztratiti musí, O tom uinil Boussingault následující pímé zkoušky,

jichž výsledky jsou velmi zajímavé'.

Do kulatého chleba v prmru 1 stopy, zlloušti '4 stopy, jak se byl z pece

vytáhl, vpravil se na 3 palce teplomr, jenž ukazoval 78" R. To je nápadné, jelikož

rozehátá pec má 240" R tepla, a však uvnit chleba nemže teplo pro vodu v lstu

se nalézající nikdy 80* R, bod vení vody, pesahovati, lei by z chleba navzdor pevné

krky všecka voda se vytratila a chléb úpln vypráhl. Chléb se dal nyní do komory,

v níž ml vzduch 15* R tepla, a vážil 3,760 kilogramm. Za 12 hodin spadla teplota

chleba na 19" R, za 24 hodin na 15", za 36 hodin na 14", za 48 hodin též na 14",

jelikož teplota vzduchu v komoe též na 14" R se snížila. Za dva dni ukazoval chléb

o 1' mén tepla nežli vzduch v komoe, což se stalo vypaováním. Chléb ztratil v prv-

ních 48 hodinách na váze vysušením jen 33 gramm, asi 2 loty medic. váhy, kteráž

ztráta v bochníku asi lOliberním velmi skrovná jest. Po šesti dnech se dal chléb zase

do pece, a když teplomr 65° R ukazoval, byl chléb rozíznut a nalezen tak erstvý,

jakoby se byl nedávno upekl, ale ztráta na váze vysušením obnášela nyní ne 33, ale

190 gramm, asi 12 lotu med. váhy. —
Boussingault vykonal ješt rozliné zkoušky se stídou a s krkami, z nichž

ty samé výsledky se udaly, tak že jest jisto, že v staropeeném chleb není mén
vody nežli v nov peeném, ale že je v onom zvláštní sestavení molekulu, které se

nejdív pi vychlazení ukazuje, nato poznenáhla se vyvinuje a pak na jakémsi slupni

setrvá, dokud teplota jisté meze nepekroí. Tento stav nejmenších ástic ili mole-

kulu jest isté mechanický a iní v lékaském ohledu rozdíl mezi nov- a staropeeným

chlebem, erstvý chléb totiž jest v nejmenších ásticích tak ohebný a mkký, tuhý a hou-

ževný, že pi kousáni se nerozdrobuje a šfávy zažívací v nejmenší jeho ástky p-
sobiti nemohou; mezi zuby schoulí se v pevné chuchvalce, potáhne se slinami, stává

se slizkým a pichází takto do žaludku. Jelikož sláva žaludková do vnitku tchto

žmolk vniknouti nemže a jenom na povrch a to ješt ztží úinkuje ; zstávají

tyto v žaludku dlouho nezmnny, dráždí co cizí tla sliznici žaludkovou a psobí

rozliné tžkosti v žaludku, jako tlak a kee, a následkem tch bolení hlavy a roz-

liné trhání nerv. U desítiletého chlapce ješt tetí den po jídle mkkého chleba

se davidlem vydobyly takové žmolky, že byly pi rozíznutí tak pevné a hutné jako

mýdlo. Z toho vysvítá škodnost požívání nov peeného chleba.

O chudokrevnosti thotných žen.

U thotných žen bývá zdánlivá prilišnost krve (plethora), z níž rozliná utrpení

pocházejí, matce a dítti více neb mén nebezpená. Tato zdánlivá prilišnost jest

píinou, že pi každé churavosti thotných pouštní žilou neb sázení pijavek za ne-

vyhnutelné se považuje. Nkterá žena jest toho mínní, že by ani poroditi nemohla,

kdyby se jí za lhotnosli jednou neb dvakrát žilou nepustilo, a bda lékai, jenž by

takovému škodnému pedsudku se protivil. Mlo-li by se v šestinedlí matce neb

dítti cos pihoditi, piítají všecky kmotiky a tetiky vinu toho jen svéhlavosti lé-

kaov. Aby se takové bludné a ve svých následcích též nebezpené mínní vykoe-

nilo, musíme obecenstvo o tom pouiti.

Z fysiologického pochodu tholnosti vysvítá, že nemže místo míti u thotných

prilišnost krve, nýbrž pravá chudokrevnost (anaemie) a všecky pípadnosti, proti nimž
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se lak rádo pouštním žilou bojuje, mají se léiti jako pi blednióce (cblorusis). Do-

cela omyln se mysli, že tžkosti a mdloby, itechutenstvi a vracení, jenž zaasté

po celý as tbotností Irvaji, t pílišné výživy Ila povstávají. Rozuninjší by bylo

obávání, že lato znamení (symptomy) spíše ješt vMší slabost, hubenstvi a chadnutí

ano i smrt uvodí. Jelikož mýry zaátkem tt-hotnosti pestávají, clitli mnozí všecko

to utrpení od zadržení krve odvádti, ncpomyslice, mnoho-li krve matiny, tekutiny

tyto tvoící, plod pi porodu 7—8 liber vážící spotebuje. Znamení, ježto dle obyej-

ného mínní krve odjímán' požadují, jsou : bolení hlavy, závrat, palivoal, rozmnelosl,

plný zrychlený puls, pocit plnoty a bolesti v podbiéku, jakož i náklonnost k rozliným

krvotokjn. Ale všecka tato znamení písluší též osobám blednikovým a chudokrev-

ným, a uleheiif, jež zdánlivé bezprostedn po pouštní žilou nastupuje, brzo mizí,

a jelikož se neduh rozmnožením píiny sám více rozmáhá, optuje se pouštní a ím
dále tím více matce a plodu škodným se stává. —

Krev chudá na látky tvorné a podstatné nedává úslrojíim tlesným ádného po-

pudu, zábyvy nejdou pravideln pedse, obh krve se též stává nepravidelným a

v jednotných ástech tla tvoí se otoky. Ješt vtší jest chorobná popudlivost nerv

pi chudokrevnosti, když stedy nerv, nejsouce dostaten krvi zdravou navlaženy,

nemohou pravidelnou innost v jednotných ástech soustavy nervové udržeti, ímž roz-

liné bolesti povstávají, ano i když jednotné ústroje z nedostatku dobré krve ve své

podstat se chorobn mní, musejí nervy innost svou zvýšili, aby ústrojí lepší dovoz

látky živící, toliž krve zjednati, z ehož kee a rozliné trhání pvod berou. Každé

sebe menší namáhám spsobuje zrychleni pulsu.

Obliej bývá u thotných opuchlý, taktéž i nohy v kotníkách lehce nabíhají,

plef trati bývalou barvu, zrak slábne; huení v uších astji znepokojuje thotné,

ospalost asto na n pichází — práv tak jest v blednice nebo po silných krvoto-

cích. Andral a Gavarret nalezli u 32 thotných mezi 34, jichž krev byli prozpytovali,

o mnoho mén bunk krevních nežli v dívjším stavu ; tak se nalezlo i mén vlákniny

T krvi, ímž se naše mínní o chudokrevnosti thotných docela potvrzuje.

Proež požadují pipadkové chorobní u thotných prostedky posilovai, jako

jest zaživná potrava, erstvý vzduch, mírné pohybováni, studené mytí, vlažné koupele.

Hojeni svrabu.

Hojení svrabu za našich as jest velmi jednoduché, jelikož víme, že osutina tato

trvanlivá a trapná není chorobou, nýbrž jen náhodným následkem pebývání malých

cizopasBÍk v kži lidské. Jest to zákožka svrabní (Sarcoptes scabiei) z adu roz-

toovitých *), která se za pokožku vrýpajíc malé brázdy dlá, a kde na cévnatou ást

kže pichází, mechanicky pímty a nežitky tvoí. Umíme je rozeznávat drobnohledem,

známe samce i samiky a víme, že když sameek do kže se dostane, též jen jeden

svrabní nežitek povstává, po jehož vysušení celá osutina se tratí; pijdou-li však sa-

miky anebo samekové a samiky do kže, tu se osutina zmáhá, ano i celé tlo napadá a tím

spsobem léta potrvati mže. Ale nyní též víme, že mžeme beze vší bažné, že by

se mohl svrab dle mínni starých do vnit vrazili na tak zvané ušlechtilejší ústroje

') Viz roiaik I Žíry na rok 1853 str. Z42.
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a tím rozliné choroby ano i úbytí spsobiti, osulina tu zahojiti, jen když se vynasna-

žíme všecky zákožky na tle sesbírali a odstraniti. Že však tato práce jest velmi na-

máhavá a obtížná, musíme hledti na jiný spsob zvíátek tch zbýti, což se usmrcením

stává. Na tom se zakládají všecky spsoby hojení svrabu. Nejkratší a nejjistjší jest

hojení Batzinovo, netrvající déle než dv hodiny.

Svrabovitý se dá do teplé koupele, kdež se hodinu žlutým mýdlem potírá ; na

to pl hodiny stráví v jiné koupeli, v niž se oistí, naež se pl hodiny maže mastí

z 8 dílft sádla vepového, 2 díl síry a 1 dílu drasla, po emž se znova vykoupá.

Prímty a nežitky se tím nczapudí najednou, ale zvíátka se všecka usmrtí, tak že ve

100 pádech sotva2—3krát se to nezdaí, naež potebí jen toto jednoduché hojení opakovati.

Nejduležitjéí kazijedy.

Kazijedy sehnaných, (sliušténých) kyselin : magnesie ve veliké hojnosti a s vodou

smíchaná; silná voda mýdlová; žádná davidla. Pozdji klystéry z mýdlové vody.

Kazijedy sehnaných žíravin (alkalií): kyseliny, šfáva citrónová, ocet s vodou smí-

chaný, žádná davidla. Limonáda z kamene vinného, zvlášt proti solím draselnalým.

Kazijedy pípravku (praeparat) Hutových : voda bílková, bílek z tuctu slepicích

vajec se roztlue do dvou žejdlíkv vlažné vody; hojné pití vody a dráždní k dávení

strkáním prstu do chtánu. Na to magnesie s vodou smíchaná ve velmi hojné míe.

Též i mléko v polovici vody rozredné.

Kazijedy pípravk arsenových (otrušikových) ': voda bílková v hojnosti, dráždní

k dávení až do zaopatení vodanu (hydrátu) kysliníku železitého, anebo magnesie

s vodou smíchaná, jen že v menších dávkách. —
Kazijedy pípravk medových: jako pi otrávení arsenem. Na to dle Dumasa

a Bouchardata lektva, v nmž med a piliny zinkové a železné.

Kazijedy pípravk olovných a barytových : zbuzení dávení vlažnou vodou, v níž

síran sodiitý (Glaubersalz) rozpuštn ; též i voda studniná prostá anebo s bílkem;

magnesie a vodan kysliníku železitého v hojných dávkách.

Kazijedy pípravk antimonových (surmových) : voda bílková, magnesie, svae-

nina dubnková a silný odvar chiny anebo kry dubové; k umírnní vracení nkolik

lžiek syrupu Diacodii.

Kazijedy pípravk stíhi-ných, jmenovit dusinanu stíbmaiého (pekelného kamene) :

rozpuštnina soli kuchyské ve vlažné vod.

Kazijedy pípravk ze zlata, zinku, vismuiu a cínu : voda bílková, magnesie,

vodan kysliníku železitého.

Kazijedy pípravk kostikových (fosforových'), jmenovité chemických zapalovadel :

svrchu udané kyselin sehnaných.

Kazijedy pípravk opiových dlátek narkotických : hojné dávení, pak nakyslé ná-

poje, klystéry poišfovací, káva.

Kazijedy pípravk lihových, z nichž opilství pochází : dávení spsobené vlaž-

nou vodou, nkolik kapek tekutiny ammoniakové v cukrové vod, klystér z vlažné vody

se Ižicí soli kuchyské ve vod rozpuštné.

Sestaril: Dr. Josef Podlipský.

Tiskem Bedicha Bohlília v arcibiskupském seminái v Praze, 1857.



DOMACi LÉKA
Píloha k Živé.

lislo 3.

Clioroby jednotných pletiv a soustav téla lidského.

ili ne k první.

Choroby v rozliných pletivech a soustavácji lidského tla dají se jisl a d-
kladné poznali, když mžeme hmotné promny jim za základ sloužící pomocí meíhody

fijsiknlní, kterou však luichmjm <í drohnohledným zbadáním podporovati musíme, náležit

vyskoumati. — Obvzlášt dležitý jest poklep, jelikož jim pi stýkání se úslrojii prs-

ních a bišních vzduchoprázdných s ústroji vzduch držícími o velikosti, tvaru a poloze

prsních, jakož i o množství vzduchu a o povaze stn bišních vzduch ten objímajících

s velikou jistotou se pouujeme. Tóny pi klepání dležité jsou: plný, krátký, prázdný'

jasný, temný, tympanitický (dutý) a netympanitický, kovový a binivý *).

Podáváme nyní položení zdravých ústroj prsních a bišních, jak se poklepem

o nich dovídáme

a. Plíce (Obr. 2 e, 3 f, 4 g-, 5 g) podávají v normálním stavu poklepem tói

lúný nelympanilkký, jenž je v podpaždí nejjasnjší, pak s hry dol 1. j. od ostí plic

až na zpodinu pro pibývající objem vzduchu plícniho povlovné plnjším se stává,

a však i pro svaly prsní, prsy a lopatky se zlemuje. Tón plícni ohraniuje se: na-

ped v právo pod šestým žebrem tónem prázdným jater, naped v levo pod tvrtou

chruslavkou žebcrní tónem prázdným srdce, a pod tím na šestém žebru tónem plným

tympanitickým žaludku; v právo na slrané pod sedmým žebrem tónem prázdným jater,

v levo na stran pod sedmým žebrem tónem ztemnle tympanitickým žaludku, a asi pod

devátým žebrem tónem prázdným sleziny; v zadu (neohlížejíce se pi tom na tón

') Aby se porozumlo lépe a liysticji obrazcm, na nichž zjevy poklepu pri rozlinýcli chorobách

ústroj pr8m'cU a bišních se lii, naznaily se rozdílné tóny poklepem povstalé rozdílné, a sice

(Obr. i.)

lE^^S^B
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prázdný pátee) na pmvo pod desátým žebrem Iónem prázdným jaler n v levo pod

devátým žebrem Iónem prázdným sleziny a lemn tympaniiickjm žaludku. —
h. Srdce (Obr. 2. .) dává poklepem li'm pnhdný, jenž jde v pedu na lirudi od

tvrté levé chrustavky žeberní a levého kraje kosti hrudní až k místu, kde ústrk srdce

makavý jest, prostora ta jest zšíí dvou plessimelr, tolikéž zdéii ;
1 '4—2 palce tve-

rené. — Tón prázdný srdce jest s Jniri/ a s obou síran ohranien tónem plným netym-

panitickým plic, zdola a na levo Iónem plným jasným tympanitickým žaludku, zdola a na

právo tónem tympanitickým velmi ztemnlým pro levý lalok jater na žaludku ležící. -

astrji se kladou plíce vzdušné na vtši díl srdce, a tím se stává lón prázdný srdce

ztemnéle krátkým.

c. Játra dávají poklepem na vtším díle úpln prázdný tón, jenž ale na mí-

stech, kde pod játrami vzduch obsahující žaludek nebo stevo leží, stává se ztemnle

iympanitichým, totéž se pihází na levém laloku jaterním a na dolejším kraji. Naped

pod hradavikou prsní (obr. 2 i) láhne se tón prázdný jaler, a sice pravého laloku

od šestého pravého žebra k dolejšímu (jkraji hrudnímu a ohraniuje se nahoe tónem

plic plným neiympanitickým, dole tónem stev tympanitickým více neb mén plným.

Naped ve stedu sáhá nahoe prázdný, dole a na levo velmi zlemnle lympauitický tón

levého laloku jalerního dlkem žaludhovým as 1" dol, více nebo mén na levo (nkdy

též pod srdcem až k slezin, lak že bývá ohranien nahoe prázdým tónem srdce, ano

(Obr. 2.) (Obr. 3.)

a Kost hriulní (na níž poklepem tón néco

ztemnélý, netjnipanitický se tvoí, též na bílém

míst), h Kost kliková, c Zebro první, rf Že-

bro poslední, e Plíce. / Srdce, g Veliké cévy

srdení plícemi pokryté, h Bránice, i Játra. A:

Žaludek. ZTraník píny, m Traník dol sestu-

pující a n traník nahoru vstupující, o Stevo

tenké, lanilc a kyelník, p Mcliý moový na-

plnný, q Slezina nco doleji a více v pied vy"

nikfljicí nežli v normálním stavu.

fl, h Páte, c Lopatka, d Žebro první, e

Žebro poslední, f Plíce, g Bránice, h Játra, i

Slezina. h Ledvina pravá, / ledvina levá. m

Traník dol sestupující a n traník nahoru vstu-

pující, o Stevo tenké.
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i nkdy plným, nctympanilicKým tónem plic, dole jasným lympanitickým, více neb

niénf' |)lným túiiem sliev nel) žaludku, na levo buJlo ztemnle tympanilickým tónem

žaludku aiiul) prázdiiýin lótieiii sleziny. V jimrú dvlejií pvslranni krajin hrudni (obr.

4. li) zaíná prázdný lón jaler na sedmém žebru pod plným nelympanitickým tónem

plic, a Siihá až k dolejšímu okraji hrudnímu, kde se s plným lympanitickým tónem

sti^ev stýká. Au zádfih (obr. 3. h) na pravé stran sáhá prázdný lón jater od devá-

tého neb desátého žebra až nco pod dvanácté žebro a pechází zde bezpretržn

v prázdný tón ledvin. Jelikož hoejší vypouchlá plocha jater v dutinu bránice a vpouch-

iou zpodiuu [dic se klade, musí úpln prázdný tón jaler zvlášt na místech, kde játra

tsn k stn hrudni pilehají, vzhíiru povlovn pecházeti v plný tón plic.

(/. Sle:ini( (obr. 5. k) zdélí 4", zšíí 3", leží v levé slabin, a vydávajíc prázdný

lón mže býti nalezena pímo pod paždím za druhým až tetím z posledních nepravých

žeber aneb mezi osmým neb devátým a jedenáctým žebrem. Ohraniuje se: nahoe
plným nelympanitickýiii tónem plic ; dole plným jasným tónem stev, dopedu a dozadu

ztemnle lympanitickým tónem žaludku, do zadu a dol prázdným tónem ledviny levé.

astji bývá hoejší konec sleziny pokryl levým lalokem jater, pak se hranice

mezi obmii velmi tžce dá urili, leda lympanitickým tónem jater na žaludku ležících.

(Obr. 4.) (Obr. 5.)

Plocha postranní pravá.

(1, 6 Páte, c Lopatlca. d Kost kliková, c

Žebro první, / žebro poslední, ij Plíce (s tónem

plným nctynipanitickým). A Súxva (s tónem priii-

dnýmj. / ŽaUulek (s tónem plnyni, jnsuvm tym-

paaitickým). A- Traník píný (n tónem plným,

jaaným tympaiiitickým). I Trnník nahoru vstu-

pující, ra Stievo tciik. « Mi^cbýr moový na-

plníný (s tónem prázilnvm).

Plocha postranní levá.

«, t) Páter, c Lopatka, d Kost kliková, e

Žebro první, / žebro poslední, v Plíce (s tónem

plným netympanitickým). ft Srdce (s tónem práz-

dným), í Lalok jatcrní levý (s tónem jirázdným).

k Slezlna (a tónem prázdným). / Žaludek (s tó-

nem plným, jasným tympanilickým). m Tranik

píný (s tiJuem plným, jasným tynipaiútickým).

II Traník dolii sestupující, o Stevo tenké, ji tli-

chý moový iniplnený (fi tónvin prázdným).

2*
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e. Žaludek (obr. 2. k) dává se poznati lónem tympankickýni (až i kovovým),

dle toho, jak vzduchem neb pokrmy naplnn jest, více neb mén plným, jenž však na

místech, kde žaludek v levé slabin a pod jálranii leží, temným se stává. Tón žaludku

hranií nahoe s prázdným tónem srdce a s plným, nelympanilickým tónem levých plic,

na Itto s prázdným tónem slezíny, na právo s prázdným tónem jater, dol s tympani-

tickým tónem stev.

/. Steva (obr. 2. 1, m, n, o) dávají pH poklepu, jen když nejsou docela prázdna

a stažena, vždy ;:)?iý tympanitkký tón, jenž však dle toho, jak dalece jsou vzduchem

neb pokrmy naplnna, jakož i dle napnutí stny bi.šní a stn stevních, dle otylosti

opony a stny bišní v rozliném stupni tympanitickým jest, a sice pln a jasn anebo

krátce a ztemnle.

(/. Ledviny (obr. 3. k, 1) se nedají v krajin bederní se svým prázdným tónem

zevrubn ohraniiti, jelikož do vnil nahoru a dol s prázdným tónem se stýkají a

sice s lónem jater, sleziny, pátee a bedrovce (psoas), jenom naped jsou hranice pro

tympanitický tón stev zejmjší.

/i. Ústroje pánvini, jako mchýf moový (obr. 2. p), dloha a vajeníky, dávají se

poznati prázdným tónem, když se rozprostraftují a naplují a tak z dutiny panviní do

bišní vystupují. —

1. Pední plocha hnidnl a bišní (obr. 2.).

Na pední ploše hrudní lze poklepem pozorovali od kostí klikových (b) po obou

stranách kosti hrudní (a) plný, jasný, netympanilický tón, jenž od plic (e) pochází

a doleji povlovn v nco plnjší a temnjší pechází. Na pravé stran sáhá tento tón

až k šestému žebru, kdež poíná prázdný tón jater (i), jenž se k dolejšímu okraji hrud-

nímu rozkládá. Na levé stran poíná na tvrté chrustavce žeberní prázdný neb ale-

spo velmi temný tón srdce (f) a sáhá až kde úslrk srdce makavý jest, kdež s práz-

dným neb velmi ztemnlým tympanitickým lónem jater hranií. Vedle srdce na levo

jde plný tón plic až k šestému neb sedmému žebru a stýká se zde s tympanitickým

lónem žaludku (k). Na kosti hrudní (a, a) v hoejší ásti je plný, nco ztemnlý tón

poklepni, v dolejší ásti na levo prázdný tón srdce, pod nímž prázdný tón jater poíná.

Na pední ploše bišní se dají žaludek (k), pak tenká a tlustá steva (1, m, n, o)

tympanitickým, více mén plným a ztemnlým tónem, jakož i nad kostí stydkou mchý
moový naplnný (p) aneb dloha prázdným lónem rozeznati.

Zvlášt plný a jasný tón dává obyejn krajina slepého steva. — Plný tón plic

poklepem dostáváme též na kr^ u samých kostí klikových, tyto, Jakož i kost hradní

dávají vlastní tón kostní, anyf dosti povrchn leží.

•
2. Zadní plocha hrudní a bišní (obr. 3.).

Na zadní piloše hrudní slyší se pi poklepu po obou stranách pátee (a) od

prvního žebra (d) plný, netympanilický tón plic (f), jenž však zvlášt na lopalkách (c)

temnjší jest nežli na pední ploše hrudní a jen mezi dolejšími konci lopatek jasnjším

se stává. Dosahuje na právo až k devátému neb desátému žebru, kdež prázdný tón

jater (h) poíná, na levo též k devátému žebru, kde pak ku pedu prázdný tón sleziny (i),

k pátei však na malém míst též prázdný tón levé ledviny, nad nmž ztemnle tympa-

nitický tón žaludku se nalézá. Na zad/ií ploše bišní (krajin bederní) povstává pi po-
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klepu prázdný tón pocházející od ledvin (k, 1), který jen ku pedu plným netympani-

tickým tónem stev (m, n) ohranien bývá. —
Dle Škody velikost ledvin málo pispívá ku povaze zvuku poklepního v krajin

hederní. Mže býti docela temným, když jsou ledviny velmi malé, a tympanitickým'

teba byly ledviny peveliké. Musí se tudíž plessimetrem tak v hloub tlaili, až se

docela Icmný zvuk a odpor pevného ústrojí najde. Když se takový pochod na ndko-

lika místech opakuje, milže se z toho posouditi, zdali ledviny nápadní- jsou zvtšeny.

3. Pravá postranní ploclta hrudnl a hHéní (obr. 4).

Na pravé postranici hrudní sáhá plný tón tympanitický plk ig) z podpaždí až

k si.dmému žebru, kde prázdný tón (h) jater poíná a až k dolejšímu pokraji hrudnímu

dobíhá. Pod prázdným tónem jater v prané ploše bišní jest plný tympanitický tón

stev (I, m). Tón stev stává se k dolejšku obyejn vždy plnjším, protože v krajin

kyejní leží pravé slepé stevo, vzduchem vždy siln naplnné. Nahoru vstupující tra-

ník obsahuje vždy více vzduchu nežli sestupující ; ubadva však bývají pívsky váko-

vitými obsazeny, že tón pi poklepu vydobyly velmi temným se stává, ano i prázdným;

ímž asto mýlka v rozeznání exsudatu pobišního se dje.

4. Levá plocha postranní hrudní a bišní (obr. 5.).

Na levé postranici hrudní plíce (g) plným netympanitickým tónem se vyznaují,

jenž od podpaždí až k sedmému žebru se táhne, kdež nco v ped s temn tympanitickým

tónem žaludku hranií (I), nco v zad k osmému až k devátému žebru s prázdným

tónem sleziny (k). Pod tónem sleziny a žaludku jest na levé postranici bišní plný

tympanitický tón stevní (n, o).

Nemoci a neduhy emeslník a živnostníkfi *).

Není žádný stav bez trápení, není živnost bez svízele. Každý slav má též své

náhledy zvláštní, i nemoci a neduhy, a dosahuje zvláštního vku. lovk jest úhrn

rodiíi a kojné, místa a asu, vzduchu a povtí, zvuku a svétla, potravy, obleku a obydlí

Všecky tyto okulnosti podléhají více neb mén zvláštnímu vlivu živnosti, která ješt do

lišíce jiných pomr nás pivádí, jenž v nás rušiv neb nepízniv psobí, jak na tlo

tak na ducha ; neb celá duševní vnímavost, myšleni a cítní lovka spoívá na vnj-

ších úkazech, které lovku smysly se poskytují. ím lovk je a bude, stal se vnj-

šími pomry, které zase pede vším od práce a od živnosti závisí.

Bližší a zevrubnjší ohledání téhož pedmtu jesl velmi zajímavé, ale nesmí

byli nevhod lovku oclnoucímu se ve spolenosti lidí, do níž ho stejná choroba, spo-

ívající na stejných píinách, uvrhla. Arcif pichází dmyslný uenec stejností mno-

hých pomr životních a chorob stejných od nich závisících v jednu radu s kmotrem

krejím a rukavikáem, jelikož jest to vina osudu, klerý jim byl vykázal stejný se-

dací život. Ale tento spolený pomr je pedce neuiní sob rovnými. Pedce hárá

v uenci božská jiskra Prométheova, až i mladík se zhaslou pochodní k nmu sáhne

a je všecky vyrovná — promn je podle zdání smyslového v prach a popel a podaje

Jim nkolik dníi památních u potomsiv;i.

*) Z asopisu: ,Die N.itur" ro. 1857, . 21 a 25.
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O krejích a eznících zná djepis vypravovati nejkrvavjší a nejvražednjší

skutky, pi všech zboueních vidíme zastoupené tyto dv živnosti, v poklidném život

pravé protivy. Obuvníci a Ikadlcl ze všech ostatních emesel nejvíce jsou naklonni ná-

boženskému teštní a fanatismu, kdež s druhé strany páni obuvníci zaasté si vsedají

na pegasa, a jak statn si na nm poínají, dokazuje Norimbersky švec Hans Sachs,

kdežto Jakub Bdhme ze saských Hoelic nábožný smr poctivého emesla ševcovského

osvduje. Hospodští a bradholii (lazebníci) jsou co nejhorlivjší politikái známí,

a tento smr duševní dá se nejlépe z jich živnosti odvoditi, kdežto z poklidného za-

mstnání kreji jich choufka k zbourení a krvavým iním, z jednotvárného, však správ-

ného zaneprázdnní ševc jich náklonnost k náboženským skutkm lížeji pochopiti se

dává. Krejí, spisovatelé a ekanci uitelství podléhají zaasté chorobám duševním,

jak nás o tom statistika blázinc dostaten pouuje.

Zmiujeme se schváln o tchto podivných úkazech, avšak jen krátce, protože

další provedení není v našem úmyslu, jelikož chceme tlesní zjevy chorobní rozliných

živností a emesel objasniti. Mohlo by se namítnouti, že ony duševní úkazy, o nichž

jsme se zmínili, jen u jednotlivc se objevují a že v n zvláštní okolnosti nezávisné

od emesla a živnosli mohly psobili. To mže býti v jednotlivých pádech pravdivé,

o povšechném svdí statistika a djepis. Každý druh dá se naznaili v jednotnících,

za to však každý jednotlivec podléhá všeobecným zákonm a pravidlm svého druhu,

byf i z jednotlivých pravidel se vyzouti mohl a uml. Jak ídko nacházíme mezi ho-

spodái, jenž se rolnictvím zanášejí, choroby duševní, krom blbosli; a jak zídka se

zúastují sedláci, majíce jinae dosti zalíbení ve rvakách a prakách, zpour a revo-

lucí. Není nižší stupe vzdlanosti toho vinen, ale více jest to následek zamstnání

a s ním spojeného spsobu žití. Zamstnáni emesel a s tím spojené pomry životni

psobí našimi smysly na nervy, tudíž též na mozkové nervy, a tím samým na innost

našeho ducha, na jeho náklonosti a choroby.

Urit psobí emesla a živnosti na letitost loví, pi emž se musí též ohled

bráti na rozliný blahobyt, neb jest všeobecn uznáno, že letitost chudých jest kratší

než bohatých. A chudí vtším dílem žijí pirozenji než bohatší, pedce bída a nouze,

namáhavá práce pi nedostatené potrav a nenáležité správ tlesní psobí nad míru

nepízniv ve zdraví a letitost chudých. Neuvádíme zde na mysl krátkou letitost pra-

covník v báních blobních a mových, jesti známa a dá se dvodn objasnili .škodli-

vými parami. Tak jest to též v liamenouhelnách anglických, v nichž se nešfaslné dli

bez dostateného obleku a pimené stravy asnou obli skrovného, trpce zaslouženého

platu stávají; tak jest to ve mnohých jiných báních, a podobn se vede chudým v Kruš.

ných horách, podléhajícím nouzi a hladu.

Míníme tu rozliné psobeni v letitost emesel a živností, jenž zdánliv se spolu

srovnávají. Uvádíme tu tabulku srovnávající, jak ji byl Dr. Casper o letitosti rozliných

stav a povolání v Berlín a v Prusku sestavil.

Z 3725 muž pivedli v prmru svj vk od 23. roku :

let, katolití nco výše.

»

„, vyšší nco výše.

„, vyšší nco výše.

Bohoslovci na . .
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Advokáti na ... 58 lei

Urnf-lci na ... 57 ,,

Lilclové na . . . 56'/, o ,,

Lékaové na . . 56 '/,q ,,

Siiii-ti'lrio.sl tllnik v anglických meslccii rukodlných Jest oliroiniiii , l.ikléž

v Nmecku.

I vyznáni viry pfisubí rozlin na smrlclnosl, ješt však uritfeji na porody a

pibýváni lidnatosti.

Pibýváni lidnatosti obnáší v katolických zemich :

V Rakousku .... 0,96 setin V Neapolsku a 1'apežsku 0,85 setin

V Bavoich . . . . , 0,9,5 „ Ve Francouzích . . . 0,63 „

V protestantských zemich

:

V Prusku ..... 1,83 setin V Hanoversku . . , . 1,30 „

V Saších 1,79 „ V saských vévodslvích . 1,28 „

V Hesich 1,35 „ V Anglicku 1,39 „

Národ židovský dosahuje mnohem vtší letitosli než jeho spoluobané. Pro lepši

pehled chorob, které zvlášt ze zaneprázdnní a pomr rozliných emesel povstá-

vají, rozdlujeme jo v lakové, klrri z pololtij tla, z vdkého namáhání iélcsného, z pro-

mn temprralurt/ (teploty), z neistého vzduchu a neústrojných jed,, a koneCn ze zvíe-

cích jed svflj pvod berou,

1. Polohy tla jsou pi rozliných emeslech a živnostech rozliné: krejí sedí,

saze stojí, klepa kameni kleí a haví v nízkých štolách zaast sehnuté chodí. Roz-

liná poloha lla rozlin na ni psobí, i následují z ní rozliné chorobné úkazy.

oj Choroby a vady srdce, zúžení hrudi, nedostatené rozšíení plic a následkem

toho tžké dýchání, nahromadní krve v ústrojích llných, proež obtíže v bišních

útrobách, chronický (poasný) katarrh stev, zlatá žila, zhrubnuli stn stevních, katarrh

žaludku a naduení sleziny, naluúmadní krve v mozku a z toho zrušená obnova

v nervech mozkových a následkem toho melancholie (tžkomyslnost) a hypochondrie

— jsou úkazy chorobní fedacíhv života uenc a písa, ševc, krej a rukaviká,

Ikadlc, hodinail, švadlen a vyšivaek, vbec všech v rukodílnách zaneprázdnných

sedících muž, ženských a dti. Pravidla zdravotní proti vadám, kleré u vtšího potu

lidí k ustavinému sedni odsouzených \úm\ asto se objevují, jsou následující : pohy-

bováni procházkou a tlocvikem, stídaní v sezení a stání, pohodlný volný oblek, seda-

dla nepolštáo\aná, potrava snadn záživná a ne pílišná ;
piti vody a kouení tabáku,

(ipalrnosl a míra v požíváni lihových nápoj. Zboení pátee a zúžení hrudi se dá nej-

lépe pedejiti co možná rovným sezením pi práci.

i} Mnoho spoleného s pedešlými chorobami mají vady, kterým podléhají lidé,

jichž emeslo a živnost se Moje odbývati musí, jako to vidíme na sazeích, sklepnících,

sloužících, prodavaích, potíraích, na mnohých dlnicích ve fabrikách a u mašin atd.

Též u tch nacházíme nahromadní krve v život a co následek toho obtiže a slabost

ústroj zažívacích. Pále se též asto kiví, a ustaviné namáhání sval dokíjších kon-

in je unavuje a oslabuje, až zvyk i lo zlé pemáhá, však asté jest Ieseni noh, bo-

lesti v pátei a choroby míchy. Krev se nahrotnaduje v nohou, jejichžto žily zákožní

se rozíiuji, a lak povstávají z nahroinadni toho rozmanité úkazy chorobní.

Pravidla zdravotn požaduji jakj pi sezení stídání v postav, by se namoženýni



svalm dolejších konin popálo íasu k odpoinutí a k posile, pak všeobecné pohybo-
vání tlesné, koupání, gymnastické cviení s nohama a rukama, astjší neb doasný
odpoinek ve vodorovné poloze, potravu snadno záživnou, pilné pili vody, zdržení se

od lihovin a všech nadýmavých krmí, jako jsou luštiny, zeleniny a cibule.

c) Pracování v Meiki a sehnuté poloze, a sice trvalé, jen ideji a ve velmi málo
emeslech a živnostech se dje. Chorobní následky Meeni jsou pede vším místní zá-
nty kloubíi a svaz kolenních, pak bolesti v kíži, návaly krve k hlav a stísnní

hrudi. Poslední vady též se vyskytují pi shýbán!. Gymnastické cvieni, stídání v po-

hybech, astji optované hluboké vdychování, aby se plíce a hrud rozprostranily, pi-
mené pohybování jsou pravidla zdravotní pro živnosti vymáhající takové polohy tla.

2. Z pHlišného namáhání tlesného povstávají zase jiné choroby. Pílišné namá-
hání se spoluje s nepíznivou polohou tla, jako na p. u pradlen a mnohých dlník
fabrinich

; tito podléhají obma druhm chorob. Namáhání tlesné se vztahuje buto
na celé tlo aneho na jednotné éásti a ústroje, a mže býti aktivní (inné) a pasioní

(trpné), jako když se lovk pi práci vozí nebo nosí neb houpá.

a) Namáhání celého tla pohybováním a prací dje se pede vším u rolník,

a dlník ve fabrikách, u nosi, plavc a lodník, haví, kameník, tesa, pradlen,

drvoštp atd. Bud si, že práce požaduje pílišného namáhání tla, anebo že se v ní

pokrauje delší as bez ustání, v obou pípadech povstává slabost co následek uondání

a ochabení sval a nenahražené spotebované hmoty, z které slabosti asem chudo-

krevnost a asná sešlost pvod svj bére. Když, jak se ve fabrikách stává, dti pí-

lišn a trvale tlesn se namáhají, jsou následky dvojat zhoubné, nebof pílišným

namáháním se tlu odcizují látky, jichž nevyhnuteln k zrstu a vyvinování se potebuje.

Pede vším povstává z pílišného namáhání tlesného zvtšená poteba kyslíku.

Dlník dýchá plnji a hloubji, zvlášt v uzavených prostorách, jako v budovách fa-

brinich, kdež vtší ást kyslíku ve vzduchu obsaženého už strávena jest; hlubokým

dýcháním se však velice plíce namáhají a rozšiují. Je-li potrava nedostatená a zá-

vadná, následují asté haemorhagie (krvotoky) plic, též zánty plic a osrdce (pericar-

ditis). Na konec tkanina plícní optovaným namáháním nad míru ochabne a ztratí vše-

cku pružnost, z ehož povstává obtížná a žádnou namáhavou práci nedovolující dusnost

a záducha (asthma). Pílišným množstvím vdychaného kyslíku vztahuje se násiln srdce

a mže puknouti, aneb se mnoho krve žene do mozku, z ehož povstávají závraf,

kee, ochrnutí, huení a znní v uších. I místní vady se vyvinuji pílišným namá-

háním jednotných ástí tla, jako na p, zánty kloubní a rozlrženiny sval. — Pra-

vidla zdravotní jsou zde opaná pravidlm udaným pi sedacím a stojecím spsobu života.

Namáhání tlesné zrychluje obnovu hmotní, pletivo musí více postrádati, tudíž i více

zase pijímali ; silná, dostatená potrava, jako maso, vejce, hrách, boby, oka, mléko

hodí se tlu. Tžká záživnosf luštin se pemáhá pohybováním lla a ilou obnovou

hmotní. Silné pivo a mírné požívání koalky se mohou schváliti, nebof zadržují po-

travu déle v tle, ímž se zamezuje ztráta síly tlesní. Však jenom dobrá potrava sama

nestaí, tlu se musí popáli poklidu k zotavení a oberstvení sval, a tento poklid

se nalézá nejlépe ve spaní a astjším odpoinku mezi prací, astý svží vzduch jest

proto nutným požadavkem, že usnaduje dýchání a ukájí spšnji potebu lla po kyslíku.

h) Pílišné namáháni jednotných sval tím nejlépe se stává neškodným, když je

tlocvikem a potýkáním ohebné iníme a takto sílíme. Chorobné úkazy jsou kee
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svalní, skivenosl kloub (konlraklury) a bolesti kloubní, také vymknutí kloub, roztrženiny

šlach a zlomeniny kostí ; též zánty pošvii-ek šlachových, jak se to pihazuje písa-

hmi, ui^cncAm, uiniMcfím na nástroje hudební a mnohým rukodlníkm. Poklid jest

první potebou, dokud se zánt nepodá a svaly se znova neposílí.

c) K pílišnému namáháni jednotných ástí tlesných poílámc namáhání oí

u saze, krasíipisc, mikroskopických badatel, hodiná, drcvoczbá a mdirytcú,

rcjsovník, švadlen, vyšívaek, krajkáek atd. — Oi a tudíž zrak velmi trpí ustavi-

ným zevnitním patením. Chorobné úkazy jsou krátko- a tupozrakosl, zánt oí, bo-

leni oí a hlavy, ano i blmo (cink, grauer Staar) a úplné oslepnuti. Pimené osvt-

lení, vhodné brejle, úleva v práci musí oko podporovali a od zla toho pomáhati. Ji-

nému namáhání oí podléhají pracovníci s ohnm, jako"slévai kov, kovái, záme-

níci atd. Tmavomodré brejle oku velmi pomáhají.

d) Krvotoky plícní, roztrženiny tkaniny plícní, katarrhy chtánu a prdušnice, po-

asné ochraptní, utrpení srdce a návaly k mozku jsou nejznamenitjší choroby zp-

vák a eník, kazatel a uitel, poddstojník, hudebník a taneník. U všech

tch ústroje dýchací se nejvíce namáhají, proež silné zdravé plíce jsou první potebou

jejich povolání, jest to jich nejhlavnjší a nejdležitjší nástroj. Ková mže chybující

sílu svého paže nkolika ranami více doplniti, ale slabé tóny uitele v hluku chlapc

školních bez úinku a neslyšeny se ztratí, byf je i stokrát opakoval.

e) Syení a znní v uších, huení a klepaní, závra a boleni hlavy, popudiivost

nerv a neduživosti duševní jsou ukázy chorobné nejvíce u kotlá a klempí, záme-

ník, ková a zlatotepc, truhlá, hudebník, pracovník v mlýnech a hamrech, d-
lostelc a zvoník.

3. Dušení na prsou (údusa) a dychavinost, nahromadní krve, závraf, návaly

krve k hlav, huení v uších a poasné vady mozku povstávají u emesel a živnosti,

pi nichž velké horko, buísi ze žáru roztopených kov neb z ohništ, z rozpálených

kamen aneb z paprsk sluneních pocházející, panuje. K onm neduhm pidávají se

ješt vady ústroj zažívacích a neduživost jater, ísté zastudy kže, dna, pakostnice

a potlivost (Schweisssuchl). Lehký, volný oblek, potrava snadno záživná, studená voda,

pilné koupání, svží vzduch jsou nejlepší léidla.

4. Choroby, pocházející pi rozliných emeslech a živnostech ; neistého i'zJu-

dm a z prachu, z minerálních par a animabiich jedu jsou nad míru etné a rozmanité,

(ak že v podrobnosti zde uvésti je nemžeme, jelikož každý plyn zvláštní úkazy cho-

robné uvodí. Zaneprázdnní olovem, cínem a rtutí vede u dlník v báních olo\ný(li

a rtuových, u natíra a pozlacova, u zlatník a stíbrník, slévaC písma, pracov-

ník ve sklárnách atd. k huben^tví, zažloutlosti barvy kožní, chudokrevnosti, katarrhm

žaludku, zapáchajícímu dechu, bczchulenství a kolice olovné. Následky dijmu : uhlí

jsou též nebezpené; poínajíce se závratí a bolením hlavy pecházejí v ospalost, ze-

mdlelost, obtížné dýchaní, úzkost, omdlení, ke a konen i smrt. Choroby jiovstalé

z animahwh jed, jako snt (Milzbrand), ozhivice (Rotz) atd. jsou zn:iuié.

5. Musíme též podotknouti o íasemnici, která jakožto vyzrálý plod uhra vepo-

vého nejvíce se nalézá u ezník, kucha a kuchaek, zacházejících nejvíce se syro-

vým vepovým masem a asto uhry tyto požívajících; pak o svruhu, Jenž nejvíce

u krej se nachází. Druzí cizopamici si nevyhledali za obydlí zvláštní emeslníky

a živnostníky.



26

Mnohý lovk neví si ani píinu choroby, která na pišla, vysvtliti, myslí že

iní zadost všem pravidlm zdravotním, steže se kažtjé zásludy a vnjší škodlivost i

a netuší ani, že jed choroby už po léta v sebe povoln ssál ve svém povolání, ve sp-
sobu své živnosti, nebo že poloha tla v zaneprázdnni jeho potebná píinou ciioroby

jest. K tomu krátce poukázali a obecenstvo pracující upozorniti, jest cíl našeho poje-

dnání. Jen poznáním neduhu a jeho píin dá se tu pedejíti, jelikož lékai, nebe-

roucí všecky okolnosti churavého v polaz, nejsou s to, aby uhodli pravé píiny cho-

robní spoívající v pomrech živelních, lékaovi neznámých. KažJému, jemuž blahobyt

tla a ducha na srdci leží, uvádíme na páint výrok eckého mudrce Chilona Lakedae-

moníka : »Znej sebe sám!"

O potrav-

lánek druhý.

Stravelnost a živnost vcí potravních.

Jelikož trávení ili zažívání záleží v rozluování a promování, musí stravilclnost

ídili se pouze dle snadnosti, s jakou látky potravní se rozluují a promují.

U veškerých látek, které jako soli pi Irávení se nepromují, by se pod^tat-

ným ástem krve pipodobily, mí se stravitelnost po rozluCitelnosli v tekutinách zaží-

vacích. Tak sl kuchyská a sl svalní snadnji se rozluují než zem svalní, zem
svalní snadnji než zem kostní a zem kostní snadnji než kov vlasní. A protož se

zem kostní tížeji stráví než sl chrustavková nebo sl svalní.

Z látek poiravních, které trávením leprva v áslí krevní se promnili musí, jsou

neyneslravitelnjší ty, kleré ve svém složení od áslí krevních nejvíce se rzní. Troež

jest velmi dležito, aby rostlinná bílkovina nestýkala se úpln s živoišnou. Tlo

zvíecí a loví musí hrachovinu nebo lep teprv promnili v bílkovinu krevní, proež

jest brzlik lelecí, záležející na vtším dile z bílkoviny, mnohem záživnjší nežli chléb

a oka, z nichž první lep a druhá hrachovinu v sob drží.

Veliký díl tukotvorcii se promuje Iráveníni v luk. Proež jesl máslo s chle-

bem stravitelnjší než cukr, a chléb s máslem, cukrem posypaný zase mnohem záživnj -i

než chléb s máslem, jenž by se posypal škrobem bramborovým. Nebof škrob nnisí

trávením leprva v cukr a cukr zase v tuk se promnili, kdež v másle podstatné luky

lidského tla hotovy a pipraveny jsou.

Pokud dv látky potravní v roue stevní tytéž ásti krevní podávají, stravitel-

njší z nich bez odkladu za lepší pokládána býti musí. Látka ta v nejhojnjším množ-

ství se promuje a rozluuje. a pechází ludiž v krev samu nejúplnji ; což znamená,

že malá toliko ást takové látky zstává nerozlouena v roue stevní, by napotom

s lejnem se vyvrhla. Trávení ludiž jest písná protiva vykálení, tak sice, že látky

stravitelnjší nejmén lejna podávají.

Když však dv látky potravní pivádjí v krev rozliné podstatné ásti, pak se

jich cena dle slravilelnosti nedá ustanovili. Poznali jsme, že sl kuchyská, která jest

sul chrustavková, o mnoho snadnji se stráví nežli zem kostní. Dle pedešlých

výklad zejmo, že bychom tlo na mizinu pivedli, chlli-li bychom zem kostní v naši

potra^- nahradili záživnjší solí chruslavkovou, nebo tžko rozluitelný kov vlasní stra-
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vitelnjší soli svalni, Nebof krev není jenom tekuté maso. alebrž v sob drží maso

a chrustavky, mozek a nervy, kfiži a kosti. —
Ze všeho tolio zejm vysvítá, že jednotné skupení z nahoe uvedených liilck

potravních nepostauje k udržení života. V našich jídlech a nápojích však jsou spfl-

sobná spojení látek potravních, z nichž všecky ásti krevní se vyvinouti mohou.

Každá vc potravní ohsahnje pede vším jakési množství vody. Jelikož ale po-

krmy, maso a chléb, hrách a brambory, prmCrn méné vody <ibsahují než naše krev,

potebná míra vody do tla se dostává tím, když suchou potravu v dostateném po-

mru .s nápoji smícháme. Suchý jazyk není podstatné znamení žízn, mžcmcf pou-

hým navlaženim jazyka, pikládáním na šavnatých ízk ovocných žíze na okamžik

ošálili, ale proto pedce nepihodný ten cit žízn neukoncjšíme, nebof žíze nezáleží

v suchosti jazyka, nýbrž v nedostatku vody v krvi. — Tuf vidíme zase, že mléko všem

požadavkm pimené potravy postauje ; obsahujet sýrovinu a tuk, cukr a soli, pede

vším ale hojné množství vody
;
jest pokrmem a nápojem v jednom.

Jako mléko, tak též maso a chléb obsahují v sob bílkovinu a podstatné soli

naší krve. Ale maso má v sob tuk, kdežto chléb mnoho škrobu a mén cukru v sob

drží, tudíž množství tukolvorc. Proež se stává chléb mnohem stravitelnjším, jíme-li

jej s máslem. Chléb ale vždy jest tíže stravitelný než maso, jelikož toto krom tuku

hotového obsahuje bílkovinu s ástí naší krve stejnou, neb alespo k nim velmi po-

dobnou, chléb ale v sob drží bílkovinu rostlinnou, odchylující se nco ve svém slo-

žení od bílkoviny zvíecí. V chleb konen jest mnohem mén vody než v mase,

proož jest voda ke chlebu mnohem potebnjším pídavkem nežli k masu. Samým

masem bychom mohli vzn trestati, samým chlebem bychom je neomyln zabíjeli.

Vodou a chlebem anebo samým masem mžeme se proto živili, že podstatné

ásti krevní v tomto pnkrmu nejenom obsaženy jsou, alebrž ve správném množství se

nalézají. Na tomto správném množství, na tom správném pomru potravních laiek

fnezi sebou zakládá se stravitelnost jistého pokrmu.

Nikdo se nediví, když se mu ekne, že sl kuchyská není živnou. Ale ani

bílkovina sama, nebo cukr sám, neb olej sám též nejsou živné. I nejhojnjší množství

bílkoviny bez luku a bez soli nedovedlo by naše maso a naše kosti udrželi v po.idku.

Není vtšího omylu, jako pokládati bílkovinu za jedinou látku potravní.

Ale taktéž nemže za živný držán býti pokrm, jenž llu našemu |)ivádí innolio

tuku ale málo bílkoviny a solí. — Braaibory obsahuji mnohi> škrobu, jenž co luko-

t\orcc znám jest, ale málo solí a potnrn velmi málo bílkoviny. Proež nejsou bram-

bory živné. Brambor jest velmi špatnou potravou, když nedosadíme chybící látky po-

travní masem nebo chlebem. Není to lépo s našimi zeleninami, ano lim jsou horši,

že krom velmi skrovného množství bílkoviny též málo stravilclnýcli tukolvorc obsa-

hují. Salát, eicha, šfovík, kapusta, zelí stojí z té píiny, jak každému z vlastní zku-

šenosti známo, co do živnosti daleko pod brambory.

Jsou-li látky potravní, stejné ásti krevní podávající, ve dvou pokrmech stejn

správn rozdleny, pak jsou stravitelnjší a též i živnéjší. Tak je mrkev živnjší nežli

brambory, prolože mrkev na mísl škrobu obsahuje cukr, v njž se škrob brambor

trávením teprv promniti musí. Tukotvorce brambor, abych tak ekl, jest v mrkvi

už dílem stráven. Kaše bramborová jest špatný pokrm pro nemocné a ozdravující,

kdež v mnohých pádech mrkev s prospchem se dovoliti mže.
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Velmi asto se pojmy o látce potravní a o živném pokrmu mezi sebou pletou.

Jelikož všecky látky potravní, voda, bílkovina a soli, tuk a cukr naši krev podstatnými

ástmi zaopatují ; mže se o živnosti jen pi složených pokrmech mluviti. Pedstavme

si lovka, jenž by mnoho dní jen vodou a brambory se živil. Dáme-li mu rejži, do-

stane pokrm, jenž mnoho škrobu, málo solí a bílkoviny, nemnohem více než brambory

obsahuje. V rejži jest nadto zemina kostní, svalní a kov vlasní. Za to není v ni žá-

dný chlor (solík), kdežto v bramborech valné množství soli svalní a nco soli chru-

stavkové se nachází. Proež obsahuje rejže sice etné látky potravní, lep a tukotvorce

krom rozliných solí, ale tyto látky nacházejí se v nepíznivém pomru. Rejže nejde

k duhu lovku, vysílenému požíváním bramboí) a vody. Rejže jest velmi málo živné

spojení látek potravních.

Ne nepodobn se chovají kosli. Ústrojný základ koslí se mní vaením v klíh,

jenž rosol masový tuhým im'. Proež se jmenují kosti pletivem klihotvorným. V šfáv

žaludkové se kosti rozluují. Francouzská kommisse pod vdcovstvím Magendieho ne-

dala psm po ti msíce nic jiného než syrové kosti, a oni neztratili nic na pvodní

váze a nepozbyli zdraví. Že tedy tento ústrojný kliholvorný základ kosti živným jest,

o tom nedá se pochybovati. Taktéž jsme poznali zeminu kostní, svalní, sl kostní

a zubní, tuk, jenž v mozku obsažen jest, co dležilé látky potravní. A proto pedce

nejsou kosti živné. Pede vším proto, že jim chybí sl chrustavková a svalní, též že-

lezo, a potom zvlášt proto, že klihotvorný základ kostní k takovým látkám potravním

náleží, které nejsou snadno stravitelné. Klih obsahuje dusík, uhlík, vodík, kyslík

a síru. Krev naše ale nemá v sob klih. Že pedce kosti, jimiž psi krmeni byli, bíl-

kovinu zastupovati mohou, musí se tudíž klihotvorný základ kostí dle svého složení

v bílkovinu naší krve promniti. Ale rozdíl v složení obou jest tak znaný, a klíh

sám pomrn tak nesnadno rozpustilelný v šfáv žaludkové, že se kosti aneb tabulky

bouillonové, z kosti pipravované, za nestravitelnou potravu pokládati musí. A jelikož

kostem též podstatné látky potravní chybí, tyto tabulky též za živné se pokládati ne-

mohou. Toto mínní se stává na štstí vždy obecnjším. Ponvadž pak se i u nej-

znamenitjších zastupitel vd potkáváme s matnými náhledy o této vci, musíme zde

ješt jednou výhradn podotknouti, že látkou potravní mže býti každá látka, z niž

podstatná ást krve povstává, že ale pokrm živný mže jen záležeti ve správném spo-

jení látek potravných, a sice ze len všech ty tíd jejích.

Úprava vécí 'polravni a jich cliut.

Dle zkušenosti už od dávna potvrzené lovk nejmén pozoruje na vci, které

mu byly ustaviným potebováním zevšednly. Jest dosti snažných lidi, kteí se do

skoumáni nedostihlých prostor nebeských pouštjí, a pedce o divech kuchyfiskych nic

nevdí. Ano má se za hanbu, starati se o tajemství kuchyské, a mnozí lékai zapo-

vídají a dovolují jídla, jichž úinek nemohou posouditi, jelikož spsob jejich úpravy jim

docela jest neznámý. — A pedce má výborné umni kuchyské v tom podíl, že vdné

lovenstvo Prométhea pro vynález ohn do nejvyšších kruh bájesloví povznesši, jej za

titanského bojovníka proti samým bohm uznalo.

Nemysli však, milý tenái, že t chceme epikurskýra vychvalováním chutných

krmiek navnazovati , nebof akoli velmi jest dležito chuf potravních vci zlepšovati,

pedce nejpodstatnjší výhoda vaení a peeni v tom záleží, aby pokrmy staly se snad-

nji stravitelnými a živnými.
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Vaíme brambory. Tím se díl škrobu už promní v cukr, anob alespo pemna
v cukr se pipravuje. Veliký díl škrobu arcif zstává nezmnn. Tento však byl ped

vaením v spilsob malých zrnííek zahalen v bukách, jichž stna záleží z tak nazvané

bukoviny velmi nesnadno rozpuslitelné. Vaením se rozkypí tyto buky , ano na

mnohých místech se trhá bukovina, ímž se škrobní zrníka vysypují a pístupnjšími

se stávají psobení slin a šfávy mikterní, kterýmižto tekutinami snadnji se promuji

v cukr a též snadnji se zažívají. Taktéž psobí vaení v buky zelenin, které zna-

nou fást našich obd vyplují.

Škrob chleba jest záživnjší nežli škrob brambor, protože rozemletím obilního

semene vtší díl škrobních zrníek z bunk se vydere na venek. Pražením pi peeni

chleba se vtší díl škrobu promní v cukr, a tím se stává chléb záživnjším než mouka.

Z hrachu a oky pipravujeme polívky, kteréž procezujcme a tak slupky od-

straujeme. Slupky ly skládají se z velmi hutné bukoviny, která se v našem tle

ani nestráví. Taková slupka musí pirozenému psobení slin, šfávy žaludkové, mikterní

žlui a šfávy stevní v obsah hrachu , totiž v hrachovou mouku velmi odporovati.

Proež odcházejí od nás celá zrna hrachová a oková nestrávená, a kuchyn velikou

službu proukazuje žaludku, dobrou polívku z hrachu a oky pipravujíc.

Vlákno masní v syrovém mase jest obklopeno šfávou, jenž obsahuje bílkovinu,

soli, zvláštní dusíkovou látku, masovinu. Dobrá polívka masní musí tyto látky rozpuštné

v nejhojnjší míe v sob držeti. Pohroužíme-li maso do vaící vody, bílkovina šfávy,

jenž se byla ve varu srazila, tvoí okolo vlákna vrstvu tžko proniknutelnou a zabra-

ující vod psobiti v maso. Maso se takto velmi nedokonale vylouží. Chceme-li

maso bez polívky požívati, pak též chceme sílu v mase samém ponechati, ehož

se nejlépe tím docílí, když maso hned do vaící vody dáme. Chceme-li ale míti z masa

dobrou polívku , musí se maso studenou vodou políti a tato povlovn rozeháli
,

pak

pecházejí rozpustné látky hojn ve vodu, díve než bílkovina se mže sraziti. Tak ob-

držíme chutnou silnou polívku.

Chceme-li masa co masa užiti a tudíž u pipravování co možná nejmén z jeho

podstatných ástí postrádati, dosáhneme úelu ješt úplnji, pekouce je a nepuhružujíce

je ve vaící vodu. I pi peení tvoi se vrstva sražené bílkoviny, v níž ostatní roz-

pustné lálky obsaženy jsou. Maso se stává zevnit hndým utvoením se zaboudlin,

uvnit promnním barviny krevní, která pi teple 70" C hndoervenou barvu na

se bére. Nejdležitjší promna pi peení záleží ve tvoení kyseliny octové, jenž vlá"

kno masní stravitelnjší iní.

Praví se v obyejném život, že octem masní vlákno kratším se stává a tím se

míní ten samý výjev. Vidíme maso tuze dlouho v oct leževší se rozpadati, a tak se

tém už krom žaludku zažívání pipravuje. Pidáváme tedy pede vším ocet k masu,

bychom je uinili stravitelnjším.

Už nahoe bylo podotknuto, že tukotvorci, škrob a cukr, snadnji v tuk se pe-

muji, jak mile k nim nco tuku pidavše je požíváme. Proež pidáváme k našim

mouným jídlm máslo neb vejce tukem oplývající. Není£ to rozmazlení, když chlebu

s máslem pednost dáváme ped suchým chlebem. Z též píiny mastíme brambory

a dáváme olej na salát. Mnoho tuku však nemohou tekutiny zažívací rozpustiti; proež

je vepové maso o mnoho nezáživnjší nežli hovzí, a proto též je nám hubená zv-

ina milejší všech jiných druh masa. Pi peení rozpouští se tuk z bunk tukových
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a stjká se bezprostedn s alkalickou syrovatinou ki'evaí. Uhlan sodiilý krve pievádi

ást tuku v roziuíitelnú spojky. I tím se stává maso peením záživnjší.

Velmi lunú maso, jako na p. vepové, se nejastéji nasoluje. Nasolená slanina

se snadnji stráví nežli neslaný tuk.

Nejužitenjším se stává sl kuchyská co se týká stravitelnosti pokrmu, jelikož

rozmnožuje vylouení šfávy žaludkov. Jestif patrno, že zdvojené množství šfávy ža-

ludkové též dvakrát tolik bílkoviny musí rozpustiti, tak jako ve dvou lžících vody dvo-

jaté množství cukru se rozpustí. Koení, pep, skoice, muškátový oech, ano i cukr,

starý sýr, víno a lihoviny psobí tak jako sl kuchyská na rozmnožení šfávy žalud-

kov, Jen když se mírn požívají, a napomáhají tudíž zažívání.

Ale vše, co zvyšuje stravitelnost, rozmnožuje dle zásad nahoe položených též

živnost krmí. Vaení a peení soli a koení mají pede vším podstatný vliv na tvoeni

krve a tím též na tvoeni mozku a sval, na innost myšlének a sílu mohutnou našeho

paže. A protož byl vynález ohn skutek práv prometheusský , a zaátky umní ku-

chyského daly nový smr vyvinuli se lidského ducha, jako lis a parní stroj.

Že chu má též pi tom své právo
,

jest lak všeobecn uznáno , že se jedná

o pomry, na nichž se pekvapující rozlinost chuti rozliných pokrm zakládá. Úinky

kuchyského umní nejsou záhadné. Avšak
,

jelikož tak málo látek potravních v na-

šich pokrmech se nalézá
, jak to pichází , že zeleniny pináležející jednomu pokolení

bylin, ano nkdy i odrdy jednoho rodu na náš jazyk tak rozmanit psobí.

Kdo v kuchyském umní zkušen, rozluští tuto pohádku. Vímef, že mouné jí-

dlo jinak chutná, když se více neb mén vajec do nho vrazilo; že huchaka vždy

jiných výsledk dociluje, když koení bu vanilkou, hebíkem neb skoicí; taktéž

víme, že zeleniny rozdílnou chu mají , když v sob drží buto ty samé látky potravní

v rozliném smíšení anebov tch samých látkách potravních ásti rozliných vlastností.

V brulnáku (brukvi) se nalézá ledek (sanitr), v salátu mangan, v chesti (šparglu)

mnoho káli, v karfiolu mnoho vápna a magnesie. K obyejným látkám potravním se

pipojují v rozliných pokrmech a nápojích zvláštní ústrojné látky, které chut podstatn

mní. Sem náležejí ku píkladu oleje prchavé (.silice), od nichž známá vn citron

a pomeran, skoice a hebíku pochází. Náležejí sem kyseliny ovoce a zelenin, spo-

jení lakových kyselin s trestí (aetherem), jenž tak nazvanou vni lepších vín tvoí,

organické base v káv, ínském ajovníku a v okolád. Tylo látky o sob mají velmi

nepatrnou chut, jako théin list ajovníku a zrnek kávových, kyselina chestová v chesti

a bramborech. Práv v tchto pádech jest zejmo, že nesmíme chu pokrmu aneb ko-

ení výhradn onm látkám pipisovati. Akoli ajovník a káva tu samu látku co zá-

kladní obsahují, pedce rozliná zvláštní chut pochází od rozliných prchavých olej

a jiných ástí, které v listech ajovníku a zrnkách kávových s théinem neb kaféinem

se spojují. Poznamenání hodno, že v jednotných pádech co do chuti jsou mezi sebou

podobny pokrmy, v nichž nkolik významných látek spojeno jest. Jist se již mnohým

lidem, jenž byste pozorují, pihodilo , že kolikrát pi jedení brambor na chut chesti ,

se upamalovali. Není se tomu pro diviti, když víme , že v této jako v onch se na-

chází kyselina chestová a jablková, a nad to v obou též hojn káli obsaženo jest. Proto

však chest a brambory nejsou ve svém složení totožné, anyf tyto škrob v sob drží>

ve chesti ale žádného není.

V bramborech a kaštanech, chestí a karfiolu, salátu hlávkovém, v zázvoru, v aji,
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v mešlu :i vín je vždy m"co manganu, kovu lo železu velmi podobného a je velmi

aslé provázejícího. Mlo by to hýli jen náhodou, že kov len, ve mnoha potravních viV

cech cliybící, v jiných pokrmech a nápojích se nalézá, které jsou pochoutkou, ne-li

všech, alespo velmi mnoha lidí ?

Píklady zde uvedené musí každrmu pozornému dokázati, že chut naše na hmot-

ném základu spoívá, a lo se vším právem, a lak se dá též vysvtlili
,
pro lidé vše-

oliecnou potebu cítí, stídali pokrmy: ncbof den ke dni mže rovnováiia ve hmotné

promn našeho tla pivádním solí malé porušení utrpli. Jelikož v karfiolu mnoho

vápna a magnesie, v salálu málo, a v endivii (štrbákuj ješt mén, docílíme skóru

stejnou rovnováhu u pivádní solí do našeho tla stídajíce endivii s karfiolem. V tu-

rínu (bílé ep) jesl velmi málo železa, ve špenátu za to mnoho. Kdybychom tedy ti

dni po sob tuin jedli, špenát by se nám napotom zdál bjti laliiidkou, Z toho též vy-

plJAá, že správné stídání v pokrmech tlu nejvíce k duhu jde.

Obyejné sestavení našich mšanských obd má své velmi pirozené píiny.

Polévka, zeleniny a maso drží v sob všecky látky potravní, a sice ve správném smí-

šení, jichž lÉlo k obnov krve potebuje. Když v polévce nalézá se dostatené množ-

ství vody a rozpustné látky masa, máme zase v masu samém doplující chutné ásti po-

travní, A jelikož v mase bílkovina pevládá, jest v zeleninách a v bramborech nejvíce

tukolvorc. Zeleniny nad to ješlé vynikají hojným množstvím solí, jež podporují strá-

vení masa. Proež jesl páli, aby chuf každého dítle byla vychována k souasnému

požívání polévky, masa a zelenin. —

O zántu ili zapálení.

(Pokrafoviíui,)

A. E,rsiiclat;/ jsou nejpodstatnjším pedmtem pi anatomickém ohledání zapá-

lených ústroj a pletiv. Málokdy se sice naskytne píležitost, je pozorovati v istém,

pvodním stavu a tvaru, protože od samého povstání svého, krom jiných promn, v stá-

lém rozvinutí trvají. Proto ale práv jesl ohledáni jich dležité, anyf v tom rozvinu

a z nho pocházejícím výtvaru nápadné rozlinosti poskytují. Zvlášt dležité jest

i proto, že tylo rozlinosti se vztahují na pochody v krvi, která v zástav (stasi)

se nachází.

Majíce mluvili o c.xsudatcch, musíme ustanovili, co se tím vyrozumívá, toliž co

v zapáleném pletivu e.vsudatem jest.

Rozeznáváme dv podstatné rozdílné ásti, které na syrovatených blánách vý-

hradn se rzní: jest to 1. vjjlev, vlaslni exsudat, nejbližší východek zapálení, a v jeho

prvodu se vyvinující, 2. vegetace (iiaroallhm) na pkticcc/i, která zvlášt na syrovate-

ných blánách co pamázdra se jeví.

1, Ve výlevu co vlastním e.vsudatu vyvinují se tvary shodující se s bezbarvými

prvky krevními. Tylo prvky, jenž v každém výlevu e.xsudatnim, a však v nestejném

množství se nalézají, jsou zrnika prvotní, jadérka a buuki/ s jedním neb vice jadérlci/.

Kromé nich jsou obyejné v rozliném množství jšl ve výlevu exsttdatní telika, která

se nacházejí v stuhlé vláknin aneb z ní povstalé beztvarné, asovit proužkované,

sklovité látce aneb v mczibunní tekutin, a jsouce u vlším množství dávají výlevm
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barvu blavou, nažloutlou, z žlutá zelenou, iníce je neprhlednými, tak že se stávají

tím zahoustlé na spsob smetany neb morku.

Výlevy tvoí dle obsahu tch tlíek nepetrženou adu od nejidších až k za-

houstlým, které pak bujn se znásobivše hnis, materii (pus) tvoí. Tyto prvky jsou

všude stejné a hnis podstatn z nich se skládá.

Butiky jsou kulaté (koulovité) zrnitého obsahu, bezbarvé, nkdy zažloutlé, pr-

mru V,oo— Vgs millimetr. Obsahují jedno neb obyejn 2, 3, 4 aneb více jadérek.

nejvíce v jakémsi skupení vedle a na sob ležící, jako piškoty v spsob kížkové,

rosetní atd., které v buce s ídkým prhledným obsahem bez vynaložení umlých pro-

stedk viditelné jsou, v buce však se zrnitým obsahem teprva upotebením rozedné

kyseliny octové se spatují. Jadérka jsou kulaté, koulovité, lesklé, ernou obrubkou

opatené puchýiky prmru '/200 — Vieo ""iHimelr, v jichž zrnitém vnitku jedno neb

více zrníek co tlíka jaderní se nachází. Vedle kulatých jsou vždy též jadérka ob-

dlouhlá s jedné neb s obou stran ve spsob piškotu zplošlile navroubena, pi tom na-

tažena aneb dle stny bunní zkivena, takmé ve dva díly se rozpadající.

Tlíka c.vsudatní jsou též puchýky co do velikosti skoro buce se rovnající, ale

bez Jadérek s obsahem zrníkovým, v nmž zaasté pozorujeme jedno neb nkolik

lesklých, ernou obrubou opatených, k jadérkám zrnitým podobných tlíek. V ky-

selin octové se chovají jako jadérka. Mohla by to býti tudíž jadérka, která obyejnou

velikost pesáhla, jakož i buky ve výlevech se objevují, obyejnou míru pesahující.

Všecky tyto prvky nemohou ve vi/vinutí dále pokroiti, nýbrž pecházejí v zpá-

tení promnu, a sice se mní v tuk aneb se vystebají, aneb se rozpadají v zrníkovitou

Irf (detritus) aneb v zpuchelou, žlutému luberkulu podobnou hmotu, neb se promují

v koiloid. Tylo promny jsou tím významnjší, ím hojnjšího množství prvk stává

a ím více se huioty mezibunní utvoilo. Ostatn podléhají výlevy ješt rozlinému

jinému rozmíšení, což obzvlášt o hnisu platí.

Hnis, mcUerie (pus) jenž bezprostedn k výlevm náleží, jest tekutina na-

žloutlá, ze žlutá nazelenalá, mastn lepká, reagující alkalicky, vynikající hojným ob-

sahem nahoe uvedených podstatných i mén podstatných prvk. Musíme pede vším

rozeznávati hnis normální, nejvíce ze samých bunk se skládající, a pak ze samých

iinisových tlíek, jež známe pod jménem teliek exsudáimch. Ostatn nalézáme v hnisu

obyejn mnoho kuliek tukových, nkdy též krystaly fosforovité ammoniak-magne-

sie, nálevníky
;

pimíšeny bývají krev , sliz , buky epithelialní (poslizkové) a jiné

padrtky pletivné. Mezibunná hmota hnisu, z níž se v poklidu tvarní prvky srá-

žejí, jest syrovatina hnisavá, která dle složení se syrovatinou krevní se shoduje.

(Dokonóení.)

Sestavil: Dr. Josef Podlipský.

Tiskem Bedicha Rohlíka r arcibiskupském seminái v Pjaze, 1857.
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domácí lekar.
Pí-íloha k Živé.

islo 3.

O potrav-

lánek tetí a poslední.

Mnoho-li potravy potebuje lovk ?

Pouili jsme se posud o pojmu látky potravní, o íástech krevních, které z po-

travy pvod svj berou a o zažívaní, z ehož tvoení krve naší pochází. Vidoli jsme,

že tídy ástí krevních nejpirozenjší rozdlení látek potravních podávají, a že Eleny

lyr tíd lálek potravních ve správném spojení pravou potravu našeho tla tvoí. Tak-

též jsme zodpovídali nejdležitjší otázky o stravitelnosti, živnosti, úprav a chuti po-

travních vcí. Vdecky jsme usvdili své stanovišt, bychom vytknuli správn pomr
potravy k lidskému tlu. Nyní musíme pihlídnouti ku praktické poteb.

Pede vším se namítá otázka, mnoho-li lovk prmrn potravy potebuje, by

požadavkm tla zadost uinil? K rozluštni této otázky se rozliným spsobem pi-

kroiti musí.

Bílkovité ásti tla se promují povlovn v ásti moe, žlui a vydýcha-

ného vzduchu. V spsob mooviny, kyseliny moové, kyseliny žluní, dusíku, ky-

seliny uhlíkové a vody vycházejí z tla. Každým výdechem, vyvržením moe aneb

lejna tratí se jisté množství hmoty našeho tla, které dív náleželo k složení bílkovi-

tých spojku a podíl mlo ve vybudování ástí tvarných našeho tla. Každá kade,

kterou uízneme, každý nehet, pokožka, která se sloupne, byly jednou bílkovitou ástí

krve. Tukotvorci a tuky poznenáhlu v pletivech lidského tla shoí ve vodu a ky-

selinu uhlíkovou, lak jako látky bílkovité shoí v moovinu, kyselinu moovou, uhlí-

kovou a vodu. Tukotvorci a tuky nejsou v pomru paliva k bílkovitým látkám, nebof

se od nich liši jenom nedostatkem dusíku a následkem toho jednoduššími látkami, které

pi shoení z nich povstávají. A pedce mají tuky podíl u tvoení kyselin žluních.

Kyselina uhlíková a voda prchají kži a plícemi, kyseliny žluní se vymítají lejnem.

Každým výdechem se odstrauje z tla važitelné množství sháraného tuku a shárané

bílkoviny. Soli konen z tla se vyluující nacházejí se zvlášt v moi, jako sl

chruslavková, zem kostní, svalní a sl svalní. Když bílkovina a tuk. cukr a soli kaž-

dým výdechem a vyvržením moe a lejna z tla vycházejí, když množství tchto vy-

louenin, jak nahoe dotknuto, ve tyiadvaceti hodinách irnáctinu váhy našeho celého

tla obnáší, zejmo jesl, že výdaje ty musí býti nahrazeny píjmy. Vymujeme látky

potravní za vymítné vyloueniny. Tento pochod jest znám pod jménem hmotné obnovy

našeho tla. Nesmíme však za to míti, že trnáctina váhy našeho tla se jen po-
Domicl liki. 3



3t

liavuu nahrazuje ; iHvrtínu té útrnáctiny zaujímá kyslík vdýuhaný, a jenom ostatní ti

ílvrtiny se nahrazuji potravou.

Množství poiravy. jíž tlo potebuje aby žílo, se vypoítalo tím, že se ustano-

vilo, nmoho-li postící se lovk, pokojn se chovaje, za tyiadvacet hodin na váze

ztratil. Podají-li se lovku ti tvrtiny této váhy na potrav, která látky potravní ve

správné smíšenosti obsahuje, mže lovk v poklidu a mívu dále žíti. Zdali potebí

více nežli toho jednoduchého rozjímání, abychom dokázali, že nejíme pouze proto, by-

chom byli živi ? Chceme-li líel Jedení dobe posouditi, nesmíme zapomenouti, že jíme,

abychom pracovali. Vdu mže zajímati vyskoumávání, pi jakém mnnžstvi poiravy

lovk neumírá: lovenstvo však zajímá se dovdli, pi jaké potrav muži úsilné

a namáhav pracovati a ženy své dti vyživovati mohou.

Protož se musíme denní zkušenosti držeti. Chceme-li potebné množství po-

travy dle vylouenin ustanoviti, musí se tyto vážiti u muž, kteí prostední silu pra-

covní vyvinují, pak se najde váha, která potravou nahrazena býti musí. Pak se i na-

lezne váha, která v obyejných pomrech potravou se opravdu vyrovnává. Vdecky

bylo na nejvýš dležito, vyskoumati srovnalost tchto vážních pomrií. Jak mile víme,

že píjmy potravní u zdravého pracovního lovka výdaje vyloueninami spsobené

kryjí, rozumí se samo sebou, že se tak dobe tchto píjm držeti mžeme jako výdaj.

Nizozemský (hollandský) voják dostává v as pokoje denn:

Chleba 0,499 kilogramm,

masa 0,125 „

brambor 0,850 „

zeleniny 0,250 „

1,724 kilogramm.

V as vojny, tudíž za as zvýšené práce a namáhání dostává ten samý voják

:

Chleba 0,75 kilogramm,

masa 0,25 „

rejže nebo krupice ovesní 0,06 ,,

i,06 kilogramm.

Ale 1 06 kilogramm, které za as vojny se dávají, obsahuje skoro 116 gramm,

1,724 za as pokoje dáváne však jenom 60 gramm bílkoviny. Rozumí se samo sebou,

že pi vypoítávání potravy pro muže, Jenž lidskou práci koná, nesmíme se držeti

toho, 00 voják potebuje za as pokoja

Barral, francouzský pirodozpytec, jsa 29 let stár požil za tyidvacet hodin

v let 2,386 kilogramm, v zim 2,755 kilogiamm, pi emž však není udáno, mno-

ho-li tekutiny v potrav obsaženo bylo. Když odrazíme všecku vodu , která mohla

býti obsažena v potrav, již Barral do tla pijímal, nalezne se hutných látek za ty-

ryadvacet hodin v let 0,543 kilogramm, v zim 0,756 kilogramm.

Odrazíme-li na stejný spsob od chleba, masa a rejže, které hollandský voják

za as vojny dostává, známý objem vody tchto potravních vcí, obdržíme hutných

látek 0,62 kilogramm, tudíž nco více nežli Barral v let, a nco mén nežli tento

pirodozpytec v zim požil. Musíme tedy množství, které se vojáku za as vojny po-

dává, za dostatené pro pracovní muže považovati.

A tato hojnjší potrava, kterou voják za as vojny dostává, není žádná odmna,

která by ku práci jen v zevnitním pomru stála, nebof každou prací se rozmnožují
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vyloueniny ; když ledy tlo jiracovati a se iiiímiihati má, musí se hujnji krmiti, a ne-

má-li pracovník pro mis se lopolíci zh vojákem pozadu zislali. mušímu se postnrati, aby

se na ném dle zásady jednalo, která u vojáka plutí. Musínief jeho silu pracovní po-

travou podporovati. Když se o koních aneb o práci koské mluví, nikdo nepochybuje,

že potrava se musi íditi dle práce, která se od koní vymáhá. Ne seno, ale oves,

jak v.seobecn znumo, postauje požadavkm koské potravy, rnaji-li tato zvíata statné

pracovati a tahati. A chcemc-li je ješté více namáhati, iiestafi ani oves, ale potebu-

jeme bob. Koním se dá, eho poti^ebuji. A jak je to u éiovéka 'i

Z nahoe uvedených potii vysvítá, že Barral v zim více potravy spoteboval

nežli v let. Véda p(>uéuje nás, že v zim nejenom více moe vyluujeme, ale laké

více kyseliny uhlíkové vydechujeme nežli v let. V zim tratíme každým výdechem

více shoelého tuku a více siioalú bílkoviny, nežli za as teplých letních dn Ne-

musí-liž z toho nutn následovati, že vtši ztráta v zim též vtších píjm požaduje,

abychom kryli výdaje? Každá správn vedená domácí knížka nám na tuto otázku od-

poví, že tomu tak. A jako zima a llo, taktéž mají se studené a teplé kraje, nebof

vtším teplem letním se obnova hmolní protahuje a zdržuje.

Nicmén pedce mže v zim poklid zdlouhavjší obnovu hmotní utvoili, nežli

innost a práce v let. K, jež po lukách laškujíc se pase, zstává v let štíhlým

;

kdežto otyje, když za as zimy pi dobré píci v stáji zaven jest. Mnohou potravou

a málem práce llo hrubne a tloustne. Vykrmený lenoch, jenž se k žádné prá^i nemá,

nanejvýš svou dlouhou ch\íli z Nmec do Itálie a své bachoraté bicho z domu do

Anglicka nese, též takovým se navrátí nazpt, neupustí-li od obvyklého žroutství.

Poklid a teplo zmirují sílu obnovy hmotné. Už z toho vyplývá, že stejná míra

potravy nehodí se pro všecky, a též ne pro jednoho ve všech okolnostech života.

Když pomyslíme, že ženské o tetinu mém kyseliny uhlíkové vydyohují než muži, že

starci též mén ^ yluují než dospli v nejlepším mužském vku : není-liž vc pirozená,

že ženské a starci mén jedí nežli pracující mužští v kvtu života.

Též kojenec a rostoucí dít vyluuji mén nežli muž. Jen že u dítte nemají

píjmy toliko výdaje krýti, dít roste a dle rstu musi více potravy pijmouti nežli

vyluováním tratí, a pi tom též obnova hmotná u dtí o mnoho spšnji ped se jde.

tak že matka musí astji ukojovati potebu potravní svéhti kojence, a byste rostoucí

mladík musí si zaasté rozliné posmšky dát líbit pro svj náramný hlad.

Cena. potravriich vci.

V pedešlém se jednalo o vnitním vztahu lovka ku potrav, jak se zakládá

na individuálních rozlinostech obnovy hmotné ; nyní promluvíme o vztahu zevnitním

jednolníka k vezdejšímu chlebu , jak závisí od prostedk k zaopatení si pokrmu

a nápoje.

Láce potravy zdá se býti velmi jednoduchým požadavkem a pedce nem-
žeme tuto láci jednoduše dle výmru útraty, ale více po mnohých jiných velmi dle-

žitých vlastnostech vcí potravních posuzovati. Nekupujeme kabát, abychom nevdli,

že nejlacinjší sukno mže se státi svou špatnou trvanlivosti nejdražším, Pravíf pí-

sloví : láce za láci, peníze darmo,

Ncníf nic zpozdilejšího, jako když se jenom o láci vcí potravních mluví.

Jsou-li dv potravní vci v nahoe položeném smyslu stejn živné, pak dáváme arci

3»
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pro zdravý žaludek pednost lacinjší fož ale plalna snad o polovici levnjší cena

pokrmu, kterýž by ml co do živnosti jen ótvrtinu té vydatnosti co pokrm dvakrát to-

lik stojící.

Kdo tato rozumování pokládá za marná, af pomyslí na brambory. Jaká síla chu-
dých v Irsku, ve Slezsku, ve Flamsku i u nás nemá po celý as žádného jinéhn

pokrmu Krom brambori a nco málo chleba. Tyto brambory se jedí, že jsou laciné

a že jiel. píprava málo penz slojí. V bramborech je 10—20krát více tukotvorcfl

nežli bílkoviny, kdežto v krvi jest nejmén 35krát tolik bílkoviny jako tuku. Tolo

jednoduché porovnání nás pouuje, že brambory o sob jsou velmi chatrnou potravou
;

nebo z potravních vcí u nás užívaných jenom zeleniny a šavnaté ovoce ješt na

iiižším stupni živnosti stojí nežli brambory, v nichž sotva patnáctina toho množství

bílkoviny se nachází, kteréž krvi zdravé písluší.

Plísní z choroby brambor povstalou že tchto bambulin optn špatn dopadla,

ano i ve sklepích schovány ješt strašlivou pohromu braly. Hledlo se ním jiným

je nahraditi. íané, Malayové, Peršané, Arabové a Egyptané požívají na míst bram-

bor rejže, obyvatelé teplých krajin amerických, ernochové na Surinamu banán, plodu

stromu nazvaného Musa paradisiaca a Musa sapienlum. V rejži jest sice nco více bílkoviny

nežli v bramborech, v mouce banán však o mnoho mén. V obéni tukotvorci nad

míru peváhají bílkovinu, které je v nich tak málo, že není eho želeti, když nem-
žeme naší chudin brambory tmi tropickými plodinami nahradili. Francouzští cesto-

vatelé schvalují jiné byliny co zastupitele brambor. Verreaux chválí bambuliny rosl-

liny hlivovité. jenž v nitru Afriky pod jménem pirozeného chleba známy jsou. B(i,'C

vidl v Karolín, Trécul v Missouri koínk Glycine Apios anebo Apios tuberosa místo

brambor požívati. Tyto koínky pesadily se do Francouz, a Payen v nich nalezl

složitost velmi podobnou složitosti brambor, jen že jsou tyto koínky tikrát vydajnjší co

do bílkoviny nežli brambory. Ješt bohatší bílkovinou nalezl Mulder bambuliny Uilico

tuberosus, rostliny, kterou zaali v Hollandu místo brambor sázeti. Všecky tyto po-

kusy nedokazují nic jiného, nežli že stává živnjších potravních vcí nad naše

brambory.

Vru nemusíme se po takových zastupitelích našich brambor shiínti, a snad

i nákladné cesty k jich vynalézání podnikati a trudn nové sadby zavádti, jelikož

máme u nás na výbr hrách, boby a oku. Tytof v sob drží asi tolik bílkoviny

(hrachoviny) co naše krev, tukotvorc jest v nich tikrát tolik jako brachovi iiy,

a solí krevních veliká hojnost. Pi vyšší cen a dražší píprav jsou boby, hrách a

oka lacinjší nežli brambory, nebof dovedou spsobiti správnou krev a posíliti mozek

a svaly, ehož brambory nedovedou. Hrách, oka a boby stávají se svou živností

tím lacinjší nežli brambory, jako železo lacinjší jest než díví, když se jedná o šíny

pro naše parovozy. Hrách, oka a boby dávají sílu ku práci, takto samy se vypla-

cujíce, kdežto bezpítržné stravování bramborové neomyln slabost a churavost uvodí.

Kdo trnáct dní o niem jiném nežije než o bramborech, nebude napotom ani schopen

si na n vydlati,

Když dv potravní vci jsou stejn živné, pedce bude cena jejich záviseti jenom

od stejné stravitelnosti. Roku 1679 promnil Papin vaením v hrncích po nm jme-

novaných kosti v klih nebo rosolovitou látku a tuto schválil co potravu pro lid.

Karel 11., král Anglický, chtl toho prostedku k obživení lidu užili. Tenkráte po-



37

mohli chudin psi, jimž se prosby na obojliy okolo krku uvázaly, kteréž krále pohnuly,

by jim kosti co pokrm ponechal. Papin na lo podvrhl kosti ješt silnjšímu tlaku

vody a páry vodní, a vyhlazoval svtu, že mže nejhouževnjší maso staré krávy pro-

mnili v nejmtkíí a nejchutnjší. Teprv z» francouzské revoluce navráceno se k ná-

vrhu Papinov. Mla se chudin zaopatiti živná strava v levné cen. Mužové uení,

jako Proust, Cadet dc Vaux, Gimbernat, Pellelier, d" Arcet schválili k lomu cíli kosti

a mli za to, že se Francouzsko mOže beze vší útraty obohatili o tolik vol,

o se jindy na váze v zahozených kostech pišlo. Vláda sama prohlásila každou

kost za tabulku polévkovou od pírody samé zhotovenou. Libra kostí mla tolik

polévky podati co šest liber masa, ano polévka z kostí mla býti lepší nežli masní.

1'iipraveniny, pod jménem Rumfordských polévek známé, zavedly se do nemocnic

a invalidoven, a však brzo s toho sešlo. Ustanovila se kommisse, v níž Dupuylren

a Magendie sedli, kteí luto kostní polévku z dobrých a podstatných píin za-

vrhli. Zevrubné proskoumání uznalo luto krmi za nechutnou, snadn hnijící, tžko

stravitelnou a mén živnou, nežli polévku masní. Lž díve jsme se pesvdili, že

klih z kostí jest potravou velmi tžce stravitelnou , a Liebig zevrubným proskou-

máním dokázal, že klih. akoliv náleží k áslem sestavujícím polévku masní, pedce

nikdy není její hlavni a podstatnou látkou. Protož za našich dn nikdo, jenž by

vdecky o tomlo pedmtu pemýšlel, neváhá se prohlásiti, že polévka z kostí jest

mnohem dražší nežli masní.

Otruby mouné zdají se míti stejný osud jako kosti. Milion, Trancouzský che-

mik, a už ped ním Payen, nalezli, že v šupinách (plev) zrní obilního, které se vSe-

obecn za vývrhel považují, více mazu a ješt dvakrát tolik tuku jest nežli v mouce_

Jako se mnlo, že upotebením kostí poet vol se rozmnoží, tak chtl Milion zvý-

šiti zásobu obilí otrubami. „Kdyby nkdo nenadále prohlásil," praví Milion, „že

se podailo obohatiti Francouzsko o mnoho milion hektolitr velmi živného po-

krmu a to beze všech útrat u vzdlávání rolí, aby se jinému plodu ani s palce

piidy neubralo : kdyby se tvrdilo, že v tomto pokrmu více mazu a dvakrát tolik luku

obsaženo jest nežli v mouce pšeniné, a že ostatní ásti až na 10 " g buiikoviny snadno

v krev se promují : mohli bychom to pokládali za sen. A pedce máme takový pokrm

a sice v pšenici, z níž se s velikým nákladem vymítá. Odebírá se pšenici díl dusíku,

tuku, škrobu, solí koenných a chutných látek, by se nkolik tisícin bílkoviny odstranilo.*

Od toho asu, co Milion r. 1849 tato slova uveejnil, se už litovalo, že otruby co od-

padek prasatm a kom se dávají, kdežto lovku za výborný pokrm by sloužili

mohly. Nemohu na to jinae odpovdli než slovy jiného Francouze, jenž tuto vc
s jiného stanoviska pojal. Bouchardat praví: „Rolník, vina, jenž tlo namáhavou prací

ustavin pohybují, dovedou úpln stráviti chléb otrubový; otruby, obsažené v erném

chleb se takto dobe zužitkují. Podá-li se ten samý chléb nuznému starci, otruby

probíhají nezmnny rouru stevní, rozpuštní látek potravních v otrubách obsažených

se nedje pro tuhé spojení jich a pro vrstvu bukoviny je pokrývající. Neuspoíme-li

více, když d.ime starcm bílého chleba, otruby však našim ožuvavcm, jenž za lo mléko

a maso podávají, výborn se hodící pro lidi slabého trávení ?" —
Co Bouchardat mluví o starcích, platí též na vtším díle o jiných, silných mu-

žích. Vojáci, jenž v pevnostech l.omisárek s otrubami dostávají, prodávají jej jak mo-

hou, pidávajíce k výtžku nco penz, aby si mohli jiný chléb koupiti. Nebof k sirá-



veni chleba otrubového jest potebí nejsilnjších nástroj zažívacích, a že se snadn

netráví, dokazují asté z jedení takového chleba povstávající prjmy a bhavky, které po-

nkazují na rozdráždnost stev. Kdoby radji nezanášel peníze k pekam nežli do

lékárny ?

Když zámožné ženy nemohou samy kojiti, ohlížejí se po dobré kojné. Kojná

však jest ninohem dražší nežli umlé krmení dítte kravím mlékem. A pedce uspoí

každá matka, jíž možno jest zdravou kujnou si zaopatiti, protože kojenec mléko ženské

snadnji stráví nežli kraví; nebut ouo obsahuje víc cukru, zase však mén tuku a sy-

roviny nežli toto. Známef, že kojoneo zvyklý na prs matin zamítá mléko kraví, jež

by nebylo díve cukrem trochu oslazeno. —
Mléko oslií jest dražší nž kraví. Ale souchotiná, jenž potebuje mléko s má-

lem másla a s mnohem cukru, milerád si je zaopatuje.

Tudíž se posuzuje láce potravy nejenom dle ceny, ale dle živnosti, slravitel-

nosti a dle nástroj zažívacích, jimž se potravní vci k stráveni podávají. Bez ze-

vrubné známosti živnosti a stravitelnosti nepodává nám penžitá cena potravy ani nej-

menšího mítka její láce. Národní hospodá, neznající cenu živnosti jjokrm, tápá ve

tm tak nejist, jako léka nestarající se o chemické složení a fysiologické úinky vci

potravních.

Za našich dob asto se mluví o spoidlech v tom smyslu, jakoby jisté po-

krmy aneb nápoje, nepodávajíce krvi potebné a podstatné ásti, naše tlo uspso-

bovaly k stídmosti v jídle a pití, uskrovujíce množství vymíšenin. Tak tvrdí Gasparin,

že pracovníci v dolech Charleroiských v Belgicku jen asi dv tetiny váhy bílkoviny,

jakou obyejn zrostlý lovk snese, požívají. Tito pracovníci pijí za to mnoho kávy,

a dle Bockerových pokus se z tla následkem požívání kávy mén mooviny vyluuje.

jVímef," praví Gasparin, „jak stídmí jsou národové kávu požívající. Podivu hodné

postni karavan, peskromná dieta Arab podporují s váhou starých zkušení úinky,

které se onomu nápoji pipisují, a podlování francouzského vojska kávou na unavu-

jících válených tazích v Alžirsku považuje se co nejlepší prostedek je schopnými

uiniti ku pemoženi vojenských trmácení." — Abbadie se však opel tmto z jedno-

stranného pozoruváni od Gasparina odvozeným zavírkám. Dle Abbadieho snášejí Va-

habové, jenž z náboženského pesvdení žádné kávy nepožívají, posty tak snadn

jako Mohamedani kávu pijící. V Abyssinii, kdež Mohamedani mnoho kávy požívají,

snášejí posty mnohem tížejí nežli kesfané. Ostatn nalezli dva nejdkladnjší n-

metí skoumatelé, Lehmann a Frerichs, že požívání kávy množství vylouené mooviny

zvyšuje. Proež se káva nemfiže za spoidlo považovati.

Spoidleni pro náš sáek jest všeobecn jen živná potrava, toliž takové pokrmy

a nápoje, ježto v správné míe krvi podstatné ásti podávají. Jsouf sice spoidla pro naše

pletiva, a k takovým spoidlm musíme jmenovit alkohol ili líh pipoísti. Líh není

látkou potravní, ale on se rozluuje v krvi v kyselinu octovou a vodu, kyselina octová

v kyselinu uhlíkovou a vodu. Vierordt a Scharling zevrubným vypoítáním dokázali,

že požívání koalky a nápoj lihových množství vydychané kyseliny uhlíkové uskrov-

uje. Jelikož díl kyseliny uhlíkové, pocházející jindy ze shoalého tuku a bílkoviny,

ze shoalého líhu pvod svj bére, na bíledni jest, že požíváni nápoj lihových shoení

ástí tlesných mírní. Proež nás vino, jež po jídle požíváme, schopné iní, delší fias

vytrvati bez nového pokrmu. A protož nahrazuje chudý pracovník kus silné hovziny.
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které se mu iicdusldvii. (Imiškom koalky, kterou si koupiti mfiže. Tak se stává zdán-

livé koalka spoi-idlein pro kapsu, ehož ale v pravd není. jelikož lil) dražší jest než

maso, aíkoliv doušk koalky jcdnolnika mén stoji než kus hovziny. Až [lak roz-

umným spsobein k lomu dojde, že chudý pracovník, bílkovinu v krvi. kterou prací

iialí. masem IjuiIc moci nahraditi, potom požívání koalky co spoidla pro naše pletiva

se nifiže s právem ohmeziti. Až do té doby nadarmo horlí fanatikové pro odstranni

lihových nápojA, neboí pravda jest, že kdo málo pijímá, musí málo vydávati, chce-li tolik

podržeti jako jiný. jenž bohatstvím oplývá. Líh jest spoitelnou, jen když dobe lomu

rozumíme. Kdo málo jídá a stídm lihu požívá, podrží v krvi a pletivech tolik jako

jiný, jenž by pomrn vice pojídal, nepožívaje k lomu ani piva, ani vína neb koalky.

Pomér poiravi/ k (Iw/ioináiHU životu.

Francouzský lilosof Cabanis ve svém znamenitném díle: „Rapports du physique et

du moral de 1' homme'' ponejprv obšírn a zevrubn na spojení potravy s duchovním

životem národíi upozornil. Cabanis poukázal ponejprv na všecko, co v nejnovjší dob

více zhloubáno a uritji ustanoveno bylo.

Poneiiie od jednotných a jednoduchých udajíi. Pracovníci v kovárnách depar-

tementu Taruského byli po delší as živeni potravou rostlinnou. Pracovník ztratil do

roka prmrné 15 dn ranami a nemocemi. Roku 1833 uvázal se Talabol. zastupitel

Haute-Viennský. v zízeni toho závodu. Zavedl potravu z vtšího dílu masitou, a zdraví

pracovník se tak zlepšilo, že za r(ik jen ti dni nemocemi ztráceli. Následkem po-

travy zvíecí íískal každý pracovník ron 12 dní To iní u 20 milion pracovník

ve Francii 240 milion dní •).

Kdožby pochyboval, že pracovník, postrádavši roné 15 dní nemocemi, jest docela

|iný lovk nežli ten, jenž toliko 3 dni ztratil ? A i to není dokázáno, že tento vliv

so dje potravou, jelikož dobe víme, že .stravou masní do krve více bílkoviny pichází

nežli rostlinnou, že požívání masa tuží silu svalní, zrychluje obnovu hmotnou a dle

Lehmanna rozmnožuje množství vylouené mooviny. Z toho pochází zmužilost a sta-

tenost národ lovcích, » taktéž jinou správou života zmírnná sila národ koovních.

Nesmíme myslili, že se tu jedná jen o rozdílnost jednotných pokolení národních.

Ten samý Iran, jehož paže ve vlasti pi bramborové strav k silnjší práci nestaí,

jest v Americe pi silné strav masní a chlebové hledaným a váženým pracovníkem.

Taktéž se liší slezský tkadlec od silného eského neb pomoanského rolníka pede
vším jenom stravou.

Pokud národové javanští nejvíce rejží, ernochové surinamští jenom moukou

z banán se živiti budou, neujdou jamu h(dlandskému. Nedá se zapíti, že pevaha

Anglian a Hollanan nad obyvateli v jejich osadách spoívá na pevaze mozku, jehož

moc zase závisí od síly krve, jakož ta zase svou sílu bére z potravy. Srovnejme

jemnou mysl obyvatel otaheitských, živících se ovocem, se sveepostí NovozelanJanfl,

jenž krev svých nepátel chlastají.

Musíme zde podotknouti, že potrava, akoliv souvisí s duchovní povahou ná-

rod, pedce nemže jednou ranou pemniti lovka, jenž dlouhému návyku a jiným

') Vi2 : Sgonil, de 1" action coraparative dn régime animal et da rcgime végétal ear la constitution

phjsiquc, et sur le moral de I' homme. Faris ISSO.
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vlivm podnebním podléhá, nebof najednou nepromníme NovozelanJana ovocem Oh-

heifana, aniž Hindu se nestane stravou masní najednou Anglianem. Nicmén pedce

mžeme právem tvrdili, že z dvou lidí, podléhajících stejným vlivm, masojídek jiné

myšlénky bude míti nežli chlebojídek.

Každý pozná na sob, že jiné myšlénky má, když posnídal kávu nežli když

byl jen pojedl chleba s vodou. Z toho zejm vidli, v jak veliké míre od potravy závisíme.

O zántu ili zapálení.

(Dokonení.)

Promny hnisu zvláš nápadné jsou následující

:

o. Promna v tuk, ztunélosi a zkidovaténi. V prvodu první promny stává

se hnis na cest tvoení tukových tlíek schopným k vystebání. Však toto vyste-

bání dje se obyejn neúpln a pak zstane zbytek hnisu ve spsob mastnolepké

kaše, která se skládá z kuliek tukových a z krystal cholestearinových (žluotuko-

vých) a napotom zkidovatí. Dle okolností usazuje se na blanaté povrchnosti, ku p.

na blán syrovatené aneb uvnit bliznatého mchýku, to jest dutiny vrední uzavené

stnami bliznatými.

b. Rozpadáni v zrníkovou trt s povahou tdlovu , mrti a promna v ztuhlou

zpuchélou hmotu
,

podobnou k žlutému tuberkulu, v tekutinu podobnou ku kloko-

vit drolivému hnisu tuberkulovitému, jak se to nejvíce na mchu syrovatených a na

mišcích synovialních (tíhovitých) pihází.

c. Promna v sliznou kolloidní tekutinu. Tylo výlevy hnisové se objevují bud

na velikých proslraninách ústrojných, bud zase v menších roztroušených ohniskách, na

povrchu normálních a pathologických blan sliznatých a syrovatených, v spojivém ple-

tivu, jmenovit v podkožním, a ve mnohých vnitních nahromadninách, jako v media-

stinech (meziplícníci), v zadním obvodu steva slepého, koneníku, v rozliných duži-

nách, v kostech ald. Ze složitého poranní a mrliny pochází pede vším zbujnlé

a protáhlé zhnisovatní. V pletivech se shromáždí hnis, zrušiv buiikovinu v dutinách

nazvaných abscessy (hlízy), které se bu jednostejn dle všech smr rozproslranjí

aneb dle jednotného smru ve spsob píštéle se šíí.

Dobrá neb zlá povaha hnisu zavdala podnt k rozliným rozepím. Nepochybn,

jako i druhé exsudaly, psobí rušiv v pletiva, nebot vsáknuv se do nich pivádí je

k rozpadání. Psobení to se ješt zvtšuje, jelikož hnis následkem lehké rozluitel-

nosli v talov se mní.

Talot) (Jauche) vbec jest tekutina, jenž nápadn vyžíravým a hlodavým spso-

bera v normální neb pathologická pletiva psobí, povstávajíc nejvíce z rozloueni ja-

kéhokoliv organického útvaru neb jeho blastemu (sliz, výmšky poslizné, tuberkule,

raky) atd. Talov v užším smyslu co exsudatní pochází bezprostedn z exsudatu, zvlá-

št z hnisu, jenž následkem mrliny (necrose) a stagnace (ustání) ve styku se vzdu-

chem se rozluuje. Konen se též nazývají talovem mnohé ídké, vodnaté, solnaté

výlevy, jimiž budto v pvodním stavu aneb když se ástka vody vypaila, okolí ved,
z jichž povrchu piští, se opryskuje.

Talov jest tekutina všeobecn bu ídká, bu lepká, istá neb kalná, bezbarvá
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neb zažloutlá, žlutozelenú, hnisovatá, blavé, smetanovltá, bukami krevními a bar-

vinoii krevní \ rozlic^njch odstínech fervená, špinav linHíí, Imdozciená, barvy o-
koládoví;, líerná (krvotoní), zapáchající amoniakáln (pavkem), hydrothionicky (siro-

vodíkem) neb prožlukle kysele, reagující kysele neb alkalicky.

Obsahuje prvky e.xsudatní v rozliném miio/slvi. jndiM-ka a buky scvrklé, vy-

štrbené, vyhlodané, všelijak pokažené a zkypené, rozluující se a rozpadající v trf

zrnitou, krystaly solní, padrtky z pletiv, buíiky krevní, nálevníky.

Výlevy mžeme rozstHditi dle relativního množství nejbližších ástí krve

Ivorni ve

(í. vláknité, které se vyskytují co ssedliny a drží v sob — v spsobu sít vlák-

nité aneb z této povstalé, beztvaré, rasovit proužkované — sklovité hmoty, nahoe

uvedené prvky cxsudatní, v rozliném množství. Obyejn jest množství prvk tch

hojné, ssedlina ta se vyznauje neprhlednosti, zažloutle zelenou barvou a poskytuje

tak nazvaný ze ztuhbJho blaslemu povstalý hnis, když se byla rozejitím onch prvk

a rozpadením vlákniny v zrnkovitou trf rozplynula. Výlev takový, ztrnulý (zhustlý)

v ssedlinu blanatou, více neb mén na blanatých površích, zvlášt na blánách slizných

lipnoucí, dostává jméno kruposniho cxsudcdu. Takové exsudaty velmi obyejn v ná-

ramném a vysilujícím množství se vylévají a velmi náhle na veliké hony pletiv n

ústroj se rozšiuji. Rozpustivše se obyejné velmi vyhledávají a vyžiraji.

Krom toho prvotního obsahu vlákniny ve mnohých výlevech se leprv povlovné

po delším trvání vyvinují ssedliny mkké, rosolovité, znané množství e.xsudahií teku-

tiny obsahující, zvlášt v mších syrovatených.

b. Výlevij hilkovilii. Vyskytujíce se co tekutiny isté, bezbarvé, nifovilé, lího-

vilé, astji ssedajicí se kyselinou octovou aneb obsahem prvkových zrníek, jadérek

a bunk, kuliek tukových, kalné, neprhledné, blavé, blavo žlutavé, žluté, lepké,

zahouštlé na spsob smetany. Sem náležejí e.vsudaty hnisové, blaslemy tuberkul,

hmota tyfosová, raková.

c. Výlevy syrovatené. BuJto pouze syrovateiné totiž vodnaté, chudé na bílkovinu;

anebo následkem hojnjšího obsahu bílkoviny hílkovit syrovatené, lepké, ídkému tího-

vému moku podobné, aneb obsahujíce nco vlákniny vlákniuovilé syrovateiné.

d. Zvláštní druh výlev jest krvotoní, o nmž pozdji mluviti budeme.

2. Druhá ást výtvoru zapáleni jest pletinií vegetace ili narosllina. Ze spoji-

vého pletiva vyrostou nové spousty bunk a sice kulatých, obdiouhlých, velenovilých,

které se spoji ve hmotu sklovitou, ve vlakénka spojivého pletiva se rozpadající. O p-
vodu a spsobu povstání tchto vegetac nejlépe se pouíme, skoumajíce je na blánách

syrovatených. Na tchto se tvoí vrstvy s bukami kulatými, obdiouhlýrai, veteno-

vitými, velikosti '/^^ millimetru s jadérkem v prmru V, „o millimetru majícím, kte-

réžto buky z ní ve spsob takm pametu (Anilug) jemn klkovitého, bradavkovitých

granulaci (zrnatostí), listovit se rozvtvujících asek narstají, z ehož jak známo

blána sama bezleský plsfnatý pohled dostává. Pi lom blána syrovatená v oboru té

vegetace v pimené lloušfce ztratí své vláknité složeni a bére na se povahu sklovitou,

rosolovitou. Tyto vegetace tvoí jednoduché neb provrtané lupínky a kliky, z kterých zase

nové buky vyrstají ve spsob svit (Zotlen), bradavek, list. V len spsob se

nakopuji jednoduché neb provrtané lupínky a kliky (Maschen), poslední se rozmanit

proplílaji, pi emž promna ve vláknité pletivo spojivé od nejstarších vrslev k ncj-
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novjším povlovn pokrauje. Vegetace ly se tvoi na nitroblán srdce, ccv, v du-

žinách, v chruslavkách a kostech. Sem náleží též tak nazvané divé, vojanské maso,

jahdky (Fleischwarzchen) na ranách a hojících se vedech, po stnách hlíz (Abscess)

a pištli (Fistel). Jahidky ty vypluji jakýmkoli spflsobem porušená vyprázdnná

místa, a spsobují tak nazvané per secundam inientionem, hojení s ohovou, hojeni s tvo-

ením šrám. Nkdy se pes míru rozmnoží tyto jahidky, vyristajíce v náramné

nádory a oloky.

Na povrchu jahiidkových narostlin tvoí se nový hnis, jenž se s cev v jahd-
kách nov utvoených vycezuje a na povrch této nové bukoviny vylévá. Tento hnis

se nazývá chvalitebným. I tyto nové naroslliny zlalovati a rozpadají se v plavou,

žlutavou luberkulovilou Irf, nkdy i pecházejí v tunlost.

S tvoením tchto narostlin jest v nejužším spojeni exsudal haemorrhiujkký

(krvotoní), tak nazvaný pro obsah bunk krevních, jejž musíme rozeznávati od pro-

cezenin vody krevní, obsahující rozpuštnou barvinu krevní.

Už se podotknulo, že následkem zántu cévy se trhají a krev se z nich vy-

lévá. Stává se to tím jistji a v lim vtši hojnosti, im znanjší slok a stase (zá-

stava) byly, ím cevnstjší a jemnjší zanícené pletivo jest. Tak na p. exsudat v mozku,

v plících atd. vždy je haemorrhagický.

Ale ne tyto, nýbrž lak nazvané haemorrhagické exsudaiy na Manách Sf/roveUenýeh

na sebe pozornost obrátily pro náramné nahromadní krve v tch nových narostlinách

a v jich duliniich, jakož pro tvoeni tuberkul v týcliže.

Pamtihodno jest, že ráz haemorrhagický se nejeví v prvotné vrstv narostliny

blanaté, lpící na stnách syrovateného mchu, nýbrž obyejn a význan v jejích

pozdjších a mladších vrstvách. Z ehož vysvítá, že tento krvotok nepovstává ze sta-

rých cev blány syrovatené, ale z nových, které z prvotné vrstvy nov tvoené blány

v novjší vrstvy vnikají. Roztahuji se proto snadnji, že se skládají nejvíce z volných

výbžk, že jsou o mnoho širší než pvodní cévy, a že ím mladší, tím spíše jen

z prvotní bezústrojné blány cévní se skládají. Proud krevní z pvodních vlasenic

vystupující v nich znamenit zleniví, buky krevní se nahromaují a tím se rychlejší

roztrhání stn cévních dje.

Množství e.\travas,Uu jest velmi rozliné, nkdy náramné; jest nahromadn buto

v menších neb vtších splývajících shoulich v nové blanaté narostlin, aneb prodrav

se v duiin její brzo je tekutý, a zase co ssedlina obšírná plave ve výlevu, bud volný

aneb v pehrádkách bevnatých nového blanatého pletiva obsažen. Zvlášt v pobiš-

níci nov utvoená blána stává se jím ernmodrou ba i ernou. Tvoení tuberkul

bývá arci velmi obyejné. Nedá se to jina vyjáditi, než že práv zánty blan sy-

roNattíných u tuberkulosnich lidí velmi zhusta se piházejí.

Psobení exsudalu v pletiva musí se považovati co východ a následek zántu,

a pletiva berou z toho své porušeni. Porušení lo jest velmi rozdílné, pivádjíc jen

nepatrné pechodné zmny, jindy zase trvalou degenerací (zvrhlost) ano i rozpadení

liplné pletiva. Aby se tomu snadnji porozumlo, musíme opakovati, že exsudaty se

buto vylévají na volné povrchnosti, aneb se mén neb více jednostejn ukládají v in-

tersticie (pehrádky) pletiv. Ano vnikají i do hutných ástí pletiv, také do ztrnulé mezi-

bunní (dužinné) hmoty chruslavek, kostí: paremhjmatosni exsudal. E.xsudaty v obou

pádech, totiž co interslicialní i co parmchymalosyii, ruší a kazí pletiva a sice

:
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(I. pivádjíce v prvním pádu pletivní prvky ze vzájemného spojení, mzdreujice

je mnohonásobn, pi jemné tkanin a pi bouných e.tsudacich, v sebe pijímajíce co

byly ze suiímcznusti vylouily a ze souvislosti urazily, pipravujíce takto jich rozpadem'

a odmíšciií.

b. V druhém pádu nakypujíce, navlhujíce, nabubiujícc, kalíce a odbarvujíce

psobí, Í.C se tkanina rozpadává v molekulami trf a luk, ie koraví a kostnatí. Co se

nakypcní týká, zvlášt památný je pochod exsudaCní na blánách slizných, pede vším

na blán slizne celého koneCniku, pi emž slizovka velmi rychle takm se rozplývá

(rozplývající exsudat), rozpadajíc se dle nálevu cev krví bud v bezbarvou neb barev-

nou, šediv zaernalou, ervenou, hnd ervenou a okoládovou (haemorhagickou) kaši,

která se snadn setíti dá a jako taková z tla se vymítá. Ješt draznjší rušivost

jak pletiv tak též nov utvoených narosllin jeví e.xsudaly pevrhujíce se v lalovaléni.

Východy zánélu.

Východy zántu vztahují se na samý pochod zánlnl, aneb na exsudaty a pleti\a

jakož i na nové lilvary; v posledním pípadu totiž obsahuji promny, v jaké exsudaly

a pletiva jakož i nové útvary upadají.

V prvním pípadu pechází zánt

1. v rozdleni, rozehnáni

;

v druhém

2. ve vystebání (resorplio) a rozruiení (resolutio),

3. pozstání exsudal a nových útvar,

4. hnisovatni a lalovaléni.

O pechodu zántu v mrlinu budeme mluviti ve zvláštním lánku. —
1. Rozdleni, rozehnáni zakládá se na perušení poalo zástavy. V prvodu

nastávajícího stahováni nejtenšich cevek anebo perváním zúženi pívodice (arteric)

a tím samým sesílením popudu se strany pívodice navrátí se úkaz chvní se sloupii

krevních a lim též nakypení jich a rozejetí se bunk krevních prvé slepených.

2. Rozrušeni se stává teprva exsudaci a záleží pede vším ve vystebáni exsudal,

které se ídí dle množství vymšeného moku, jdouc ped se snadnji neb obtížnji,

a daí se více neb mén úpln.

Nejsnadnji a nejúplnji bez nerušení pletiva se dje vystebání pi vymšeninách

na blánách syrovatených na jich povrchu; mén pízniv se prihází v intersticialnich

a dužinných exsudatech,

Jelikož krom vymšenin též i rozpadlé pletivní ástky se vyslebují, povstává

ze zántu druhotní libyt, misánl (atrophie). V bývalém ohnisku zántním pozstávají

mezery — jedna neb nkolik — a to ohranieny aneb proraženy novým útvarem aneb

bliznovým pletivem, jakož se stává nejastji v mozku. Konen i tyto nové útvary

podléhají vystebání.

3. Pozmtáni exsudalií a nových lilvarú. Exsudaty pozstanou budlo úpln aneb

po neúplném vystebání ásten v rozliné podob, na píklad co tuberkulovité, ztu-

nlé, ztunlo-kidovité, co kolloidy. — Obzlášt tu míníme nové útvary, které byly

jen ze zántu povstaly.

Hmota, v níž se nový útvar usadí, jest velmi rozliná : zvlášt v ástech našeho

tla, v nichž od úrazu zántem samým spsobeného ztráta hmotní se musí obnoviii>
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kde stažením ranných výtvar, vytištním ústroj spsobené mezery a prostory se

musí vyplniti, nachází útvar nový svj konec, jak mile se ono obnovení a vyplnní

bylo docílilo; pekrauje však nkdy samozákonn rostouc meze, jež jí byla idea

úsirujství a idea jeho celislvosti naznaila, a napotom nacházíme pletivo bliznové v po-

dob otoki a nádor vynikajících nad povrchnost ústroj a jich pletivo z pvodního

prostoru vytištujících.

Na takovém východu zántu v spojivém pletivu
,
jemuž nová stejnorodá hmota

pribývi, zakládá se tak nazvaná zántní zhylnost Chyperlrophie).

Od nho závisí též velmi asté srostení stejno- i nestejnorodých výtvar, ale

pochází též z toho samého pramene uvolnní pilnulosti a spojitosti mezi obalujícími

blánami a jich obsahem.

V dutých ústrojích se z té píiny stává trvalé rozšíení a puchýovité chorob-

nní, a ješt aslji vymizení.

Sem také náleží tak nazvané ztvrdnutí (indurace).

4. HnisovoAéní a ialovaiéni Toto záleží v porušenosti pletiv, povstalé z exsu-

dal vyžirajících a rozluujících.

Spsob, jakým pletiva ve styku s talovem se rozpadají, jest rozliný dle povahy

kazivé látky v nm obsažené.

Talovalní, vedovatní se stává brzo povlovn a brzo zase rychle, nezídka

se celé a velké pletivní spousty kazí a porušení berou, které bu podélmo se táhne

anebo v hloub ústroj vniká.

Útvary podléhají velmi nestejn vedovému rušení ; tuhé a hutné útvary, sklá-

dající se z vláknitého pletiva a z pružných vláken, jako blány vláknité, dlouho poru-

šení odporují.

Poznání zántu na mrtvole.

1. Ped vlastni exsudací jest pletivo chorobné v ohnisku zántním naiervenalé,

krví nalité, totiž neobyejn plnoki'evné, naduelé a pi tom zkypené a snadno protržitelné*

ervenost musí picházeti z nalitosti a ne ze vsáklosli. Tvar této ervenosti se

ídí dle uspoádání cévek vlásených v jednotném ústroji. Její odstíny závisí od

stupn stoku, jakož i od zmn, jimž erve krevní v zástav podléhá.

Naduelost a zkypelost pochází od napojení pletiva vodou krevní. Obyejn

objem ústroje jest zvtšen, krom u houbovitých pletiv a plic; nebof naduení jde do

vnitních prostor, uzavení a neprostupnost jich v plících psobí zmenšený objem zaní-

cené ásti.

2. Po stalé se exsudací poznáváme exsudat jen po utvoeném hnisu, nebof er-

venost a nalitost se ztratily, otok a naduelost též asto po smrti zmizí. Jenom zky-

pení pozstává a jeví se co zpukelost a nahnilost.

Všeobecn platí následující okolnosti ,
jenž nás opravují míti jistý výlev za

plod zántu, totiž za exsudat:

a. dokazatelné prudké utvoení v dostateném množství ;

b. vedle stávající výlevy pocházející ze zántní zástavy ;

c. analogické uspoádání prvk pletivnich z výlev se vyvinujících, na p. tuber-

kule cu zjaterující e.xsudat.

Uspoádání e.xsudal na chorobných pletivech i v nicli, jest rozliné. Exsudat
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se umístí dle okolností více neb uién jednotvárné v prvotní ásti pletiv, pede viiim

se ídi dle zapleteni cev vlásených. Barva cxsudat bývá ve pletivu vybledlém šedivo-

nacrvenalá, nažloutlá, nažloutle zelená s odstíny krvotofních e.xsudat.

Pi prudké a pílišné exsudací se utvoí dutiny násilným rozehnáním a roztrháním

kyprých pletiv jako v mozku.

V zapálených blánách se vyleje vttšina exsudatu na svobodný povrch, taktéž

v žlázách se vleje e.vsudat do vnitku dutinek, z nichž se žlázy skládají, ku p. du

moovod v ledvin. Vláknité cxsudaty na blánách se petvoí a srazí v bliinovilé

mázdry a v prchodcícb bud v rourovité a míikovité výtvary, anebo v tuhé provázky

dle okolností se rozvtvující, ku p. v prdušnikách, žluovodech.

Choroby jednotných pletiv a soustav téla hdského.

lánek druhý.

1. Choroby buúkoviny,

Bukovina ili spojené pletivo nachází se ve zvláštním seadní pode všemj

blánami slizovými a syrovalenými, jakož i pod kží, kdež podkožní slov, pak od

obvodová všecky ústroje obaluje a co duženná do ústroj vnikajíc jich osno^u dM;i.

Tato podléhá pro svou znamenitou vegetaní iMnnosI a hojnou cevnalosi velmi ímsIu

prudkým a rychlým pochodm chorobním a nRpají se snadno za píinou nesmírné roz-

tažitelnnsti nepravými látkami bud tekutými a plynnými nebo hutnými. Velmi asto

se zancuje a zapaluje, hnisovatí a talovatí, nabubuje a napuchujo, tvrdne a zbytn

se zmáhá ; tvoí se v ní výlevy krevní, r.iky a jiné narostliny.

Jelikož buííkovina, jak s pedu uvedeno, jak mezi rozlinými ústroji, tak i okolo

nich a uvnit jich se nachází, nemohou se znamení, jakož i léení jejich chorob xšc-

obecn udati. —

2. Chorvhy pleliia tukového.

Choroby pletiva tukového se rozpadají v choroby lzla jjluita spojivého a v choroby

v nm ležících hunk tukových. Prvnjší se shodují s c'..unil>ami bukovými, druhé se

týkají bud obalu bunk nebo jich oh^^iliu a závisí obyejn od prvnjších. Naplnni

však bunk tukem, jenž mnohosti a jakostí mže býti ehybný, nezdá se z lžka pletiva

spojného pocházeti.

Znamení tchto chorob jsou jen vidná na podkožním pletivu tukovém, a vyskytuji

se co všeobecná a ástená ztunlost (tunik, lipoma), co beztukost, co nabubeni

vodnatelné, co ifiltrace zánlni od dyskrasii (kalokrevností) pošlá. (Ostatní viz pi chon-

bách kožních.)

3. Choroby pletiva syrovaleného.

Pletivo syrovatené velmi asto chorobám podléhá, a tyto se vyskytují dílnu

v bukovin podsyrovatené, dílem na blán samé, dílem též na volném povrchu, jakož

i v dutin syrovateného mchu. Zídka pecházejí na ústroje samy, jenž od blvuy

syrovatené povléknuty a obaleny jsou, což se opan asto pihazuje.
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ede všim nejastji pichází v pletivu syrovaleném zdnéi s rychlou exsudací,

klerá dle povahy vymšeniny velmi rozliné následky a úkazy uvodí. Velmi fnnoho na

lom záleží, zdali exsudat je vláknitý, jenž by se pozdji úsirojným stal, aneb zdali Je

tekutý (syrovateÉný, hnisovitý, krvotoný).

Za nejnápadnjší znamení zántu se považovala bolest, která se vyznaovala co

bodavá a trhavá (loupavá), která však bývá buto jen v nejmenším stupni aneb do-

cela chybí. Tato nezídka bývá dle zákonu výstedního rozvádní nerv na docela

jiném míst nežli je zánt, a zaaslé se rozšiuje paprskováním (irradiatio) pes více

i nechorých míst. Bolest tudíž je zde jako i v jiných pádech znamení, na nž se

v diagnostickém ohledu spolehnouti nelze. Obyejn bolení i s horekou docela nebo

velmi nápadn a nkdy i náhle utuchne, jak se byla exsudace stala, tak že nezkušený

a na své domnlé léivé prostedky si zakládající léka mysli byli chorobu ukonenu,

a tím jen sebe a nemocného klame a mýlí. Krom bolestí pichází též astji, ale ne

vždy, rušení v záhyvech onch ústroj, které zanícenou blánou syrovatenou obaleny

jsou. Nejjistji však se dají všecky zánty blan syrovatených po událé exsudací uriti

ysikální diagnostikou, jelikož následující zeteln pozorovatelná znamení se vyskytují

:

nabubení a napuchlina, šplíchání (fluctualio), zmizení obyejných šust a pohyb,

stištní anebo pomknulí píležících ústroj, krátký, ztemnlý neb prázdný tón poklepem

dobytý, zvuk tení.

Co se týká léad takového zántu, dostatené jest ze zaátku upotebení studena

a na lo po stalé se exsudací tepla ve spsob teplých náínk vedle hojného pití stu-

dené vody a potebného poklidu, zvlášt vodorovného ležení v posteli. Ubírání krve

pouštním, pijavkami neb bakami, kalomel (soliník rtufový), tak nazvané otvravé

ili poistivé soli
,
jako je Glauberská a tm podobné, potírání mastí rtuovou, zpryštidla

všeho druhu, jod a jiné podobné prostedky Jsou docela zbytené, chorobu prodlužující

ano i škodlivé, Jelikož krev vymšením zvodnatlou a porušenou ješt více kazí a

hatí. Dieta musí býti v dob exsudaní posilivá a záživná, byvši ped tím za as hy-

peraemie (zbytnosti krevní) a silnjší horeky uskrovnna a chladivá.

Nepravidelné nahromadní tekutin, buto kapalných neb plynných, v syrovatenéra

mchu pochází bu z tekutých plodin zántu (syrovatených, hnisovitých, syrovateno-

krvotoních exsudat) , bu z vodnatelných propocenin (transsudat) , z krve aneb

z dyskratických ssedlin, zvlášf rakovitých a luberkulovitých. Pi všech tchto teku-

tinách se tatáž znamení chorobná naskytují, jaká Jsme byli svrchu uvedli; jen mchy

syrovatené naplnné plynnými látkami, jsoucí pi tom nad míru nadmuté, poznáváme

po velmi plném, více neb mén tympanitickém tónu.

4. Choroby bldn slizných (slizjiio).

Sliznice, které všeobecné sice té samé povahy Jsou, a však na rozliných místech

rozliné vlastnosti mají, podléhají velmi asto všelikým chorobám, dílem pro hojnost

cev a nerv, dílem že se snadno stýkají s mnohými bud zevnit pošlými aneb uvnit

tla zplozenými škodlivinami ; taktéž ochuravují obyejn pi všech dyskratických choro-

bách krve, Obmezuji se bu na menší místa, na jednotné foUikule, aneb se prostraují

po vtší ásti sliznice a sahají dále v hloub, pecházejíce nejdíve v spojné pletivo

podslizniné.

Pro polohu a zábyv jednotných sliznic nedá se všecko dráždní chorobou sklí-
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iuiliu llli^la zabránili, což jest pi léeut tchlu iiuiiiouí hlavni úlohou, a lim se stává,

žu se choroby sliiiiiic asto velmi protahují a snadno zvi-liriijí.

Co se znamení chorob sliznicovýcii týe, jsou \clmi rozdílné dle ústroj rozlií-

ných, které sliznice povlékají, a jen dle mnohosti a jakosti zmhtné odmHování sltzu

(hlenu, šlemu, mucus) jest všeobecným znamením, neberouce ohled ua místa, která

jsou pístupna lékaskému pedmétnému badání. Nejastjší bývá na sliznicích zánt

katarhální, idóí kruposní; zhnisovatní a zvedovalní, a sice katarrhální, tuberkulovilé,

tylusové, rakovité, jakož krvotoky rozliného stupn a polypovité bujiní astéji na nich

nacházíme. Všemi tmi chorobami mže dutina neb roura sliznii-í obestená rozliné

zmny ve tvaru a v poloze podstoupiti
,

jako rozšíení neb zúžení, i úplné zacpání.

Nepravidelné city, provázející choroby sliznic, jsou jen pi jednotných velmi bolestné

a nemají do sebe diagnostické ceny , za to však zaasté povstávají jislé a význané

pohyby zvratné (Refle.vbcwegungen), jako je kýchání, kašel, zvracení atd. Horeka

jest v tchto chorobách znamením docela nejistým, a museli bychom pi vyšším stupni

horeky uzavírati, že v pozadí jost jiné onemocnní, a sice krve, zvlášt když bychon! našli

oduení sleziny neb kru v slezin (Milzlumor). Velmi asto odueji žlázy mízninr ( Lym|ih(iru-

sen) v chorobách sliznic, jichž cévy z onemocnlého místa sliznice picházejí, a tyto nádory

pokládají se od nezkušených léka za krlinaté. Ve mnohých chorobách sliznic jen

fysikální methodou, zvlášt pohledem a poklepem, se mžems o spusob nemoci pe-

svditi. Luení chorob sliznic záleží hlavn v zachránní místa onemocnlého ode

všeho dráždní a v poklidném chování nemocného, zaasté jest potebí vyvésti hnis

z dutiny neb roury, v níž se byl nahromadil. Nejhlavnjší prostedek v tchto choro-

bách, když se dá sliznice dosici a je pístupná, jest pekelný kamínek, kdežto salmiak,

vinný kámen dávicí, sirnik antimonový (Goldschwefel), ipeca;uanha a mnoho jiných

vychválených lék žádného prospchu nepinášejí.

5. Choroby pletiva vláknitéhu.

Pletivo vláknité, jenž vespsob okostice a ochrupnice (Knochen- und Knorpelhaul)

svaz kloubních a šlach, povázek, pošviek svalních a blin (albuginea) v tle lidském

se nachází a dle svého rozliného urení rozlin hojné v cévách a nervech jest, a

však všeobecn jimi neoplývá, nebývá zaasté prvotním sídlem chorob, ovšem tím a-
slji zachváceno jsouc sympathicky chorobami dyskratickými, jako hoslcem (Rheumatis-

raus), dnou (Arthritis) a ernou (Syphilis).

Znamení chorob pletiva vláknitého jsou dle rozliných ústroj, jichž osnovu tvoí,

rozliné, a jakkoli v zdravém stavu jest dosti necitelné, pedce mnohé choroby, zvlášt

zánty, bývají velmi bolestné a poznávají se též jen dle bolesti ,a pak z otoku po-

šlého z e.xsudatu.

Léební prostedkové nejvíce záležejí v mírném teple a v náležitém poklidu;

rtuf, jod, zpryštidla, mo.xy (zapálení bavlnných, v oleji namoených kuliek lihem na

onemocnlém míst), odjímání krve jakýmkoli spsobém, jen škoditi mohou, neukracujíce

aniž umirAujíce bolesti.

Zánét okostice (Perioslilis) jeví se asto jen bolestí prudkou, trhavou a píchavou,

nkdy peskonou a ulevující. Zaíná pvodn jen na malém míst, rozšii'ujíc se povlovn

po okostici celé kosti ano i celého oudu. Tlakem a obyejn v pílišné postelni teplot

se zvtšuje ; pH hostci se sthuje z jedné blány vláknité na druhou. Když v dalším



48

bhu choroby i bukovinu príležicí zachvacuje, pak se i kže ervená. Když kost,

jejíž okostice zanícená jest, není tuze hluboká, nejsouc taktéž lihovinou tlust pokryta,

tvoí exsudat na zaníceném míst díve neb pozdji otok, a sice dle své povahy a

promny bud ze šplíchanin aneb velmi tvrdý. Byl-li bh zántu okostice poasný

(chronický), znamení svTchu uvedená povlovn a v menším stupni postupují.

Poklid onemocnlého oudu, ze zaátku studeno, ledové obkladky, a pozdji teplo,

teplé náinky, kasiky, jakož i asné podkožní náezy zapálené okostice jsou nejhluv-

njšími prostedky léivými. Jsou lékaové, kteí s tmi prosledky nevystaují a tlo

lidské pijavkami a mo.xami, potíráním šedivou mastí rtuovou neb jodovou muí, uvnit

lovka oslabujíce a otravujíce kalomelem, s opium neb bez nho, vinným kamenem

dávicim a jinými prostedky antimonovými.

Drobnosti.
Prostedek proti mimovolnému nonímu pikáni dti.

Professor 77. Nasse radí, by se u dlí, jimž se necnost ve spaní pikali nemže
odvyknouti, dieta lak zaídila, aby se jim poslední nápoj o 4 hodinách odpoledne dal

a pak k veeru jen houska máslem pomazaná , a odvoduje to takto. Že první

hodinu po požiti chleba neb brambor v krvi mén vody jest než ped tím, mže býti

jen ta píina, že se vody ztratilo, busi byla v roue stevní co slina, šfáva žaludení>

stevní, šfáva niikterní (pankreatická) a žlu vylouena, budsi co mo ledvinami vymi-

zena. Chléb nabubi v žaludku, bychom jej došli málem vody zapili, velmi siln, tak

že tím vymíšení moe po nkolik hodin mže býti umaleno.

Ryhi tuh, tak nazvaný Leberthrcm, ke krmeni dobytka.

Dr. J. PoUock uinil v Anglicku srovnávací pokusy s krmením prasat, ovcí a

telat rybím tukem a shledal, že zvíata pi menším množství píce více ztunly, když

se denn nco rybího tuku pidalo. Uinil též to pozorování, že se nesmlo mnoho

rybího tuku dáti, jelikož zvíata chu( k žrádlu ztratila a zhubenla
; prasata a ovce

dostávaly dva loty a voli osmnáct lotu. Pi malé dávce rybího tuku byl tuk zabitých

zvíat zvlášt pevný, chutný, bílý a bez píchuti.

Z toho patrno, jak oni lékaové chybují, jenž obzvlášt tak nazvané krtinaté

dti a souchotináe rybím tukem peplují, neberouce ohled na ádnou posílivou stravu,

na nechutenství nemocného, taktéž na asté prjmy a bhavky, z požívání rybího luku

pocházející, seslabujíce takto nebohého nemocného ješt více než choroba sama.

Néco o léeni hlednice.

Pi hlednici jest krom silné záživné stravy, mírného pohybování ve zdravém

vzduchu a koupání v chladné vod potíráni kže, a sice na zádech a na koninách flanelem

neb kartáem, aby se kže úpln zaervenala, velmi prospšné. Toto potírání se musí

díii denn ráno a veer po deset minut, a brzo se navrátí pedešlý pohled, bodrá

mysl, pružnost ducha a síla svalní blednicí zachváceného dvete.

,1,; Sestavil: Dr. Josef Podlipský.

''"' Tiskem Bedicha Rohlíka v arcibiskupakém seminái v Praze, 1857.



prmyslník
Píilolia k Živé.

íslo I,

Kdykoliv se olilidne Clovík po nesmírné pírody íši, vždy temné jakési tušení

o tajném svazku mezi svteni pirozeným a nadpirozeným jeho mysl proniká, byt

i duch ješl ve tmiicli nevdomosti se potácel- Pokud nebylo prchodu z temností

kolem vše obkliujícícli. spokojilo se celé lidstvo nejasným pocilem tímto, a posvátné

mu byly veškeré pírodní sily co píiny znamenitých výjev.

Ale když se duch lidský vyrval zponenáhla hmot poutající a s vdomím své

svobody k vyššímu poznání povznesl: lu nepestával na tichém tušení a pocitech

temných. Vida v každé asti všehomíra tisícotvarý vznikati život, nevýslovnou musil

pojal být touhou, aby odhalil neproniknutelný pírody závoj a uril pevný pól ve vý-

jev bhu.

Nesnadné to však poínání, pátrati v tajemných hlubinách pírody, i a se ne-

šetívalo asto obtí nižádných, pedce se jen zídka poštstilo zpytatelm dosáhnouti

žádaného cíle. Mimo odpory rozliné nesnášelo se zpytování pírody s každým po-

mrem života lidského. Tak se mu protivil prvovk národ, kde lito — jsouce v usta-

viném zápasu se zemi, na které žili, a ped loupežnými ji hájíce sousedy — nikte-

rak nemohli pijíti k nurnému rozjímání o sob a ostatní pírod; aniž doba patriar-

chální byla tomu píhodná, kde si duch liboval v dtinské odvislosli a blaženém ob-

cování s bytnostmi svt vznešenjších. Ale i slavná doba klassického starovku mže
se v oboru pírodovdy jen velmi málem vykázali ; veškeré pátrání starých docela

zmizí pi porovnání s výsledky posledních století ; skromné studium pírody, v nmž
ctižádost a vládychtivost niehož k svému prospchu nenacházely, nebylo lákavé pi

tehdejších pomrech státních, jimž bylo bez ohledu vše ostatní podízeno. Nejmén
vhod mohly ale pírodovd býti doby náboženského fanatismu, kde národové, uchvá-

ceni vírem šílenosti, v krvavém boji domnívali se vyplniti povinnost života nejsvljší.

Doba píznivá pírodovd nastala leprv s vkem novým, a veškeré znamenitosti její

jsou plodem asu tohoto. S rozšíením mezi povrchu zemského musila i íše duševní

dále ze stžejí, aby život volnjší províval veškeré lidstvo. A jak mile ražena byla

neznámá posud cesta, objevovalo se tvorstvo zrakm pátrajícím v obrazu novém —
obnoven jest boj Titan proti nebi, a mnohý Prométheus bez trestu sáhl po jiske

ohn vného.

Pracné skoumání po celé íši pírodní neukojilo ale jen bohorodou po osvt
touhu, nýbrž vyhovlo asem i mnohým tlesným potebám lovka. Duch prmyslný

sob podrobil síly nov poznané — ty ekají nyní jen na kynutí jeho, aby s celou

ipoci svou psobily svorn k dosažení blahých zámr. Vodní pára vydrala z ruky

Prmyslník 1
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lidské mnohé služby otrocké, odkazujíc ji na práci vznešenjší ; svtlo po:ilo kreslit —
elektrinost ryje i lká výkresy pvabné, mní noc v den a zanáší myšlénky pes celý kruh

zemský, na kterém není ani dost místa pro úplné psobení síly této ohromné. Atak
zkvítá upotebením sil pírodních — což jest hlavním ouelem doby naší — blaženjší

život po všech obydlích vzdlaného lidstva.

Jsou, kterým se snažení toto zdá býti sobeckým a ducha vznešeného nehodným —
kteí spatují v tomto materiálním rázu doby naší pokrok neblahý ! Ale což jest roz-

množení tlesného blahobytu upotebením vd pírodních jediným a posledním ouelem
veškerého nynjšího snažení? Tu by se ovšem náš vk nemohl ubrániti mnohým spra-

vedlivým výitkm ! Konený cil jeho jest ale mnohem vyšší a nad jiné vznešenjší —
a jen zídka poznán bývá.

Všestranné upotebení veškerých véd pírodních má vyrvati ji'dnou lovka z moci

hmoty Samé, a postavili jej konen za tvora svobodného na vznešené míslo, kleré

mu dobrotivý Tvrce od vnosti vykázal.

Dobývání plynu z kamenného uhlí.

Již roku 1664 pozoroval Anglian doktor Clayton, že se pára, jenž nkdy z roz-

puklin v kamenném uhlí vystupuje, dá snadno zapálit a že jasným plamenem hoí.

Pozdji se mu i poštstilo, této holavé páry z uhlí dobyti. Dal totiž kamenné uhlí

do zavené nádoby, která nahoe jen malý otvor mla, a rozpálil ji; tím vystupovalo

z uhlí mnoho holavé páry, která se mohla nahoe u malého otvoru bud hned zapálit,

aneb do nádoby njaké pevádt.

Luebník Becher, který roku 1685 v Londýn zemel, dlal tuto zkoušku ped

králem Anglickým ; ale nikomu ješt nenapadlo, žehy se holavá pára tato dala njak

upotebit. Avšak pozoroval již Becher, že to uhlí, které po vypálení v nádob z-
stane a z kterého se pak již žádná pára holavá vyvinovati nechce, jest výborným

palivem, jelikož mnohem vtší horko psobí, nežli obyejné nevypálené uhlí. Toto vy-

pálené uhlí kamenné nazýváme kok (coak). Roku 1786 se již v Anglicku kok z ka-

menného uhlí vypalováním dobýval, a to podobným spsobem, jako se ze díví v mi-

líích uhli dobývá. Páru pi tom povstávající chytali nkdy dlníci do zvláštních trub,

a pro obveselení si ji zapalovali. Jakýsi Diller vidl jednou takové svtlo v uhelných

lomech, i napadlo mu okázat je v jednom divadle Londýnském; tam se jasné svtlo

uhlové páry ovšem líbilo, a nazvali je „svtlem filosofv" — ale ješt nikdo na upo-

tebení jeho nepomyslil. Teprv roku 1792 poal jakýsi anglický mechanik, jménem

Mtirdoch, zkoušet, kterak by se asi páry, ili vlastn p>lynu, horkem z kamenného uhlí

vypuzeného, všeobecn k osvcování použiti mohlo ; což se mu tak dalece povedlo, že

mohl za krátký as již svj dm v Redruthu plynem kamennouhelným osvtlit. Na to

spolil se Murdoch se zámožným fabrikantem Boultonem k podniknuti vtších zkoušek,

a roku 179S stálo již v slévárn Boultonov v míst Soho nedaleko Binninghamu ho-

tové nástroji k osvtlení dílen plynem kamennouhelným. Proto se ale pedce nechtl

tento nový spsob osvtlování dále rozšiovat.

Mezi tím si zpomnl ale (roku 1796) francouzský inžinýr Lehon, že by se mohla

nejen pára z v7páleného uhlí, nýbrž i pára z vypáleného díví, která se pi dlání

devného uhlí v milíích vyvinuje, také k osvtlováni upotebit. Pi pálení díví v mi-
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liicli pára lato bez užilkii odcliázi ; kdyby se mla chytal, nesmlo by se díví vypa-

lovat v obyejných miliich. nýbrž v pecech zuUovacich, I. j. v prostorách kolem za-

vených, na nichžti) by pli<ll»ny byly trouby k odvádní páry povstalé. Lebon se-

stavil zvláštní kahan plynový, který „Ihermolampou" nazval ; tato thermolampa mla

dole nádržku, v které se plyn holavý bud z kamenného uhlí, bud ze díví vypuzoval,

a ofistn byv po trubkách na místa vedl, kde z uzounkých direk vycházeje zapálili se

ml; plyn len hoel (bez knotu) jilanicnem jasným, a mimo lo se takto malá svtnice

zárove i vytopila, lak že c lý nástroj jméno , thermolampa" se vším právem zaslu-

hoval. Lebon byl první, který poznal, že se podobným spsobem i z jiných orga-

nických látek — jako z olej, sádel, ano i mnohých nepotebných odpadki — plyn

holavý dobývati míiže. l'r\ní vlši pokus s osvtlováním plynem holavým uinil Lebon

v Havru, ale obyvatelstvo nedbalo luze o jeho neobyCejné pokusy, lak že se brzy bez

poízení do Paíže navrátil. Ovšem nebyly tehdejší politické pomry podniknuli jeho

velmi píznivé. V Paíži poíal Lebon dobývat plyn holavý pouze z kamenného uhlí,

a osvtlil takto po mnohých nákladných zkouškách svj dm i zahradu, ano i jeden ho-

stinec. Ale ani tam si nechtl nikdo té vci všímal, a Lebon — jehož jmní íetnými

zkouškami velice trplo — musel upustit od svého zámru a odebral se do Versaillu,

kdežto založil dílnu na dobývání ocia ze díví. Když mu ale ani takto žádný prospch

nczkvítal a on veškeré nadje své zmaené vidl, upadl v zoufalství. Jednou z rána

roku 1802 nalezena jest na polích Elysejských mrtvola prostelená — byl lo Lebon.

Tkavý svt neml ale kdy, tázali se po pííin samovraždy, a pokusy ubohého Le-

bona klesly v zapomenuti. Teprv po tinácti letech bylo osvtlování plynem ve Fran-

couzích od cizinc zaízeno.

S velikým odporem potkaly se podobné pokusy také v Anglicku, a mly ko-

nen lepší výsledek. Jak nahoe podotknuto, stálo již roku 1798 v Soho blíže Bir-

minghamu hotové nástroji k dobýváni plynu kamenouhelného, a roku 1802 spflsobil

Murdoch k oslavení míru Amienského peskvoslné osvtlení veškerých lamjších dílen.

Obyvatelé msta Birminghamu divili se neobyejnému svtlu tomuto, a zponenáhla se

poaly i nkteré dílny Rirminghamské plynem osvtlovati. Pi zizováni nástroji k lomu

potebného pomáhal zvlášf jakýsi Winsor, který se brzy do té vci lak vpravil, že

mohl již roku 1803 v Londýn veejné pednášky „o upotebeni plynu k osvtlení

dom a ulic* držet, v kterých velmi mnoho zkoušek inil, aby veliké publikum co nej-

více pro vc tuto získal. Zárove si zjednal i patent na osvtlování plynem, (nehled

pi lom nikterak na zásluhy Murdochovy), a zamýšlel plynárny na akcie zídil. Jak

mile se ale opravdov té vci chopil, tu se vyítilo celé hejno pedsudk a odpor

z rozliných stran ; mnozí se báli o svou živnost, jiní zase mli veliký strach ped ti-

sícerým nebezpeím, které svtu z takového podniknutí hrozí. Kdo jen uslyšel, že se

musí mnoho plynu na jednom míst chovat a pak teprv po trubách do ulic a dom
vodit, ten pokládal celé loto podnikání za pouhé bláznovství; kdo ale ješt ktomu vdl,

že mže plyn lenlo holavý ve smíšení se vzduchem nebezpené výbuchy spsobit,

ten o nm nechtl více ani slyšet, a byl by rád každého takového podnikatele zrovna

do blázince zavel. Ale i rozumní a uení nebyli s návrhem Winsorovým s poátku

spokojeni, jelikož plyn kamenouhelný nepíjemn zapáchal, a kde hoel, i kovy kazil

;

istní pljnu nebylo totiž tenkráte ješt známo.

Takovým odporem by se byl snad jiný lovk dal odstrašit, nikoliv ale Winsor
1*



On znal prostedek, jímž lze lidi — zvlášt v Anglicku — ke všemu puhnout, totiž

nadji velikého zisku. Roku 1804 již veejn ohlásil, že každá akcie na slo tolar

ponese ron 11.400 tolar, ano že se znamenitý zisk tento v krátkém ase ješt aspo

desetkrát zvtší. Touto nestydatou pípovdí docílil, že se mu asi 312.000 tolar na

akcie sešlo. Veliká suma tato nanesla ale na neštstí pranic, ponvRdž se oupln spo-

tebovala pouze na rozliné zkoušky. Winsor ale neztratil ducha, on sliboval nyní

ješt víc, a opt se mu sešlo 106.000 tolar. Aby ve všeobecném mínní píliš ne-

klesl, rozhlašoval, že má plyn jeho nyní velmi píjemný zápach a že se stane brzy

výborným lékem proti souchotinám ; ano že budou brával plavci pi dalekých cestách

odpadky z plynáren na lod, aby si takto dle libosti zdravý a píjemný vzduch za-

opatiti mohli.

Toto nestydaté vychvalování ale celé Anglicko proti nmu popudilo. V ele

protivník jeho stál Murdoch, který se patentem Winsorovým o výsledek svého dlou-

hého skoumání ošizena vidl. Winsor si ale svou omamujicí výmluvností ze všeho

pomohl, a když mu nebylo dovoleno, námstí Londýnská plynem osvllil, obniezil se ve

srozumní se svými akcionái jen na jednu ulici, ale — obrátil se zárove s prosbou

ku králi, aby platilo privilegium jeho pro všecky zem Velkobritanské
;

pi lom ve

svých slibech již slevil, dokládaje, že každá akcie na sio tolar ron 670 tolar po-

nese. Král ho odkázal na parlament, kdež se roku 1<809 v dolejší snmovn o té

vci jednalo. Komise k vyšeteni té vci sestavená slyšela samou chválu — o to se

byl Winsor již postaral; a po všech tchto píznivých výsledkách byl Winsor — od-

mrštn. Teprv po delším ase jednalo se o tom opt v snmovn hoejší; tenkráte

ale s lepším výsledkem, který i od krále byl potvrzen. Nyní založil Winsor spolenost

s velikou jistinou, která ale první tyry léta žádného užitku nenesla, ponvadž roz-

liné zkoušky ištní a vedení plynu se týkající mnoho penz slály; proto se ale po

celý ten as jistina aspo nezmenšila. Roku 1816 dostal Winsor nové privilegium,

kterým mohl jistinu na 10, pozdji až na 22 milion zvýšit. Tím se nejen v Londýn,

ale po celém Anglicku osvtlováni plynem velice zmáhalo, a v krátkém ase i do

jiných zemí vniklo. Mimo spojenost Winsorskou, jejíž plynové trouby v krátkém ase

pes 30 zempisných mil v délce obnášely, povstalo brzy ješt mnoho jiných, a roku

1847 bylo v Anglicku (bez Skotska a Irska) 96 mst plynem osvtleno.

Soustátí amerikánské jest jediná zem, která osvtlování plynem z Anglicka ne-

obdržela. Jakýsi Henfrey tam již roku 1801 též pozoroval, že pára vypalováním z ka-

menného uhlí dobytá jasným plamenem hoí ; aby krajanm svým tento pokus v celé

kráse okázal, vedl plyn kamenouhelný troubami pod vodou k lodi 150 stevíc od

behu vzdálené, kterou lakto osvtlil. Vc ta se stala v Americe rychle velmi oblí-

benou, a msto Baltimore bylo již díve než Londýn plynem osvtleno.

Jinak se dlo v státech evropských. Po svém vítzství v Anglicku umínil si

Winsor i Francouzsko plynem kamenouhelným oblažit. Ale tam vrazil ješt na vtší

odpor, a k tomu nebyla doba, kterou si vyvolil — totiž návrat Napoleonv z Elby —
vci takové tuze píznivá; leprva v prosinci 1815 obdržel povolení k zaízení plynáren,

a lákal veškeré publikum etnými a skvostnými zkouškami, aby se v tomto podniknuli

zúastnilo. I našlo se nkolik píznivc, a firma DarpetiLigny, Périer el Comp. pevzala

zhotovení nástroji; ale firma tato udlala brzy bankrot, a te stála vc h než na

poátku. Z rozliných stran se ozývaly hlasy nepíznivé, mezi nimi i uenc, kteí



nékdy dost nemotorné proti plynu kamenouhelnému horlili; lak seku pf. pravilo, že

plynu toho možná jen z anglického uhlí dobýval, nikoliv ale z francouzského —
a pedce se mohl každý o tom velmi jednoduchým pokusem pesvdit, když Winsor

videi, že veškeré výmluvnosti jeho pedsudky francouzské vyvrátiti nelze, poCal PaH-

žanám okazovat jeít skvostnjší pokusy, kleré kuneCnC lépe oulnkovaly. Roku 1S17

sešlo se již pes milion frank k zaízení plynáren; ale horlivost francouzská nebyla

stálá. Trvalo to dv léta — a poet odbratehl se nerozmnožil: celá spoleCnosl se

musila konené rozejit, a prodala všecky své nástroji pouze za 67000 frank. Ale

i nový podnikatel, kleré práv zbytky tyto koupil, byl by málem pišel na mizinu,

kdyby byl král Ludvik XVIII. sám na své outraty podniknutí toto neudržel. Píkladem

královým povzbuzeni hrnuli se nyní dvoané k odebírání akcií, a tak povstala první

královská spolenost francouzská. Když ale král po néjakém ase plynárnu za polo-

viní cenu prodali kázal, udlala i lato spolenost bankrot a plynárna se doslala opt

do rukou anglických. Zponenáhla se ale pedee množil poet plamen plynových,

a roku 1839 bylo jich v Paíži 11.000; v té dob povstaly tam dv nové spolenosti,

které zvlášt vzdálenjší ástky msta plynem osvtlit mly. Nyní nacházíme v Paíži

osm spoleností k osvtlování plynem, jejichž jistina dohromady asi 30 milion

frank obnáší.

Zvolna se rozšioval plyn i po ostatních zemích evropských. Tak uzavelo

roku 1825 ministerstvo vnitra a policie v Berlín smlouvu na 21 let s jednou spo-

leností Londýnskou, která mla po celý len as msto Berlin za 31.000 tolar ron
plynem osvtlovat a na požádání i do divadel, krám, hostinc i byt soukromých plyn

zavádl. Spolenost ta žádala ale pozdji od soukromník veliké ceny, tak že byl

magistrát Berlínský konen rád, když smlouva došla.

Nám Pražanm se leprv roku 1847 svtla plynového dostalo, a smlouva se spo-

lenosti Vratislavskou uzavená trvá až do roku 1867.

Ostatn se ale plyn již z Evropy i jinam dostal, totiž do Egypta, ímž byla

proslulá tma egyptská konen pinucena ze zem se vysthovat, a — nyní se jinde

potlouká.

Poznavše ponkud, s jakým namáháním upotebení plynu holavého cesiu razili

si muselo, patme, jak se plyn tento z uhlí kamenného dobývá.

Na mnoha místech v pírod vystupuje plyn holavý sám od sebe u velikém

mniížství z dol uhelných ; když se plyn tento ve velikých nádržkách shromáždi a pak

trubami rozvádí, tedy povstane pirozené osvtleni plynem. Tak se pozorovalo na blízku

jezera Erie v Americe, že z jednoho potoka ustavin bublinky vyskakují : když se

bublinky tylo zapálily, hoely plamenem jasným : prmyslný duch amcrikánský dal to-

muto plynu píznivéjši východ, plyn se chytal do nádržek, a blízké místo Fredonia

doslalo takto velmi laciné osvtleni. Takových pramen plynových se na zemi ješt

mnoho nalézá, ovšem ne vždycky práv lam, kde by mohly býti lidem k užitku.

Pi dobývání plynu kamenouhelného roztlue se uhlí co možná na stejné kusy

a pak do hivol nasype. Kivoly jsou trouby prezu vejilého, as 7 stevíc dlouhé

a jeden stevíc široké ; vzadu jsou ouplu zavené, naped jest ale pidláno víko,

jenž se pomoci oblouku na kivolu pipevnného šroubem ztuha prillauje; tímto



víkem se uhlí do kivoly sype a po vypálení zase vyhrabuje. Do jedné krivoly se

vejdou jen as dva centy uhlí, ponvadž jen dopola naplnéna býti mže, jelikož se

uhlí v ohni nadýmá. Obyejné bývá nkolik kivol ve 2 neb 3 adách v peci zasa-

zeno, a lo tak, že pední, víkem uzavená ást každé kivoly z pece ní. Kivoly ty

se dlají bud z hlíny neb porcelánu, aneb se lejou ze železa; kivoly hlinné jsou

ovšem o dv tetiny lacinjší nežli železné, ale nesnesou za to žádnou velkou pro-

mnu teploty, a proto se hodí jen tam, kde ohe v peci nevyhasne, pokud kivola

trvá. Kivoly železné se skládají ze dvou kus, z pedního a zadního, které jsou

dohromady sešroubované ; ástka zadní leží stále v ohni a trpí více nežli pední,

která z pece ní; proto se nemusí ást pední lak asto obnovovali jako zadní. Pi
opatrném zacházeni vytrvá kivola asi 18 msíc.

ím se topí v peci pod kivolami ? Tím, eho je v plynárn nazbyt, totiž hohem
ili uhlím v kivdách již vypáleným. Užitené jest, když se pikládá pod kivoly do

pece kok žhavý, totiž takový, který se práv z nkteré kivoly vyhrabal, ponvadž se

as o desátý díl mén topiva spotebuje, než kdyby byl kok ped tím oupln vychladl.

Nkdy se hledí i k tomu, aby vzduch, který do pece táhne, procházel díve prchody
teplé, aby se takto již díve ohál a peci zbyten horka neubíral. Pi takovémto

opatrném topení lze s tetinou povstalého koku celou plynárnu vytopit, tak že ho

ješt dv tetiny na prodej ostanou.

Uhlí kamenné, jsouc horkem v kivolách truzeno, rozkládá se a vydává rozliné

plyny, které se z kivoly pry odvádti musejí. K tomu cíli vystupuje z pední ástky

každé kivoly kolmo trouba plynová, kterou celá sms plyn povstalých do zvláštního

jimadla odchází. Množství i jakost tchto plyn mohou býti rozliné, a to dle druhu

uhlí i dle horka, pi kterém s^ uhlí v kivole rozkládá. Uhlí siln se spékajíci hodí se

nejlépe k dobývání plynu, ponvadž sms plyn z nho povstalá nejvíce takových

ástek v sob chová, kterých je práv k svícení potebí. Co se horka v peci dotýe,

tu bývá dle dlouhé zkušenosti onen stupeií nejpíhodnjší, pí kterém je kivola na

eroeno rozpálena
; je-li horko toto menší, tedy se z plyn pi nm povstalých v troub

odvádi mnoho tekutiny srazí, která by se jinak ješt v plyny byla promnila
; je-li

horko to ale píliš veliké, tedy se jím i ást plyn povstalých rozloží, ímž se uhlík

v podob erného prášku vylouí a pak na stnách rozpálené kivoly usadí. Toto uhlí

na stnách uvnit usazené jest velmi tvrdé, tak že keše a jako sklo se brousiti dá.

Takové vrstvy uhlí, jakož i síra v mnohých druzích kameanéhu uhlí v rozliném

množství obsažená, jsou hlavní píinou, že se kivoly železné brzy kazívají.

Jak dlouho se má uhlí v kivole nechat, záleží obyejn také na dobrot uhlí;

nejastji 5, nkdy až 8 hodin. V první hodin již jen asi tetí díl poáteního množ-

ství do trouby plynové vystupuje. Ale i dobrota plyn povstávajících není po celou

tu dobu stejná; na poátku se vyvinuje plyn nejlepší, totiž takový, který má nejvíce

ástek svítících
; po hodin páté povstává plyn velmi špatný, který by sám o sob

jen slabé svítil, a trvá-li vypalování uhlí v kivole pes uritý as, tedy vystupuje

konen jen plyn takový, který by sám o sob ani nesvítil, který tedy jen množství

ostatního plynu rozmnožuje, ale v celku dobrotu jeho kazí.

Aby se každý kousek uhlí v kivole stejn vypálil, navrhoval se stroj šroubový,

který by uhlí v kivole otáel a po vypálení do zvláštní uzavené a vodou naplnné

nádoby pudil ; práce ta jest velmi obtížná, a proto se takové zaízení skoro nikde neujalo.



z cenin uhlí se dobude dle rozliné dobroty 12 až 17 liber plynu, což obnáší

dle objemu 368 až 765 kustkových stevíc; tento vlší rozdíl v objemu záleží v tom,

že mívá plyn z rozlii^nélio uhlí i rozlinou hutnost — že se m&že tedy z dvojího uhlí

ku p. stejn mnoho plynu dle viUi;/ vyvinout, a pedce v nestejném objemu.

Když jo uhlí v kivole již dost vypáleno, odejme se z ni v pedu víko, a po-

zstalý kok se vyhrabe ; pi takovém otevení kivoly to obyíejné siln bouchne,

ponévadž vnjiii vzduch mocí do ni vniká. Krivola se nechá po vyhrabání koku

chvíli otevená, aby totiž drobné uhlí na stnách jejích usazené shoelo a železu lak

luze neškodilo. Pak se opt nové uhlí nasype a víko zase na kivolu pidlá.

Kok k topeni pod kivolami uríený mže se, jak již nahoe povdino. pikládati

za horka, totiž jak se z kivol vyhrabe ; ale kok ostatní se vodou uhasí a pak co vý-

borné topivo prodává ; tento kok psobí totiž pi topení mnohem vtší horko nežli

obyejné uhlí kamenné, jen že potebuje o nco vtší tah — proto se ho užívá nej-

více k topení parních stroj aneb vbec tam, kde je velikého horka potebí.

Kok z kivol vyhrabaný nesmí se hasili na míst oteveném, ponvadž se pi

lom vyvinuje mnoho smradlavého plynu a zárove i mnoho nepijeniného prachu vy-

stupuje; z té píiny se hasí kok v jamách vyzdných, nahoe pikrytých, a plyn

i prach povstávající vede se do zvláštního komína. Proto bývá ale pedce každá ply-

nárna v mstech pro celé své blízké okolí velmi nemihni sousedem.

Obrame se nyní opt k plynu z kivoly rozpálené vyslupujicimu. Jak již po-

vdomo, není plyn tento jednoduchý, nýbrž jest to sms z nkolika plyn a i jiných

látek tkavých. Nachází se v nm loliž uhlovodík lehký, uhlovodík tžký (leichter

und schwerer Kohlenwassersloll), islý vodík, kysliník uhelný (Kohlenoxyd), pak ky-

selina uhliitá (Kohlensáure), sirovodík (Schwefelwasserslotf), sírouhlík (Schwelelkoh-

lenstoU^, tkavé soli pavkové (fliichtige Ammoniaksalze), rozliné oleje, cyan (slou-

enina uhlíku s dusíkem), sírocyan, kyselina siiitá (schwefelige Sáure), kyselina

chlorovodíková (Salzsáure), pára vodní- a pouhý dusík. Jen první tyry látky (totiž

uhlovodík lehký a tžký, vodík a kysliník uhelnatý) mohou se k osvtlování pote-

bovat ; z druhých jediné páry olejnaté k rozmnožení svítiva pispívají, veškeré ostatní

jsou ale škodlivé, jelikož jimi osvtlovací síla slábne a tento ješt jiných nemilých

vlastností nabývá. Kdyby se škodlivé tyto látky nevylouily, ledy by plyn velmi ne-

píjemn zapáchal, kovy rozežíral a ernil, mnohé bílé barvy špinil a pi hoení

silný kou tvoil. Z toho lze uznati, že jest ištni plynu, loliž odlouení tchto

škodlivých látek, v plynárn prací nejdležitjší, která nemalé opatrnosti požaduje.

K tomu ouelu se trouba plynová, která kolmo v pedu z kivoly vystupuje,

nahoe zahýbá a otvírá do jimadla (Vorlage). Jímadlo jest trouba železná, dosti ob-

šírná a dlouhá, která rovnovážn leží a dopolou vodou naplnna jest. Hoejší záhyb

každé trouby plynové ní v jímadlc as palec pod vodu. Tak pechází plyn ze všech

kivol zárove do vody v jímadle, a pedce jest každá kivola sama pro sebe uza
vena, nemajíc pražádného spojeni s ostatními.

V jímadle se musí plyn vodou probíral, a vystupuje pak z vody v bublinách

nad povrch, odkud se trúbou vodící do hiisiie (Kondensátor) odvádí. V jímadle se

ale plyn, klerý byl pvodn velmi horký, vodou již ponkud ochladil, tím se z nho
srazila vodní pára a také jiné dýmy, který se vbec slabým ochlazením srazili mohou;

lakto se stává, že v jímadle vody poznenáhla pibývá, ponvadž se tekutinami z plynu
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sraženými rozmnožuje. Tekutiny z plynu sražené tvoí lait nazvaný dehet, kameno-

uhelný (Steinkolentheer). Tekutina nesmí se ale v jímadie píliš rozmnožit, ponvadž
by se pak stáli mohlo, že by se plyn nemohl z hloubky až ku povrchu probrat; tedy

by se v kivolách nashromáždil a takto kivolu teba roztrhl; proto se nachází v jí-

madie hned nad normálním povrchem vody trubka, kterou tekutina zbyteCná (s dehtem

smíšená) odtéká do deheínice. Dehetnice jest bud jáma v zemi vykopaná aneb ná-

držka devná dobe zavená, v které trubka dehet pivádjící skoro až na dno sáhá;

otvor trubky jest tedy dehtem oupln uzaven, tak že nelze plynu do dehetnice

vniknouti.

Pravilo se již, že se plyn v jimadle jen málo ochladí a proto se z nho srážejí

v jímadie jen tekutiny, které se již pi slabém ochlazení kapalnými stávají; plyn ten

má v sob ale ješt jiné látky, které teprv ouplným vychlazením se sraziti mohou.

Kdyby se látky tyto v plynu nechaly, tedy by se pozdji nkde daleko od plynárny

samy srazily a takto trouby zacpaly, l'roto se musí plyn pedevším siln ochladili, aby

se všecko, co se ochlazením v kapky promniti mže, z nho oupln odstranilo.

A proto Stí vede plyn z jímadla do hustíce, t. j. do kašny z ploten železných složené,

v níž se mnoho trub kolmých nachází, kterými se musí plyn prodírat ; trouby ty jsou bud

studenou vodou obklíeny, aneb se na n neustále studená voda stíká. Co se množ-
ství trub v hustící dotyce, ukázala zkušenost, že pati k dokonalému ochlazení, aby

byl povrch veškerých trub plynových od kivoly až ku konci poslední trouby v huslii

dvakrát lak veliký, jako ohnm rozpálený povrch všech kivol, které se dohromady

do jednoho jímadla otvírají. Plyn, procházeje takto nahoru a dolil trubami vodou stu-

denou obklíenými, neustále se ochlazuje, tak že para dehtová se z nho sráží ; dehet

ten stéká do malých pihrádek, na kterých kolmé trouby hustiové stojí, a sta-

huje se pak do dehetnice. Když je voda chladící zponenáhla ohátá, musí se stu-

denou obnovit.

Dlouhá zkušenost ale okázala, že veškeré toto ochlazování jeélé nestaí, aby se

všecky páry z plynu srazily ; a proto se potebuje v dobách novjších mimo lo ješt

jeden hiisii, kterým se plyn prodírati musí. Tento druhý hustli má podobu širokého

sloupu tverhraného, a je uvnit drobným kokem naplnn ; kolem sebe má tak zvaný

plášf, mezi pláštm a stnami husliovými je prázdnina. Plyn vniká po vystoupení

z prvního hustíce do prázdniny mezi pláštm a stnami druhého hustie; jíž tím se

veliké plochy dotýká a siln ochlazuje; pak ale musí procházet drobným kokem v hu-

slii samém, kteroužto ohromnou plochou se tak ochladí, že, ml-li vcházeje do hu-

stie as 25 stup tepla, pi mírném poasí zimním pes 20 stup tepla v hustii

ztratí, tak že je nyní všech par dehtových skoro oupln zbaven.

Proto není ale plyn len ješt istý, nýbrž obsahuje posaváde veškeré plyny

škodlivé, které se ochlazením nesrážejí. Plyny tyto jsou dvojího druhu : jedny jsou

bezprostedn škodlivé, jelikož dodávají plynu osvtlovacímu velmi nepíjemných vlast-

ností; druhé mu škodí alespo tak dalece, že osvtlovací silu jeho seslabují. K tmto

druhým poítáme istý vodík a kysliník uhelnatý, které sice oba dobe hoí a po

shoení žádné nepíjemné páry nezanechávají, ale jen velmi slab svítí ;
pak kyselinu

uhliitou, která také nemá zápachu, ale nehoí a takto jasnost plamenu umenšuje.

K plynm bezprostedn škodlivým patí ale pavek (Ammoniak), jenž po shoení ostrou

páru kyseliny dusiné (Salpetersaure) zstavuje, která kovy i jiné vci kazí; pak



Hrovodik (SohwefelwasserslolT), který bud již ped shoením z plynu vystupuje, nepi-

jemnC zapáchá (jako staré vejce), kovy erní i veškeré blobou (Blelweiss) natené

véci špiní — anebo s plynem zárove shoí, tvoe kyselinu sii-iilou, která pak také

kov7 rozežírá ; konen sem patí i sírouhlik a sírocyan, které tak jako sirovodík plynu

velmi odporného zápachu dodávají,

K odslranni všech plyníi škodlivých pudí se plyn z hustife do cisterny (Rei-

ni^ungsapparat), kde musí rozliínými látkami procházel, ve kterých škodlivé ástky

jeho uváznou. Jindy se hnal plyn k tomu ouíelu páleným vá|ineni, kré se na kaši

rozedilo; ponvadž ale plyn touto kaší vápeiiou jen ztžka se prodrati mohl, bralo

se pozdji, vápno rozdrobené a navhlené, které se ve vrstvách mezi mech nasypalo.

Vápno to pohltí všecky v plynu obsažené kyseliny, zvláš kyselinu uhliitou, promníc

se takto v uhlan vápenatý; mimo to rozloží ale i soli pavkové, jelikož si kyseliny

jejich osvojí ; tím se ale práv istý pavek vylouí, který v plynu velmi nepí-

jemn psobí — a proto není vápno to istivem postailelnýin. Proto se navrhovalo

mnoho jiných prostedk, které by se k tomuto ouelu lépe hodily, ale každý ml své

nedostatky. Konen vymyslil anglický luebník Lamming spíisob následující, který

se v krátce skoro všude s oblibou pijal. Dle nho prochází |ilyn dv cisterny: v první

je pevný chlorid vápenatý, v kterém tihlany pavkové uváznou: v druhé ale sms
z kysliníku železitého (Eiseno.xyd), uhlanu vápenatého a devných pilin; železo se

spojí se sirou v plynu obsaženou v sirník železnati) (Schwefeleisen), který se na

vzduchu zponenáhla promní v síran železnatý; tento síran se ale ve spojení s vápnem

rozloží v sádra a opt kysliník železnatý, který se poznovu se sirou v plynu ob-

saženou sluuje, a tak se milže troškem tohoto kysliníku plynu mnoho ástek sirna-

tých odejmout. Když jest plyn oupln vyištn, nesmi blobou natený papír špiniti,

a roztok cukrový ani ern ani bíle zakalovati.

(Dokonení.)

Dílny na chléb.

Ku konci roku 1855 stálo v Paíži 100 kilogramíi (178 našich liber) obilí

47 franki *). Dle dkladného vyšetování dobylo se z tchto 100 kilogram obilí

:

I. 69 kilogram bílé mouky, a z té se udlalo 91 kilogram

bílého peiva ; kilogram takového peiva se prodával po

58 centimech, což iní za všech 91 kilogram .... 53 frk. 24 ctm.

II. 6 kilogram erné mouky, z které se 8 kilogram erného

chleba upeklo; kilogram erného chleba stál '
,j frank,

tedy v celku 4 — O —
III. 19 kilogram otrub, kilogram po 10 centimech iní ... 1 — 00 —
IV. 6 kilogram roztroušeného prachu, jehož cena se zde ani

nepoítá.

Spoítáme-li dohromady ceny prvních tech výrobk, obdržíme 59 — 14 —
Z toho následuje, že se musí platit za zdlání (lotiž za semletí a speení)

-100 kilogram obilí 12 frank a 14 centim ! A jakého namáhání je pi tom asi po-

*) Frank pKití dle mišich pi^ni/z 23 krejcary v stiítirc, n dlí S" nu 100 fcntiniú.
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tebi ? Obilí to — za 47 frank koupené — se za IVa hodiny na mlýn semele, a

z mouky dobyté se jednou osobou za 2 hodiny v pekárn peivo zhotoví; a pak mají

mít výrobky tylo o 12 frank a 14 eentimfi, tedy více než o 25 procent vtší cenu !

Zda-li pak i jiný prmysl za práci tak dobe platí ? Podívejme se do pradáren

a tkadlcoven, co by se tam dalo asi za tch 12 frank poídit? Když se celý žok

bavlny vyisti, spede a na 150 loket hustého kalunu setká, platí se za všecky tyto

práce dohromady 18 frank, tedy pijde za 100 loket takového katunu 12 frank!

A jaká to práce! Jakých ohromných stroj k tomu potebí, a kolikeré ruce musí

bavlna projít, nežli se pedením a tkaním v hotový katun promní.

Z toho všeho by následovalo, že musí každý mlyná a peka velice zbohatnout,

když si dává práci svou tak nesmírn zaplatit. A pedce slyšíme asto, že si pekai

na malý výdlek stžují ; musí tedy píina této drahé práce jinde vzet, na kterouž

laké v postupu svého lánku pijdeme.

Jestliže se po celém oboru prmyslném pozorn ohlídneme, shledáme brzy, že

se stal již v pedešlých dobách v každém odvtví znamenitý pokrok — jen v mlyná-

ství a pekaství se staré zvyky a práce takka bez promny udržely. V posledních

letech se uinil v mlynáství pedce njaký pokrok, v pekaství ale — skoro nic; pec

pekaská v zasypaném Pompejí nalezená je práv taková jako naše nynjší; za tuto

tisíciletou nedbalost platilo veškeré vzdlané lovenslvo dlouhou a ádnou pokutu!

Ne dosti na tom, že se po tak dlouhý as v tomto nejpotebnjším a nejrozší-

enjším odvtví prmyslném žádných oprav nestalo ; ale ani to, co naše doba v tom

smru chvalitebného utvoila, nenachází zvláštní pízn. V nových chlebových dílnách

Paížských se dá lOO kilogram obilí za méné než 4 franky v peivo obrátit; jaký

to rozdíl proti obyejnému pekaství, kde tatéž práce víc než tikrát tolik stojí —
a pedce se dílny chlebové po celé Europ tak málo zmáhají. Vesnian si bude ovšem

ješt dlouho sám potebný chléb pipravovat, ale v mslech lidnatých, kde se chléb

vesms kupuje, mže se jen zízením dílen chlebových docílit, aby veškeré obyvatel-

stvo, chudé i zámožné, istý, dobrý a laciný chléb dostalo. Místa na blízku vtšího ta-

kového msta ležící, aneb železnicí s ním spojená, mohou si pak také s prospchem

chléb z msta kupovat.

Pi našem obyejném peení se mouka s vodou zadlá a po vykynuti velmi

pracn misí; tsto vymísené rozvaluje se rukama, naež se z nho vytvoují bochníky

rozliného tvaru, které po vyhntení bud na košíkách bu na prknách ješt povykynou

a pak se do pece sázejí. Kdo se v mstských pekárnách na tyto práce podívá, ten si,

má-li slabý žaludek, každé koupené peivo snadno zoškliví. Co se tu nkdy všecko do

tsta pimísí! !

!

Jak ist to vyhlíží naproti tomu v dílnách chlebových ! Pro píklad zde podá-

váme uspoádání takové dílny v Štutgarl, která za den a za noc 160 cent chleba

zhotoví a o mnoho levnji prodává, nežli tamnjší ta.va uruje. V té díln se sype

mouka ze skladu velikou nálevkou dol do pekárny, a pichází takto zrovna do stroje

mísícíVíO (Knetmaschine) ; stroj tento jest truhlík železný, tyry stevíce dlouhý, do kterého

se pt cent tsta vejde. V truhlíku se otáejí zvláštní chapadla, která tsto po kusech

oupln a rychle promakávají; když je stroj s celým tstem hotov, nakloní se, a vy-

sype tsto spracované do devných nádob tverhraných, které k nmu po kolekách

pibhnou; z tch pichází tsto do forem a pak do pece. To vše dje se s takovou



11

istotou, že je radost se na to podívat. Jindy se myslívalo, že jsou k válení tsta 'teplo

ruky lidské, hojný poí a jakýsi výpar pavkovV vci ncvyhnulclii potebné; ale dkladné

skoumani a zvlášt nová zkušenost okázaly, že se nif-la vlastn loulo domnlou po-

li-ebou jen oiklivoul té nejistoty ponkud umírnil

Stroje mísící nepracují ale jenom istji, nýbrž i lacinji nežli holá ruka lidská,

ponvadž se obyíejn vodou neb parou pohybují; ale kdyby se i rukou pohybovaly

(jako se to u strojil meníích i skulen stává), pedce by mohl jediný lovk v takovém

stroji nkolikrát více tsla zdlal, nežli bez nho. Stroj, který k svému pohybování jen

za 3 kon síly spotebuje, zdlá týdn 1400 cent tsta, na emž by beze stroje 48

silných dlník co pracovati mlo.

Ale stroje mísící nejsou jediným prostedkem, jímž se stává chléb v dílnách

chlebových lacinjším ; hlavní píina této menši ceny leží v uspoení paliva. Ti našem

peení obyejném se pec rádné vytopí, a pak se peivo do ní vloží : po upeení není

pec ješt studená, ale ponvadž se nyní již nepotebuje, nechá se vystydnout, a za

as, když se má zase nco péci, znova se vylopí. Co se lu paliva zbyten promrhá!

Každý uzná, že by se mnoho uspoilo, kdyby se v peci neustále, ve dne v noci, peklo,

lak aby nikdy nevyslydla ; to se z ásti u mnohých peka, klei mají silný odbyt,

také v skutku dje, a pedce pec jejich denn na nkolik hodin odpoívá. V dílnách

chlebových se ale nejen bez petržení pee, nýbrž i pec má zvláštní uspoádání; tam

se totiž nevytápí pec sama, nýbrž lopi se v kamneih, kterými se rozliné Irouby vi-

nou ; v trubách tch je vzduch, který se rozpálí a pak do pece pechází, tak že se

mže v kamnech neustále topit a v peci neustále péci. Tím se nejen mnoho paliva

pispoí, ale mže se palivo všeho druhu, i nejšpatnjší potebovat, ponvadž se pe-

ivo paliva nikterak nedotýká; a proto se pálí.á v dílnách chlebových nejvíce laciný

kok, kdežto peka obyejn pedrahé díví do své pece hází. V nkterých dílnách

mají i takové pece, u kterých se pda dokola otáí, tak že se každý bochník ouplné

slýni propee, což se v peci obyejné vždycky nepovede.

Uspoením práce a paliva mohou tedy chlebové dílny peivo lacinji prodávat

než obyejný peka, a až se dosti rozšíí, nechá i mnohý rolník na blízku msta neb

železné dráhy svého domácího peení a bude kupovat veškerý chléb z takové dílny
;

vždyf se již nyní stává, že mnohý moudrý hospo lá veškeré obilí prodá a mouku pro

svou potebu koupí ; když uvidí, že lio peení chleba doina více stojí nežli dílna za lo

poítá, když uvidí, že se mu chléb doma asto nepovede, že ale z dílny vždycky istý

a dobrý chléb obdrží, pro by ho nekupoval 'i

Až se naše železné dráhy dostaví, tu by zvlášf lakové obyvatelstvo zízením

dílny chlebové velice získalo, kleré musí nyní v mstekách chléb kupoval. Mezi de-

síti menšími msty je sotva jedno, kde by byl u pekae neb pecnáe ádný chléb k do-

stání; bud bývá pipálený a oprýskaný, nebo sražený a odpadlý; nejaslji ale, pro

uspoení mouky a paliva, tak málo vypeen;, že skrz nj prsty probhnou. A coí

teprv ty ubohé housky ! kdyby byly na slunci peené, alespo by nemly na sob tolik

popele ! Tainjší obyvatel to musí ale z nouze pedce draho zaplatil. Kéž se to brzy

napraví I
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Drobnosti.

Ulirainarin.

Pravý ultramarin dlá se z kamene lazurového (Lasurstein, Lapis Lazuli), který

se nachází nejvíce v Persii, v ín, Tibetu, Biicharsku a Sibii. Kámen tento se brává

jinak i na prsteny, náušnice a jiné šperky, dá se dobe uhladit, ale brzy svj lesk tratí.

Luebn se skládá z kyseliny kemíkové a sirkové, pak z kysliníku hlininého, vápni-

itého, sodiitého, hoitého a železitého
; je-li ostatn istý, bývá krásn modrý; nkdy

mívá ale bílé skvrny, což jest znamením, že je s drobným kyzem smíšen. Má-li se z nho
ultramarín dobývat, musí se bu samý istý kámen vybrat anebo pimíšený kyz díve

opatrn odstranit. Pravý ultramarin se dlával nejvíce ve Vlaších, zvlášt v ftím. K
lomu se kámen na erveno rozpálí a pak ve vod uhasí, aby zkehnul ; na lo se velmi

drobn rozemele a prášek povstalý ve vodé vypere. Aby se ale i nejmenší neistota

z nho vylouila, vezme se trochu terpentinu, kalafuny, bílé smíily a žlutého vosku, a

prášek se do toho vsype, ímž povstane modré tsto: to se dobe promíchá a pak

v isté vod promáchá. Tím se modré ásteky z tsta vylouí a voda nabývá barvy

modré; když je voda již dost modrá, odleje se, a tsto se v jiné ist vod opt pro-

maká; to se tak dlouho opakuje, až se voda tstem již nemodí. Všecky vody slité

dají se dohromady a nechají se stát, až se z nich na dn istý ultramarin usadí. Z libry

kamene fezurového dobiide se takto asi lot ultramarínu: a ponvadž kámen sám v sob
drahý jest, patíval ultramarin k barvám ze všech nejdražším Za starých dob ml stej-

nou cenu se zlatem, a ješt roku 1828 stál lot ultiamarinu 100 frank. Proto se hle-

dlo, jak by se dal ultramarín z jiných lacinjších nerost padlat, a když se luební

složení jeho poznalo, nebylo padláni lo již píliš tžké.

Již roku 1700 udával jakýsi Blancourt, že zná látky, z kterých lze kámen lazu-

rový padlat; ale pravil, že bude lépe, když tento svj vynález ani neoznámí, ponvadž

by se lidé pro tchto látkách, kterých prý všudy dost, mocn hnali a ostatní prospš-

njší práce zanedbávali. Tehdejší vysoká cena ultramarínu spoívala totiž více v jeho

vzácnosti nežli v kráse. Ostatn se nezdá, že by byl Blancourt sám ultramarin padlá-

val. První pokusy o padlání ultramarínu uinil Manjraf roVu 1758; tím se dokázala

sice možnost, nikoliv ale ješt prospch takového podniknutí. Gólhe vypravuje v po-

pisu své cesty po Vlaších (z Palerma 13. Dubna 1787), že se dlá v Sicílii zvlášlní skle-

nná sms, která vypálením v pecích vápených povstane, a pak na tabulky rozezaná

místo kamene lazurového k ozdobeni oltá, náhrobk a jinak se potebuje.

Roku 1806 oznámili Klement a Desormes luební rozbor uliramarinu, s popisem

veškerých vlastností tohoto barviva. Za nkolik let na to nalezl Francouz Tessert ná-

hodou v pecích sodových modrou látku, která po luebním rozboru jevila vehkou po-

dobnost k ultramarínu ; vc ta byla velmi nápadná, ponvadž se nyní s jakousi jisto-

tou poznávalo, že by se mohl ultramarin s prospchem padlati z látek velmi obyej-

ných. Od té doby se každý podobný výjev pozorné proskoumával, až jakýsi Kuhlmann

nkolik rok na to oznámil, že pii pestavování pece, v které se síran sodnalý vypalo-

val, pokaždé roztroušené vrstvy ultramarínu nalezl.

Takto povzbuzena vypsala Société encouragemenl pour Vindustrie nationale roku

1824 cenu 6000 frank na dobývání nepravého (strojeného) ultramarínu, který by se
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pravtMnu ve všem vyrovnal. Tuto cenu obdržel dne 3. prosince roku 1828 francouzský

luCelinik (ruinifl z mésta Toulouse, klerý ale svflj vynáhíz veejn neoznúmil, nýbrž

jen jednoho nuda nadzmínné spoleínosli {Vauqelina) co svdka k siým pracím pi-

pustil. Guimelv nepravý ullramarin nebyl od pravého skoro ani k rozeznání, a Guimet

ho prodával lot po 5 zlatých ve stíbe, kdežto pravý (z kamene laziirnvého dobytý) ul-

tramarín tenkráte ješt osmknitc dniž.ší byl. Skoro zárove s Guimetem podailo

se i proessoru Gmelinovi v Tubinkách , ullramarin padlat ; Gmelin svj vynález

hned veejn ohlásil, ale ultramarín jeho nebyl lak pkný jako Guímetfiv. Roku 1833

oznámil i Robiquei zvláštní spsob, jimž lze velmi lacin nepravého ultramarínu dobyli
;

ale i jeho ullramarin se nemohl s Guimelovýni porovnal, a proto se Guimet se svou

vysokou cenou poade držel. Na to se pihodilo, že Vauquelin, klerý jedin vdl o

tajemství Guimelov, náhle zemel, spolenost si ale za jeho živobytí nezpomnla, aby

byla tuto vdomost jeho napsala a uložila. Guimet se ale se svým tajemstvím vytasiti

nechtl. Proto vypsala se opt cena 2000 frank na dobývání nepravého ultramarínu,

který by se pravému ve všem vyrovnal ; tuto druhou cenu obdržel jakýsi Ferrand,

klerý vlastn jen spilsob Robiquelv o nco zlepšil. Ferrandv ullramarin byl sice la-

ciný a dobrý, ale Guimelv byl pedce ješt lepší; a prolo se držel Guimet se svou

cenou až do roku 1839, v kterém ase zaal prodával lot nejistšího ultramarínu za

2 zl. v stíbe, a Uhru sprostého (na barvení papíru, aloun a j.) za 8 zl. až i za

5 zl. v slibe. Tyto ješt dosti vysoké ceny zdají se dokazovati, že není spsob

Guimelv lak jednoduchý a laciný, jinak by byl pro lepši odbyt ceny své jist díve a

více snížil.

V Nmecku teprv roku 1839 Dr. Severeus ve VVermelskírchen, a roku 1840

Letjkauf a Hetjne v Norimberce vtší fabriky na ultramarín zídili
;
ale v obou fabrikách

se celý spsob dobývání ješt co hluboké tajemství chová. Oboje firmy chtly již roku

1840 svou zkušenost bu za slální náhradu uveejnil, anebo soukromníkm za slušný

honorár sdlit; nezdá se ale, že se jím mnoho podávalo. Po dlouhý as žádná jiná

vtši fabrika v Nmecku nepovstala, kde se co vyskytlo, byl to jen slabý pokus dle

popisu v asopisech vdeckých, aneb dle návodu dlník z fabriky Norimberské upr-

chlých, klerý obyejn brzy zanikl. Teprva v nejnovjších dobách se dílny ultramari-

nové znamenit zmáhají : tak se dlá nyní ullramarin ve Vídni i u nás v Praze (na

Smíchov), klerý se Norimberskému oupln vyrovná. V díln Vídenské rozeznávají

8 druh, z níchžlo má nejistší íslo O, a nejšpatnjší íslo 7. V díln Pražské (Kinzl-

berger el Comp.) rozeznává se ale 10 druh, které máji následující znamení : 00, O,

01, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. íslo 00 jesl nejlepší, íslo 7 nejšpatnjší. V télo díln se

i mnoho jiných barviv a rozliných výrobkv luebních dobývá, prolož se o ní ješt

aslji zmíníme.

V Anglicku a Holland zaaly skoro veškeré šmolkové fabriky nyní ullramarin

dlal. V dobách posledních oznámili ješt EUner, Winterfeld, Briickner a Brunner

zvláštní spsoby, jimiž lze dobrého a laciného ultramarinu nabyli. A jsou spsoby
tylo dosti rozliné, v lom se pedce srovnávají, že udávají všecky kemen, síru, ky-

sliník hlinitý, sodnalý a železilý za nejdležitjší ástky strojeného ullramarinu; pro

piklad zde uvádíme toliko návrh Brunneriiv. Dle nho se 70 ástek istého písku,

240 ástek páleného kamence, 48 ástek rozdrobeného devného uhlí, 144 ástek
sirkového kvtu a 240 ástek suché sody dohromady na drobný prášek rozmíchá, pak
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v kelímku do ervena rozpálí a 1 '/j hodiny v lé ervené eavosti udrží ; po vychlad-

nuli je z loho hrnuta suchá, ervenožlulá, která se nyní vodou proplakuje; na to se

pidá k pozstalému prášku stejné množství siry a 1 '/jkrál tolik suché sody, pak se

opt rozpálí a zase ve vod propirá; to se opakuje ješt jednou, a konen se posype

prášek, byv v nádob porceliinové zahál, sirkovým kvtem, ímž nabude barvy temn

modré. Ultramarín má mít ale barvu lazurovou, a proto se musí ten temn modrý

prášek na železné desce ješt se sirou prepalovat; na desku tu se nasype vrstva siry,

a na ni práv taková vrstva modrého prášku, pak se deska tak rozpálí, až se síra na

ní vzejme, ímž temnomodrá barva prášku v lazurovou pechází ; to se lak dlouho opa-

kuje, až veškeren prášek isté lazurové barvy nabude. Z 742 lolfi tch smíchaných

látek nabude se takto usi 160 lotu istého uitvamarinu.

Ustavinými pokusy se cena ultrainarinu velice snížila, a kdežto se jindy co

vzácnost jen po lotech prodával, prodává se nyní na centy a potebuje se i k barveni

papíru, aloun, ano i k malování pokoj. Pravý i strojený ultramarín tratí kyselinami

(zvlášf kyselinou solnou) svou barvu, a proto se musí vci jím natené i ped octem chránit.

Od nedávná se objevuje v Obchodu zelený ultramarín, který není vlastn nic

jiného nežli nedokonah'/ modrý ullramarin, a proto se podobným spsobem dobývá. A
jest zelený ultramarín velmi laciný, nenachází veliké obliby, ponvadž jest barva jeho

tuze mdlá.

Nkdy se mluvívá i o erném a žlutém ultramarínu, kterážto barviva ale neprav

lak šlovou. erný ultramarín není nic jiného nežli isté rozemleté uhlí, a žlutý ullra-

marin (Gelbin) je chróman barylnatý (chromsaurer Baryt).

Tmel stromový.

K zacelení ran stromových potebují se rozliné druhy tmele (Baumkilt), z nichžto

zde nejdležitjší uvádíme.

1. Tmel francouzský. K tomu se vezmou (dle váhy) 4 díly erstvého kravského

hnoje, 2 díly roztlueného a petoeného (páleného) vápna, 2 díly petoeného devného

popele a '/4 dílu pietoOeného íného písku ; z toho ze všeho se udlá kaše, tou kaší

se pomaže rána stromová (neb místo, kde se nco odízlo) as na Vg palce zvejší, po-

vrch se pi>.'!ype petoeným popelem devným a popel se prstem na tom rozete, po

pl hodin, když se již popel do kaše vtáhl, nasype se ho opt trochu a zase se prstem

rozete ; to se tak dlouho opakuje, až tmel na povrchu oupln uschne a se uhladí.

2. Nmecký tmel. Ti ástky (dle váhy) nehašeného rozdrobeného vápna a jedna

ástka dobe roztlueného devného uhlí smíchají se v hrnci s olejem lnným tak,

aby se z loho stala kaše, která se pak šttikou na ránu stromovou natírá. Má-li se

tmel tento delší as uschovávat, musí být hrnec dobe pikryt ; as od asu se k nmu
drobet lnného oleje piileje, zamíchá a opt dobe zave; jinak by se brzy zkazil.

3. Tmel dehtový. Dehet devný (kolomaz) i kamenouhelný bývají také dobrým

tmelem stromovým. Rána se lakovým dehtem nate a pak se udlá tsto z popele a

dehtu, kterým se rána natená ješt potáhne. Dehet tak dobe psobí, že se po nm
rána již za rok Krou pokryje.

4. Tmel Weymanv. Z kolomazi a dobe roztlueného uhlí udlá se kaše, kte-

rou se rána stromová pote; aby se kaše ta na rán dlovíbo nelípala, pokryje se za

njaký as vrstvou suché hlíny.
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5. Tmel Grunerv. Tri loty petoeného popele deveného, 6 lol ervené hlinky,

libra béloby (Bleiweiss) a asi 6 lotu ídkého tcrpentinu se ve vaeném oleji Inéném

na kamene roitctroti a rána stromová se líni dvakrát namaže.

6. Gutaperfa. Dva loty gutapcri se s librou hustého lerpentinu v nádob že-

lezné na ohni rozpustí, a z kaše povstalé se udlají koule. Koule ty se mohou dlouhý

as vhlkými prsty na tenounké plátky roztáhnout, kterými lze pak rány stromové

s dobrým prospchem a velmi pohodln pdkrýli.

Koslice a valosiii.

Koslice (Fischliein) jest hnmta rohovitá. která se dlá z pianu velrybích. Vel-

ryba má po každé stran patra 200 až 250 piani. Piany nejsilnjší jsou uprosted

patra; ty bývají až 2 sáhy dlouhé, velmi zkivené, 6 palcfl široké a '/^ palce tlusté;

piany naped a v zadu tlamy ležící jsou uién zkivené, mnohem kratší, užší a tenší.

Velryba stará má piany erné, mladá ale zamodralé. Z velryby zabilé se piany vy-

trhají, oisti, klínem a palicí na jednotlivé lupeny rozdlí, a ve svazcích (as 3 centy

tžkých) na vzduchu osuší, naež se pode jménem koslice nezdélané (rohcs Fischbein),

prodávají. - V mstech námoských se pak takové piany po odstranní roztepených

kraj pilou na kusy as ti stevíce dlouhé rozežou a v kotli ve vod vaí, aby zmkly;

na to se zvláštním hoblíkem na proutky urité tlouštky rozdlují, které se po usušeni

na stranách drsnatých oškrábou a pak do obchodu picházejí. Pro svou ohebnost a

pružnost se koslice velmi rozmanit potebuje; z prutii tlustých dlají se i hole, nkdy
se proutky slabé na tenounké žin rozdlují, z kterých se pak košíky, klobouky, epice

a podobné vci pletou. Ohýbáním a stlaováním v zahátých formách kovových se dá

z koslice všecko urobit, co se z roh dlá, jako pyksly, knoflíky a j. Co pi oškrabo-

vání proutk kosticových odpadne, mže se místo koské srsti k vycpávání potebovat.

Pístavy na Moi Severním rozesílají kostici po celé Evrop.

Rozmanité upotebení koslice se neustále rozšii^uje. ale velryb v ledovém moi
severním ubývá ; ovšem se nyní i v jižním moi ledovém velryby chytají — ty mají

ale o mnoho menší piany, proež se cena koslice od njaké doby již velice zvýšila,

tak že se místo ní ted velmi asto rozšlípaného rákosu španlského fCalamus Rotang)

užívá. Rákos len je ale sám o sob málo pružný, hrubý a snadno se zláme, proto se

hodí jen k vcem sprostšího druhu. Nedávno byl ale vynalezen spsob, jímž lze rákos

ten lak pipravit, že se kostici oupln vyrovná. K lomu ouelu se kemenný povrch

zvláštním strojem z rákosu odloupne a tento pak na tenké proutky rozštípá ;
zárove

se rozpustí trochu gutaperi a kauuku se sirou v oleji kamenouhelném, a roztok

ten se na zvláštním stroji silným tlakem do rákosu vtlaí, až všecky dutiny jeho proni-

kne. Rákos naplnný se pak pozorn vysuší a konen válci protáhne, ímž dirkovalost

svou oupln ztrácí a vlastností kostici podobných nabývá. Rákos takto pipravený na-

zvali „valosin."

Patenty a pricilegie na vynálezy.

V 55 státech lze vynálezcilm zvláštní patent neb privilegium na svj vynález

žádati. Patenty se udlují: V Rakousku, Prusku, Bavorsku, Sasku, v Hanovru, Virlem-

berku, Bádensku, Holšlýnsku a Lauenbursku, ve Valdeku , v Anglicku, v Hollandé

a koloniích hollandských, v Belgii, v Dánsku, ve Španélích, v Portugalu, ve Francouzích,
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v Lue, Moden, Parm, v Toskánsku a Papežsku, v obou Siciliích, v ecku, v Rusku a v Sou-

státí severoamerickém. Privilegie. které se svým pisobením patentm vyrovnají, udlují

Š>édsko a Norvežsko, vláda ostrov Jonických, kiirfirštví Hesské, velkovévodství Hesské,

Brunšvicko, Meklenburg-Zviin, Nasa\sko, Saso-Výmarsko, Saso-Meininsko, Saso-

Starohradskii. Saso-Kohurir-Golhskii, Meklenbiirg-Slelic, Oidenbursko, Anhall-Dessau-

Kothen, Anhalt-Bernburg, Scliwarzburg-Sondershausen, Scbvvarzbuig-Rudolsladt, Reus

(rodina starší i mladší), Schaumburg-Lippe, Lippe, Hessen-Hoinburg, Bukovec, Frank-

furt, Bemen, Hamburk a americký stát Chili. Ve dvou velikých koloniích, totiž v an-

glické Austrálii a v anglické Indii poínají nyní nové vynálezy podobných práv užívat.

Švýcarsko nedává žádných patentíi, proto ale smí každý Švýcar o patent na svj vy-

nález v jiných státech žádati.

Otevení piiiyijlové školy.

Konen se uskutenilo, na jsme dlouhou dobu ekali. Dne 8. bezna

naše pnimy-iJni škola slavn otevena byla, a skutené vyuování po-

alo hned druhý den nato, významn na den slovanských svatých apo-

štol Crhy a Stracholy. Když se ped desíti lety v obecenstvu e-

ském (zvlášf mezi mládežíj malé píspvky k tomu ouelu sbíraly, netušil

nikdo nepíznivých dob a nemalých pekážek , s kterými se blahé toto

poínání potkati mlo. Ale zdá se, jakoby se snažilo emeslnictvo naše vy-

nahraditi, co plným desítiletím promeškáno, etn a horliv navštvuje po

své práci uební sín, a podává nám utšenou nadji, že snad v krátké dob

národ náš, novým duchem oživen, z vlastní síly v zápas se pustí s veškerým

prmyslem ciziny.

K takovému ouelu není ale dosti na Pražské škole prmysluí. Kéž by

i jiná msta podobných ústav sob založiti hledla, a takto spojenými silami

k blahu vlasti pispívala! Naše posavadní „školy opakující" jsou na mnoha

místech — a to práv v mstech vtších — v tak špatném stavu, že tam

uedník více zapomene nežli získá. Zdaž by se nedalo s každou nižší reálkou

bez velikých výloh spojiti zvláštní vyuování, které by v ase píhodném

vyhovlo hlavním potebám tovaryš a uedník emeslnických? Ovšem se

cvií uitelstvo pro naše nižší reálky (bohužel !) posavade jen v ústavech n-

meckých, ale — dobrá vle mnoho zmže.

Chceme se i budoucn zanášeti touto záležitosti, všímajíce sob jak po-

krok na poli tomto inných, lak i toho, eho ješt potebí k zdárnému

vývinu chvalného podniknutí.

Sestavil: Fiof. Joser Balda.

Tiskem Bedicha Rohlíka v arcibisknpském seminái v Praze, 1857. ..i:!.!!".! „



PRMYSLNÍK
Píloha k Živé.

iBlO Z.

Dobývání plynu z kamenného uhlí.

(Dokoníent)

Plyn istý žene se áo plynopudu (Gasometer)
; plynopud ten jest kašna vy-

zdna, ponkud vodou naplnná, v níž se nachází pi-ekocená nádoba z plechu želez-
ného kterážto nádoba vlastn pb/nopudem slov; kašna s plynopudem má pro sebe
obzvláslm budovu. Nkdy se ale i kašna i plynopud ze železa zrobí; lak mají v Ber-
l.ne lakovou kašnu železnou, která jest skoro 20 stevíc vysoká a skoro 60 slevícfl
(v príimru) široká, váží 3445 cent a vejde se do ní skoro 32.000 cent vody;
plynopud v ní pekocený váží 55 cent.

Pro ale se vede plyn do plynopudu? proé se nežene byv vyistn zrovna tam,
kde se j,m svítil má? Ponvadž nebe, aby se vždycky práv v té míe tolik plynu
z knvol dobylo, co se ho v té dob spotebuje ^ a pak, ponvadž by plyn nkdy
mocné z trub se hnal a ledy siln svítil, nkdy ale jen volné z otvor se vinul
a slabé hoel. Plynopudem se lmlo nedostatkm vyhoví, ponvadž plyn v nm shro-
máždný - af jest ho tam již více nebo méné - poád stejným tlakem do trub se
zené a tedy poád stejné svtlo poskytovati mže.

Plyn istý hrne se k tomu ouelu zvláštní troubou do vody v kašn a sice
zrovna pod plynopud; plyn, jsa lehí nežli voda, vystupuje v bublinkách nahoru,.mž se plynopud v kašn zdvihá, a to tím výše, ím více plynu se již pod ním na-
cház>. Voda mezi plynopudem a stnou kašny poleje se dehtem, aby tam tudy plyn
ve vodí roztroušený ucházeli nemohl; i pekocené dno plynopudu bývá dehtem na-
reno, aby plyn štrbinami tak snadno nepronikal. Do vody musí se v zimé po celékašn borká pára pouštl, aby nezmrzla.

VA., ''"Vfr^""*'?
"'"""' "' '' J'"' "'""'' J'"*^ '^«"''y' kterou plyn vychází;

když se totiž kohoutek první Irouby (klerou se plyn do plynopudu hrne) zave a ko-
houtek druhého otvoru oteve : lu ubíhá plyn tímlo otvorem dále do trub rozvádjících
az na místo urené, a to s jakousi mocí, ponvadž ho váha plynopudu do otvora
vhani. Jak plynu ubývá, padá i plynopud níže, lak že stále tím samým tlakem „a
plyn psob,; proto ale pedce není len tlak poád stejný, ponvadž se plynopud sám,
cim mže do vody padá, stává stále lehím Oako každé tleso ve vod na váze tratí)-
a proto se musí „estejnost tato opatrn vyrovnat. K tomu ouCelu jest upevnn na'
plynopudu zrovna uprosted etz, který se kolem pevné kladky otáí a na druhém

TL'"il""'
'*"'*' "''"' "''"*'' '"'^ P'"'''"^ '^ ^^ ^^^'^'' í ^'"''n^"' « «1>ec lak
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uruviiat, že pak plyiiopud vtším neb líieiiším tlakem na plyn psubi. Ivdyž se plyno-

pud pi ubývání plynu níže do vody potápí a takto na váze Iralí, spoiiili se s ním

zárove pes kladku i áslka etzu, a etz len je tak bedliv pracován, že ten

kousek, kteiý se vždycky pes kladku otoí, práv tolik váží, co plynopud hlubším

ponoením na své váze zlralil, lak že, když se závaží jednou dle jistého spsobu

urovná, plynopud neustále tlakem nezmnným na plyn pfisobiti musí. Z toho jest

patrno, že ím menší jest závaží protivné, lim vtší silou plynopud padá a tím moc-

nji plyn ven vyhání. Od tlaku toiioto závisí ale jasnost plamen plynových, a proto se

musí tlak len vždy pevn urit. Pi lomlo urení se ale neudává ani váha plynopudu

ani množství protivného závaží, nýbrž hledí se jen na lo, o stoji voda v kašn kolem

plynopudu výš nežli pod plynopudem ; stojí-li ku p. v kašn o dva palce výš než

pod plynopudem, praví se, že vychází plyn pod tlakem dvou jialc — a má-li se

plynopud na takový uritý tlak urovnat, musí se na druhém konci etzu závaží bud

ubrat nebo piložil, až se výška vody dle toho urovná. Ponvadž není^ale plochu vody

pod plynopudem vidt, pozoruje se rozdíl ten ila zvliištní trubce spojité.

Kde se mnoho plynu potebuje, lam se více plynopudu postaví. Kde se jen

dva nacházejí, lam bývají obyejné v každém "/^ celého množství plynu, které se

každodenn spotebuje
; pátá ást se mezi spotebováním dobude. Ovšem musí býti pi

takovém zízení ješt jeden plynopud v zásob pro rozliné náhody. Aby se píliš ob-

šírné plynopudy stavti nemusely, aby se výloh na iiinuho menších plynopudu uspo-

ilo, potebuje se v dobách novjších plynopud zvláštního tvaru, který se skládá zvíce

lánki, jenž jako trouby u dalekohledu do sebe všoupnuty jsou a plynem pod plynopud

vnikajícím zponenáhla se nahoru vyzdvihují; budova pro takový plynopud musí býti

ovšem o nco vyšší.

Po vystoupení z plynopudu musí procházeli plyn ješt pli/noini^em (Gasmesser,

Gasuhr), v kterém se množství plynu z plynopudu vycházejícího mí. Tento plyno-

mr je veliká, ze všech stran zavená železná kašna, do poloviky vodou naplnná;

v kašn té otáí se kolo s lopatami dutými, a dutina každé lopaty jest urité vym-

ena. Plyn se hrne po dutém hídeli do jedné takové duté pehrádky, která práv

pod vodou leží ; pehrádka ta, jsouc plynem naplnna, stane se lehí než pehrádky

vodou naplnné, otoí drobet kolo pohyblivé a vystoupí z vody ven, pi-i emž se jiná

pehrádka na její míslo dostaví, do které plyn zase vniká. Z dutiny na povrch vody

otoené se ale plyn vyhrne a nemá žádný jiný východ nežli trubami, které jej na

ustanovené místo vedou. Je-li objem každé duté pehrádky a poet pehrádek na

celém kole uren, tu snadno lze množství plynu z plynomru do trub vycházejícího

zmili ; k lomu ouelu pohybuje kolo se otáející rozlinými ruikami po cifrácích,

jenž prošlé množství plynu dle stevíc kostkových okazují. Nad cirákem jsou dobré

hodiny, které udávají kolikrát se kolo v jisté dob otoilo; neb ím vtší tlak v plyno-

pudu na plyn psobí, tím mocnji se do plynomru hrne, tím rychleji duté pehrádky

kola napliuje a lim astji se kolo v jisté dob otoí.

Trouby, kterými se plyn z plynárny na místa ustanovená vede, musejí tak hlu-

boko pod zemi ležet, aby ani mrazem ani tesením pdy pi rychlé jízd netrply.

Cena tchto trub, jakož i kopání hlubokých pikopíi, do kterých se kladou, jsou hlavní

píinou, že jest k založeni plynárny velikého kapitálu potebí. Hlavní trouby jsou

obyeJQ ze železa lité ; nežli se do zem kladou, musejí se zkoušet, zdali jsou dpsti
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liuliié, jinak by se plyn sl-Iu' luli.sim otvorem iiiocii ven prodíral a bez upotebeni

mail. Touliým okem nelze hutnost trouby vyšetil, k lomu se musí dál trouba pod

vodu a zvláštním strojem žene se do ní siln vnduch
; jestli že nkde z vody bublinky

vyskakuji, ledy jest trouba chybná, nevyslupují-li žádné, mže se potebovat. V Ber-

lín se zkusilo, že se mezi 1000 trubunii prmrné 31 chybných nachází, které jsou

plynárn na škodu a celému okolí (kudy jdou) ke zkáze; troubou chybnou ujde totiž

mnoho plynu, který se do plynárny nezaplatí — mimo to pokazí plyn v zemi z trub

vynikající vodu ve všech blízkých studnicích a umoí stromy, když se ke koenm
jejich prodere. Spojeni trub mezi sebou požaduje zvláštní dkladnost, ponvadž se

špatným spojením jesle více plynu vytratili mže nežli chybnými troubami.

Ve Francouzích poCali klásti trouby kamenné místo železných ; tyto trouby

kamenné jsou o dv tetiny lacinjší. Kde se piyn tuze daleko nevede, potebují se

také trouby sklenné a sádrové, které se ale o mnolio hloubji kladou, aby tesením

hoejší vrstvy pdy netrply. — Francouz Chameroy uinil návrh, aby se vzaly místo

litých trub železných trouby plechové, uvnit pocínované a zevnit asfaltem a pískem

siln pokryté ; trouby tyto jsou o
'/s lacinjší a nacházejí se nyní pi nejznamenitjších

plynárnách fracouzských.

Plyn se v troubách o stny te, ímž se rychlost pohybování jeho umenšuje;

tato menší rychlost jest ale i plamenm plynovým na škodu, a proto se musí k tomu

hledt, jak by se toto tení co nejvíce umenšilo. Tení toto je tím vtší, ím užší

trouba jest a ím Jálc se plyn v ni pohybovati má; proto musí míli každá trouba

prmr dosti široký, a to tím více, ím dále plyn v ní bží. Vbec se musí hned

na poátku pi kladení trub na patící prmr hledt, aby — kdyby se snad pozdji

vtši množství plynu v tu síranu hnáti mlo — nemusely se teprv klásti nové

širší trouby.

Má-li se plyn píliš daleko z plynárny hnáti, bývá prospšné, na rozliných

místech plynopudy postaviti ; lim mohou pak býti trouby o nco užší, a plyn pohybuje

se mnohem pravidelnji.

V troubách se usadí nkdy malé ástky dehtu a vody, které se z plynu ješt

srážejí a pohybování jeho pekážejí; ano voda ta mže v zim v troubách i zmrznout

a pak se nemže plyn ledem nikterak prodrat; stane-li se to na veer, tedy uhasnou

najednou veškeré plameny, které plyn z léto nyní zamrzlé trouby obdržují. Takové

nemilé pípady bývaly na poátku velmi asté. Nyní se ale nacházejí v troubách místa

hlubší, do kterých se dehet i voda stahuje a do zvláštních nádržek odtéká.

V Remeši (Rheims ve Francouzích) poali, pro ušetení trub vodících a kladení

jejich, plyn z plynárny do dom vozil v pytlech neprdušných. Každý dm musel míli

pro sebe malý plynopud zinkový, do kterého se plyn zpyll pustil. Z Remeše se dostal

obyej tento ásten i do Paíže, Rouenu, Amiensu a jinam ; rozvážení takové jest

ale trochu nepohodlné a hodí se jen k osvtlování dom, nikoliv ale ulic a jiných

míst veejných.

Navrhovaly se také zvláštní nádoby, do kterých se mlo mocí tolik plynu stlail,

co by pro jeden veer vystailo. Silným tlakem se ale plyn znamenit zhoršil, po-

nvadž se z nho takto mnoho tekutých ástek srazilo ; a pak mohla nádoba taková pi

zahání snadno puknout a neštstí spsobit.

Ode trub hlavních, v ulicích položených, vycházejí trouby vedlejší k svlcnfltm

2*
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a lampám veejným, jakož i do dom ; trouby lyto vedlejší jsou obyejn z olova, aby

se tím snadnji rozlin ohýbati a po stnách sem lam vésti mohly; ale práv pro svou

mkkost a snadnou rozlopivost nemlo by se olovo na takové trouby bráti. Kov mkký
se totiž snadno kazí, tak že plyn pak z trouby vyrazí, a je-li to v prostoru uzave-

ném, ve smíšení se vzduchem nebezpené výbuchy spsobi; tak se stalo ped nkolika

roky v Paíži, kde nmecká myš lakovou trubku olovnou prožrala. Mimo to se ale

olovo v horku snadno rozpouští; povstane-li v dom ohe, rozpustí se taková trouba

plynová velmi snadno a ohe se plynem vystupujícím velice zmáhá. Proto by bylo

lépe, kdyby se dlaly tyto vedlejší trouby plynové z kovu tvrdšího, který by zárove

i horkem mén trpl.

Spojení každé vedlejší trouby s troubou hlavní musí byli tak uspoádáno, aby

se v každém okamžení petrhnouti a zase urovnati mohlo ; to se dje tak nazvanou

sámykou hydraulickou (hydraulisches Ventil).

Od trub vedlejších vedou opt lenší trubky k strojm, kde plyn otvorem vystu-

povati a hoeli má; stroje ly šlovou plynomorij (Gasbrenner) a mají rozliný tvar.

Na každém plynomoru jest kohoutek, jímž lze velikost plamene ídit. Je-lí na plyno-

moru jen jediný kolmý otvor, tedy povstane jednoduchý paprsek (einfacher Strahl), po-

dobný jasnému plamenu svíce; má-li plynomor dva kulaté otvory v úhlu 45" naklonné,

tu se oba plynové paprsky prorážejí a povstane plamen nahoe vykrojený, tak nazvaný

ryli ocas (Fischschwanz) ; má-li plynomor více otvor, jejichž paprsky se nesbíbají, po-

vstane plamen širší, z jednotlivých paprsk složený — kohouti ostruha (Hahnensporn).

Velmi asto — zvlášt na místech veejných — mívá plynomor Ii otvory, které jsou

kolmým prezem mezi sebou spojeny; tím povstane plamen široký, nahoe dvakrát

vykrajovaný, tak nazvané kídlo motejlí neb kídlo netopýrové (Schmetterlings- oder

Fledermausflgel). O zízení plynomoru se nadlalo mnoho návrh, o kterých se zde

ale pro obmezenosl místa zmínili nelze.

Je-li plynomor bez píkrovu, lu plamen tahem velice trpí ; neb vtrem se pla-

men ochladí, plyn jenom nedokonale hoi a mnoho sazi vyluuje; proto se dávají asto

pokrývky na plynomory, zvlášt na místech veejných.

Pravilo se již, že vychází plyn z plynopudu stále pod stejným tlakem; pozoru-

jeme-li ale njaký plamen plynový, uvidíme, že neoslane pedce po celý veer stejný,

že se ledy síla, s kterou plyn z otvor se hrne, pedce mní. Píina této promny

záleží v tom, že nevychází plyn poád stejným potem otvor ; z veera, pokud jen

nkolik svtel hoí, hrne se plyn jen malým potem otvor, proto vychází s vtší

silou a plameny plynové jsou jasnjší ; když se ale pozdji více plamen rozsvítí, tu

obdrží plyn více východ, na které se len samý llak rozdlí; plyn vystupuje pak

s menší silou a dává mén jasný plamen; má-li ledy svtlo zstali lak jasné jako hned

z veera, musí se kohoutek u plynomoru více otevít. K vyrovnání této nestejnosti

byly vynalezeny zvláštní stroje, které samy kohoutek u plynomoru tak otáely, aby se

jasnost plamene nemnila; nenašly ale obliby.

S poátku se platilo za plyn podle potu plamen a podle asu, jak dlouho

každý plamen hoeti ml ; to se dje ješl i nyní pi osvtlování ulic a jiných oteve-

ných míst veejných; tak se platí unás v Praze za každou lampu, která každou noc (mimo

noci, když má msíc svítit) od veera do plnoci hoí, skoro 22 zl. ve stíbe. Jindy se

dle toTio spsobu platilo i za plyn v domech privátních spotebovaný, pi tom pišla
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ale plynárna trochu zkrátka. Ovšem bylo s každým umluveno, jak dlouho má nechat

plamen hoet; ale jaká dohlídka, aby plamen déle nehoel? To by se byl musel ku kaž-

dému plamenu zvláštní hlída postavit, Tak se poCítalo s poátku i v Berlím"', a pon-

vadž z plynárny o tetí díl víc plynu vycházelo nežli bylo dle úmluvy vypoítáno, umí-

nila si spolenost tamjší jednou v zim mezi polednem veSkcré plynem osvtiené domy

navštívit. Mezi 600 odbrateli se jich naSlo 316, u kterých plyn zbyten i v poledne

hoel, u 203 hoel plný plamen, u 161 piM plamene; u nkterých bylo ouplné nástroji

k vaení nad plynomorem udláno, a opt u jiných ml plyn celou svtnici topit —
u tch liyl totiž plynomor odšroubován, a plyn hoel plným proudem z trubky ven.

Tato nemilá zkušenost pivedla veškeré plynárníky na jiné myšlénky, totiž že

nelze do dom plyn dle iasu, nýbrž jen dle mí/;// prodávat. K tomu ouelu musí pro-

cházet plyn, nežli ku piynomorm po dom rozptýleným dojde, malý plynomr v dom
postavený, který jest podobn zízen jako veliký plynomr v plynárn ; na cifráku

pipojeném okazuje se, kolikrát se kolo v malém tomto plynomru v jisté dob otoilo,

a z toho lze pi známém objemu pehrádek na kole vypoítat, kolik kostkových ste-

víci plynu se spotebovalo. Tak se musí každý odbíratel ped zbyteným pálením

plynu chránit, ponvadž mu sáhá do kapsy.

Cena plynu po domech udává se dle lišíce kostkových stevíc; tak stoji u nás

v Praze 1000 kostkových stevíc v prmru 6 zl. v stíbe; jinde je ale víc než o

poloviku lacinjší.

Postavením malých plynomr v domech plynárníci mnoho získali ; tak uspoila

ku p. plynárna Berlínská roku 1851 tímto spusobem proti rokm pedešlým (ve kte-

rých se plyn dle asu prodával) 11 milion kostkových stevíc plynu, a byl poet

plamen v tomto roce o 2000 vtši nežli díve.

IS'a druhé stran chrání plynomry v domech sice plynárníka pede škodou, nikoliv

ale odbratele. Jindy, když plyn byl špatný a málo svítil, odbratel si kohoutek u plynomora

více otevel a dostal jasnjší plamen ; ovšem pi tom víc plynu spoteboval, ale o to se

nestaral, ponvadž se plyn dle asu platil. Nyní ale, je-li plyn špatný a kohoutek se

musí více otevít — tu se musí i víc platit, a kde ke všemu tomu není žádné konkurence,

tam plynárník obyejn na dobrotu plynu tuze nehledí, ponvadž se mu musí plyn

špatný lak dobe zaplatit jako dobrý. Mimo to má vc ta ješt jednu vadu. Jako

každé tleso, tak se i plyn teplem roztáhne a zimou srazí; plyn je ledy v zim hustší,

v let idší, a proto nemá 1000 kostkových stevíc v zim i v let stejnou sílu

osvtlovací.

Jak již podotknulo, tvoí plyn se vzduchem nebezpenou smíšeninu, která byvši

zapálena výbuchy zplozuje. Z té píiny se oekávalo, že bude zaízení každé ply-

nárny následovat v patách tisíceré neštstí; báze ta byla ale zbytená. Jen velmi

zídka se v plynárnách nco takového pihodilo, a nikdy nebylo to neštstí tuze veliké.

Když se ml v Lipsku uprosted msta plynopud postaviti, kielo se ze všech stran,

že jest vc velmi nebezpená ; z té píiny zkoušeli tamjší profesoi Erdmann a We-

ber, s jakou silou asi smíšenina z plynu a vzduchu vybuchnouti mže; tu se pesvd-

ili, když je ve smíšenin víc plynu než vzduchu, že jen voln shoí, když jest ale

více vzduchu (ne ale pilís mnoho, nanejvejš desetkrát tolik co plynu), že smíšenina

ta zapálením vybuchne, že se ale výbuch ten ani s plynem taskavým (Knallgas), ani

s prachem nikterak porovnati nedá, ponvadž jest o mnoho slabší. A proto se uznalo,
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že není plynopud uprosted msta o nic nebezpenjší nežli asi hranice díví. Ovšem
se dly zltoušky tyto jen v malé míe; ale stalo se i v Mancliestru, že jeden opilý

délnílc schváln vzduch pod plynopud pustil a pak tu smíšeninu zapálil; a ejhle! ná-

sledky nebyly tak strašlivé — plynopud praskl ale nevyletl, a ani budov ani opi-

lému dlníku se nic nestalo. Kde se víibec výbuchy u plynopudfl slanou, tam povstá-

vají obyejn tak, Že nco plynu z plynopudu uprchne a pak se v budov se vzduchem
smíchá ; pijde-li se lam s hoícím svtlem, tedy smíšenina tato vybuchne. Všem
takovým nehodám se lze ale astým otvíráním budovy plynopudné vyhnout.

Je-li v plynárn nebezpeí toto neveliké, bude tím menši v domech, kde se

plynem svítí; když se kohoutek po shasnutí zave, tedy není žádné nebezpeí ani

možné, kdyby se ale bylo zapomnlo kohoutek zavít, tu je plyn vystupující dle jeho

zvláštního zápachu hned siln cítit, ímž se neopatrnost ta snadno prozradí. Kdyby

bylo již mnoho plynu vybhlo, necht se okna a dvée na chvíli otevrou a je po ne-

bezpeenství. Kdyby se ale i v nejhorším pípadu mnoho plynu z plynomoru již bylo

vyhrnulo a nkdo, nedbaje na zvláštní silný zápach, s hoící svíkou do toho místa

vkroil, nemže výbuch tuze nebezpený povstati, ponvadž není žádné obyejné místo

lak siln zaveno, aby do nho z venku erstvý vzduch nevnikal a zárove vzduch vnitní

ven se nedral
; pi takovém pohybování vzduchu se ale jen velmi tžko taková smíše-

nina ulvoiti mže, klerá by pi zapálení silný a ponkud nebezpený výbuch sp-
sobili mohla.

V Anglicku se pokládá plyn za lak málo nebezpený, že pojišfující spolenosti

Londýnské od dom plynem osvícených menší plat berou nežli od jiných, kde se

svíek a lamp olejových užívá ; hlavní píina leží v tóra, že od plynomoru žádné

jiskry nelítají, a že se jimi, ponvadž nejsou pohyblivé, z neopatrnosti žádné ne-

štstí státi nemže.

V knihovnách anglických a skotských mají lampy, ku kterým jde od trouby

plynové dlouhá a ohebná trubka kauuková, jíž plyn do lampy vniká ; lampa taková

dá se pohodln s místa na místo penášeti, a když na stole slojí, jest kauuk u ní

v kruzích složen. Potáhne-li se trubka kauuková hedbávím, které se k barv aloun

hodí, mže se lampa taková i v nejkrásnjším sále dobe upotebiti.

Nejvíce plynu spotebuje se v Anglicku. Již roku i819 hoelo v Londýn pes

51.000 plamen plynových. Roku 1825 bylo v Anglicku již 63 privilegovaných spo-

leností, z nichžto 58 z uhlí a 5 z oleje plyn dobývalo. Roku 1835 se spotebovalo

v Londýn za rok 2400 milion kostkových stevíc plynu, který as tolik svlla dá,

jako 160 milion liber svíek. Plyn ten dobýval se tenkrát ve 3000 kivolách, a jediná

„Chartered Comjyagny" mla 750 kivol, z kterých 42,000 plamen živila. Jiná spo-

lenost Londýnská mla tenkráte již takový odbyt, že byly veškeré trouby její pes 30

našich mil dlouhé, a že hnala plyn až na taková mísla, která byla IVa "^ší míle od

plynárny její vzdálena. Roku 1840 bylo v Londýn již 12 spoleností, které mly

dohromady 18 plynáren; v tchto pracovalo 2500 dlník, a jen k rozsvcování bylo

380 lidí potebí. Roní zisk všech tchto plynáren obnášel tenkráte as 5 milion zl.

Nyní se spotebuje v Anglicku ron k dobývání plynu asi 110 milion cent uhlí,

a délka trub plynových obnáší jen v Londýn 450 našich mil. Pi pohledu na

oliromné tylo sumy zmizí všecko, co se v tom ohledu na pevnin, zvlášt v stední

Evrop, nachází.



98

Svícení plynem jesl v celku lunohem lacinjší nežli každékoliv jiné; ovSem zá-

visí pomr tenlo od dtibroly a ceny plynu.

Kde jf plyn iHiiný, tam se [lotehuje nejen k svícení, ale s velikým prosp-

chem i k topení a vaení. V nás se ale plyn pro dosavadní vysokou cenu k takovým

ouCelm nehodí.

Škoda, že veliký kapitál, kterého je k zízení plynáren potebí, osvlloTáhi

plynem velmi obmezuje, n že práv chudší lid z colé té vci bezprostedn málo

prospchu nabývá.

Proto Jest ale pedce nadje, že i chudší lid dobýváním plynu alespo pro-

stedni získá. Pedn se stává plynem již každé svítivo o nco lacinjší, a :aduhé

poskytuje dehet, který zárove s plynem z uhlí povstává a pak ochlazením se sráží,

mnohé výborné lálky k osvtlováni i k jiným potebám ; až se látky tyto lépe poznají,

až se více rozšíí, slanou se i chudšímu lidu pístupné.

Dehet kamenouhelný je látka nepíjemná, odporná, ruka íislá se ho štítí, ale

práv tento dehet to jesl, jehož vyšetováním se luCba organická nejvíce obohatila

a kterým jist ješt mnoho získá.

V celé tekutin z plynu vychlazením odlouíené se nachází mnoho vody pav-

kové, klerá se najprv odlouí a v dílnách luebních na rozliné soli pavkové spo-

iebuje. Po odlouení léto vody pavkové zstane istý dehet, který se dá pepa-

lováním v kivole na rozliné ástky rozložit. Dá-li se totiž dehet tento do krivoly

jedním toliko otvorem (práv jako pi dobývání plynu) opatené, a zahívá se lak, aby

žádný vzduch k nmu pístupu neml: vyvinuje se z nho mnoho par, které se v ná-

držce studené chytuji a tam v tekutiny srážejí. To, co se nejdíve v nádržce na-

shromáždí, jsou rozliné tekutiny tkavé, které se z uhlíku a vodíku skládají a neistým

olgem Mlovým (rohes Theerol) šlovou. Tento neistý olej dehtový se pekapováním

vyisti a pod jménem ,,nafta'' prodává; smíchá-li se s olejem terpentinovým. povstane

lak nazvaný kamfin (Camphin), který v lampách dobe hoi a pkné svtlo dává

;

v Teplicích se kamfínem ulice osvtlují.

Vyistí-li se lépe tento první olej dehtový, mže se potebovat na rozpouštni

kauuku; ješt dalším istním z nho povstává benzin, t. j. olej bezbarvý, o nco

lehí nežli voda. Tímto benzinem lze skvrny mastné, voskové, kolomazné a pryskyi-

cové z rozliných látek vypudit, pi emž ani tkanina, ani barvivo netrpí a pražádný

/.ápach nezstává, proto jest benzin látkou velmi prospšnou, a až se lid s ním více

neznámí, bude se jist mnohonásobn potebovat. Již nyní se ho mnoho spotebuje

v Anglicku v nkterých prádelnách vlnných. Mnohá vlna (zvlášf na koberce) musí

se totiž již ped pedením barvit; jsouc obarvena musí se ale mastným olejem na-

pustit, aby ge dala sepíst; po pedení se musí mastnota z vlny zase odstranil. Každý

jiný prostedek, kterého se jindy k odstranní té mastnoty užívalo, škodil bud vln neb

barv její; nyní se k tomu bére benzin, který beze škody a nepíjemného zápachu

\šecku mastnotu odstrauje.

Dalším pepalováním dehtu kamenouhelného pecházejí do nádržky IMé oUje

cUlíluvé (leichte Theerole), a z tchto lze dobyti tekutinu zvláštní, která se miudÍHou

ili kreoíotem (Creosot, Carbolsáure) r izývá. Kreosot má velmi silný eápach. palivou

chuf a psobí na zvíata a rostliny velmi jedovaté; maso v roztoku kreosotovém chvíli

moené nabývá vlastnosti uzeniny. Kreosot s lihem dává se v kousku bavlny i na
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zuby, aby bolest pešla; pi tom nesmí ale kreosot pijít na dáse neb kži, pon-
vadž by ji spálil.

Z ioreosotu lze dobyti kyselinu piknnovou (Pikrinsáure), kterou se hedbáví i vlna

velmi pkn a trvanliv na žluto barví. Zkoušelo se již, zdali by se této kyseliny

nedalo místo chininu proti zimnici užívat, a shledalo se, že by mohla ledakdes

chinin nahradit.

Po lehkých olejích dehtových pecházejí z kivoly dehtové do nádržky tžké oleje

(schwere Theeróle). V tchto tžkých olejích se nachází lak nazvaný kyanol ili anilin,

tekutina bezbarvá, k oleji podobná, o nco tžší než voda; s vápnem chlorovým poskytuje

anilin velmi krásnou modrou barvu. Podivná vc, že se dá i z indychu pepalováním

takový anilin dobyl; z toho se zdá být ale pravd podobno, že bude asem místo

drahého indychu lakový z dehtu kamenouhelného dobytý anilin za obyejné trvanlivé

modré barvivo sloužit.

S tžkými olejemi pecházejí do nádržky i páry takové, které se tam v látky

pevné srazí ; nejdležitjší z nich jest naftalin, látka bílá, která se v lihu rozpouští,

nikoliv ale ve vod; dá se velmi tžko zapálit a hoí plamenem adivým. Z tohoto

naftalinu lze dobyli zvláštní kyselinu, která dává s alkaliemi krásné a trvanlivé barvivo

ervené, jenž se moené barvifské (Erapp, Turkischroth) velmi podobá a asem místo ní

užívati bude.

Youn(f v Glasgov zpozoroval, že se nevyvinují z pepáleného kamenného uhlí

vždycky stejné látky, nýbrž že mnoho na tom záleží, v jak sUném horku se uhlí toto

pepaluje. Je-li horko veliké, vyvinuje víc plynu a mén dehtu, je-li ale teplota menší,

dje se to naopak. Atak se obdrží i z dehtu silným horkem jiný výsledek nežli mírným

zahíváním. Tento rozdíl je vidt nejlépe na tch pevných látkách, které se v nádržce

srážejí ; silným horkem tam povstane — jak jsme již pravili — naftalin, slabším za-

háním ale parafin (palojina). Tento parafin jest hmota bílá, bezvonná a bezchutná,

v tenších vrstvách przraná, a hoí plamenem jasným, bílým a neadivým. Ponvadž

lze i pepalováním rašeliny parafin obdržet, dobývá se nyní velmi hojn a slouží, asi

s % vosku smíchán, na dlání pkných svíek, které jsou pro svou przranost a

svj jasný plamen velmi oblíbené. I v echách se bude brzy parafin u vtším množ-

ství dobývat, ímž se nám v krátce nového pkného svítiva dostane.

Co zstane ale v kivole po vypálení dehlu? erná smla, která se potebuje

v Anglicku pi dláždní ulic. Taková smla se s trochem erstvého dehtu smíchá

a rozheje, naež se vyleje na drobné kamení, které mezi vtší kameny vloženo jest

;

tím se dlažba tak spojí, že velmi dlouho žádné opravy nepotebuje. — Kdyby se ta

smla v kivole silným horkem ješt dále vypalovala, pecházely by do nádržky husté,

neisté oleje, které se jen na natírání stroj hodí, a v kivole by zstal konen kok

hntný, speením smly povstalý.

Z toho všeho vidíme, jak veliké výsledky mže míti dkladné vyšetování vci

na první pohled nepatrné. Kdo by se byl ped 50 lety domníval, co se dá všecko

asem z dehlu kamenouhelného dobývat? Zde jsme se zmínili jen o nejdležitjších lát-

kách ;
jest jich více známo, a pedce není ješt poet jejich uzaven. Snad odhalí asem

tento ošklivý dehet luebníkm i jiná tajemství, snad jim dokonce okáže, kterak lze

dležité látky organické utvoovat z prvk neorganických.
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Vodní sklo.

Roku 1824 vynašel professor Fuchs v Mnichové zvláštní druh skla, které se

v horké vod rozpouští
;
proto je nazval také sklem vodním ili vozpxislmjm (Wasserglas).

Sklo takové se obdrží roztopením 15 ástek kemenu a 10 ástek drasla, k emuž se

obyejn pro snadnjší roztopení drobet uhlí pidá
;
ponvadž jest ale draslo drahé, brává

se na jeho míst asto soda (salajka), a proto rozeznáváme dvojí sklo vodní — dra-

souJ (Kaliwasserglas) n scdajkové (Natronwasserglas) ; ve svých vlastnostech jsou si oba

druhy velmi podobné, sklo salajkové jest ale lacinjší.

Hned po vynalezení vodního skla napadlo Fuchsovi, že by se daly mnohé vci — jako

devo, tkaniny a j. — roztokem tohoto skla ponkud ped ohnm zachránit. K tomu

ouelu se sklo vodní na prášek roztlue a v pateronásobném množství vaící vody roz-

pustí, tím roztokem se devo neb tkanina pote, a když uschne, je na ní vidt te-

nounkou vrstvu sklennou, která zpodní látku ped ohnm tak dlouho oupln chrání,

pokud ji samu ohe neznií.

V divadle Mnichovském se vodní sklo brzy po vynalezeni již upotebilo. Všecko,

co bylo devené, ano i všecky dekorace nately se jeho roztokem, ímž jest celé di-

vadlo ped nebezpeným ohnm chránno; dekorace sklem natené dají se i dobe

svinouti, jen že je nelze peložiti, ponvadž by vrstva sklenná popraskala.

Mimo to nenašel ale vynález tento po své vlasti veliké obliby ; nikde po celém

Nmecku se vodní sklo na nic nepotebovalo, a jen v luebných knihách inívala se

o nm zmínka. Jinak ale ve Francouzích. Tam se poznala brzy dležitost této vci,

brzy povstaly zvláštní dílny, v kterých se veliké množství vodního skla pipravovalo,

a tém po celém Francouzsku se rozmanité upotebení jeho velice rozšiovalo. Ale

již roku 1840 byla i v echách zvláštní dílna na vodní sklo zízena, kdežto po celém

Nmecku ješt nikde žádné nebylo. Teprv po výstav Paížské, když celý svt vidl,

co se dá všecko sklem vodním docílili, poaly se i v Nmcích podobné vci zkoušeti,

a od té doby se upotebení vodního skla neustále rozšiuje.

Sklo vodní se prodává nyní bu co látka pevná, aneb co hustý roztok rosolu

podobný, v láhvích hlinných, z nichž každá obsahuje asi 40 liber takového rosolu

;

ostatn lze i menši láhve sklenné (po IVa '•^f*' hustého roztoku) v obchodu dostati.

Centný pevného skla vodního stoji 20 zl. ve stíbe, centný hustého roztoku asi 10

až 12 zl; každý takový roztok není ale stejný, ponvadž v nm mže býti více neb

mén vody obsaženo; a proto se musí udávat, kolik ástek pevného skla a kolik ástek

vody se ve 100 ástkách takového roztoku nachází. Roztok 40 stup (40grádig) silný

slov takový, kde je v centu 40 liber skla a 60 liber vody obsaženo ; roztok 66 stup
silný bude mít tedy v centu 66 liber skla a 34 libry vody. V roztoku píliš ídkém

nedá se vodní sklo dobe chovati, ponvadž se v tom spsobu ouinkem vzduchu snadno

rozkládá ; ale i hustý roztok se musí v láhvi vždycky velmi dobe uzavít, aby zevnjším

vzduchem netrpl.

V Praze dlá se sklo vodní v luební fabrice p. Kinzlbergra na Smíchov.

Pro menši výlohy se potebuje skoro vždycky jen sklo salajkové; jen ve zvlášt-

ních pípadech, o kterých se dále zmíníme, musí se draslového skls^ užívat. Ped na-

tiráníin se roztok sklenný vodou dešovou rozedí, a sice tak dalece, aby se stal jen
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asi 11 stup silný
; mnoho-Ii vody se tedy pokaždé pidati má, lze dle síly Itoupeného

roztoku snadné vypoílat. Roztokem takto rozredeným natírají se pak rozliné plocliy

pomocí šttiek, které se po každém natírání dobe vyperou, aby nezkamenly. Jedním
nati-ením není ale vc ješt roztokem napuštna, proto se musí nkolikrát natít;
k natírání druiiému a dalšímu bére se ale silnjší roztok nežli ponejprv, tak že se pi
tom hustý rosol vodou dešfovou jen as na 16 stup rozedí. Mezi každým natíráním
se nechá vc as 24 hodin státi, aby oupln uschla. Na plochách olejem natených
roztok sklenný nedrží.

Kde se dá všude nátru sklenného upotebit? Na dev, na tkaninách, papíe
a pletivech shrnéných, aby neshoely a nehnily; na stnách, aby vlhkostí netrply a

byvše ušpinny pouhým omytím se oCistily; na kovech mnohých, aby nerezovatly.
Devo stává se pod nátrem sklenným hndším, mladé díví dubové vypadá

pak jako staré, díví jedlové dostává podobu tešového, habrové a jeseové ale nej-

více získá. K natíráni deva, tkanin a papíru se bére vždycky roztok hodn ídký
;

ponejprv jen asi 6 stup silný, a natírá se obyejn tikrát, na nejvýš šestkrát. Devo
takto natené je chránno ped ervy, ped houbami i ped hnitím ; co se ohn dolýe,
tu nelze ovšem devo, tkaniny a papír žádným prostedkem ped shoením oupln
uchránit, ale jsou-li vci tyto roztokem sklenným nateny, dlouho vzdorují ohni, a pak

i v nejvtším horku nikdy plamenem nehoí, nýbrž jen doutnáním v uhlí pecházejí

;

tím se ohe tak zdržuje, že se pi-es takové pedmty dále rozšíiti nemže. V diva-

dlech, ve fabrikách, ve chlívech a stodolách dá se tedy tímto spsobem každé podobné

neštstí znamenit umenšit.

Dležitjší jest ale ješt nátr sklenný na stnách z malty vápenné. Žádným
dosaváde obyejným prostedkem nelze stnu proti vlhkosti, vzduchu a slunci chránit,

a proto se užívá nyní asto oleje k natíráni zdí; ale nátr olejový jest píliš drahý,

a když se ušpiní, nedá se tak snadn oistit. Nátr sklenný jest pomrn lacinjší,

bytelnjší, nepouští se zdí a dá se mýdlem a kartáem vždycky teze škody oistit.

Pi velikých stavbách se nenatírá ze šttkou, nýbrž rozedný roztok sklenný rozsti-

kuje se stíkakou co drobounký déšt po všech zdech.

Z hov se dá nejlépe železo, zinek a mosaz sklem vodním ped psobením
vzduchu a vlhkosti uchránit ; kov natený se nesmí hned v první dob do vody stavt,

pozdji ale, když se nátr na nm oupln ustálí, pranic mu to neškodí. Železo rozto-

kem sklenným natené se dá bez porušení nátru i rozpálil.

Mimo to se potebuje roztok sklenný velmi hojn k okemenní kamen vápe-

natých, které by jinak brzy zvtraly a se rozdrobily. Toto psobení skla vodního po-

známe nejlépe, když ponoíme kus kídy do takového roztoku, a po usušení to nkoli-

krát opakujeme ; kída takto namáená konen drobet sežloulne, je na povrchu hladká

a nadrobí se více, ano dá se jako jiný tvrdý kámen pkné uhladit; toto okemenní
(Silifikation) není ale jen na povrchu, nýbrž vniká i dosti hluboko do hmoty samé,

a kída astji ponoená mže se veskrz tak tvrdou státi, že dává na oceli jiskry. Po-

dailo se již, kameny takto okemenné i ku kamenolisku upoiebiti. Samo sebou se

rozumí, že se i hotové sochy z kamen mkkých takto snadn okemeniti dají a pak

velmi bytelné jsou. Je-li socha ped okemenním otluena, dá se sklenným tstem

snadno opravit ; takové sklenné tsto povstane, když se kída rozdrobená do roztoku

sklenného nasype; tsto to je s poátku mkké, tak že se z nho snadným spsobem
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každý díl sochy utvoiti dá, poznenáhlu ale tak ztvrdne, že psobením zovnjsiho

vzriiirhn pranic netrpí. — Sochy sádrové se nedají lak snadnC okemenit, jako sochy

/. Jiného kamení, ponévadž spojením sádry se sklem vodním lakové luební sloueniny

povstávají, které pevnost celé hmoty ásten ruší. Proto se musí brát k okemenéni

sádry vždycky jen sklo draslovi', a ne salajkové: pak musí být roztok sklenný pro

sádru velmi slabý, ponvadž sádra v silném roztoku puká.

Kde je stavivo píliš drahé neb vzdálené, tam by se dalo s prospchem ze skla

vodního i strojené kamení k slavení robit, a to následovn. Vypraný a drobet zahátý

písek se poleje zahátým roztokem sklenným tak, aby se z toho tsto slalo ; takové

tsto se dá pak do forem plechových, a když v nich trochu vyschne, vyndá se po-

vstalý kámen a nechá se na vzduchu dobe vysušit. Pro uspoení vodního skla se

mže dát do vnit každého takového kamene nkolik kus oblátku.

Kosti a skoápky zvíecí se slanou okemenním neporušitelnými.

PHdá-li se k centu páleného vápna asi 10 liber roztlueného skla vodního, dá

se z toho dlat malta, která se výborn hodí na stavby ve vod. Taková malta by

se ale mohla potebovat i na zdi, které mokrem mnoho trpí a proto stále vlhké jsou
;

z takových zdí by se musela stará vrstva malty seškrabat, a ze pak znova vodní

maltou omazat.

Ostatn se hodí roztok skla vodního i za tmel (Kilt) na sklo, porcelán a kovy.

Když se roztluená vc sklenná roztokem skla vodního slepí a dobe vyschnout nechá,

drží lak pevné, že se vc spíš všude jinde než na slepeném míst perazí. Pi sle-

pováni musí být roztok sklenný vždycky hodn silný, kusy k slepení urené se hezky

zahejí, a roztok se natírá teplou šttikou na oba peražené kusy, které se konen
šíiurou sváží a v mírném teple dobe vysušit nechají. Je-li místo pelomené as 1 palec

tlusté, musí se nechat po slepení 14 dní vysoušet.

Pehojné se užívá skla vodního k upevnní barev na tkaninách a na papíe. I a-
louny již na stnách nalepené natírají se nkdy slabým roztokem sklenným ; tím se

stanou drobet tmavšími, ale dostanou vtší lesk a dají se, jsou-li ušpinny, vodou

snadno omýti. Pro hostince a sály veejné se to výborn hodí.

Malby na zdech lze vodním sklem také ped psobením vlhkosti a zevnjšího

vzduchu uchránil. Když jest malba hotova, postíká se z tenounké trubiky roztokem

sklenným, který po ouplném uschnutí malbu tak chrání, že jí ani mráz, ani vlhkost,

ani horko neuškodí, ano že se beze škody mydlinami omýti raviže.

V dobách novjších se poalo ve velikých tkadlcovnách užívat skla vodního místo

škrobové šlichty k namáení píze, a to s nejlepším prospchem.

Drobnoisti.

Nové peníze.

Pi každém bití penz se musí urit pede vším íslo miniéné (Híinzfuss), t. j.

musí se udali, kolik kus se z jistého množství kovu razili má: dle toho se pak ídí

cena každého kusu. Tak se razí u nás posaváde z jedné Kolínské hivny sti-
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bra*)20 kus, z nichžto platí každý jeden zlatý. Proto nacházíme na tolarech konveneC-
ných, 2 zL platících, nápis : „Deset jedna hivna." Toto íslo mininé slove dcaceli-

zhlové ili konvenni (Zwanzigguldenfuss, Konventionsfuss), a povstalo smlouvou Ra-
kouska z Bavorskem roku 1753; Bavorsko se té smlouvy ale dlouho nedrželo, a tak

se vyskytuje íslo konvenní nyní jen v Rakousku.

Ve státech severonmeckých, ku p. v Prších, bije se z jedné Kolínské hivny
14 tolar; tedy obnáší 14 pruských tolar práv lolik co našich 20 zlatých, z ehož
lze cenu jednoho pruského tolaru v našich penzích snadno vypoítat.

V státech jihonmeckých, ku p. v Bavoích, v Bádensku a j., je ale opt jiné

íslo mininé; tam se razí totiž z jedné Kolínské hivny stíbra 24 '/j zlatých jiho-

nmeckých; proto platí tedy 24'/j zlatých jihonmeckých tolik co 14 tolar pruských,

aneb tolik co našich 20 zlatých konvenních. Jihonmecký zlatý obnáší dle toho

v našich penzích jen nco pes 48 krejcar,

Neslejnost tchto ísel mininých má mnohé obtíže; proto se mají bíti peníze

v Rakousku, státech severonmeckých a jihonmeckých v píští dob dle jiných ísel, která

by si byla více podobná. Za váhu základní nebude sloužit více hivna Kolínská, nýbrž

libra celní (Zollpfund) **;. Z lakové libry celní se bude razit v státech severon-
meckých 30 tolar, v státu rakouském 45 zlatých, a v státech jihonmeckých 52

'/2

zlatého; pak bude platit jeden severonmecký tolar práv 1
'/j zl. rakouského neb

1% zl. jihonémeckého.

Jaký rozdíl bude asi mezi cenou penz tchto nových, a mezi cenou penz
nynjších ?

V Prusku a v ostatních státech severonmeckých se razí posaváde z jedné

Kolínské hivny, tedy z 233,8 gram, 14 tolar; budoucn se bude razit ale z jedné

libry celní, tedy z 500 gram, 30 tolar; srovnáme-li to, poznáme potem jedno-

duchým, že je v nynéjéim pruském tolaru 16,7o gram stíbra, a v tolaru novém že

bude jen 16,6^ gram, ili že váží isté stíbro (bez písady) ve 100 nynjšich tola-

rech 1670 gram a ve 100 nových tolarech jen 1666 gram. Z toho vysvítá, že

bude mít nový tolar pruský o nco menší cenu nežli nynjší, ale rozdíl len je velmi

nepatrný a obnáší jen as '/j ze sta.

V Rakousku se razí posaváde z jedné Kolínské hivny, tedy z 233,^ gram,

20 zlatých; budoucn se bude razil ale z jedné celní libry, tedy z 500 gram,

45 zl; z toho lze vypoítat, že je v našem nynjším zlatníku H,gg gram istého stíbra

(písada mdi se nepoítá) a že ho bude v zlatníku novém jen li„, gram, ili že

je ve 100 našich nynjších zlatých 1169 gram istého stíbra a že ho bude ve 100

nových zlatých jen 1111 gram. Proto bude cena nového rakouského zlatého menší

nežli cena nynjšího zlatého, a ten rozdíl bude obnášet asi 5 ze sla, tak že bude mít

100 nových zlatých jen as takovovou cenu jako 95 nynjších zlatých ; dle toho bude

*) Hnraa je váha starodávná, která se pi vážení zlata a stíbra potebovala; ale jako nejsou nyní ku p.

libry ve vsecb zemích stejné, tak byly i hivny velmi rozliné. Nejvíce se ale užívalo hivny Koliské

(kolnische Mark), obnášející nco pes pl naší libry, dle které se ješt nyní asto váha stíbra uruje.

") Libra celní je menší nežli libra naše. Chceme-li naši libru s librou celní a s hivnou Kolínskou

porovnat, stane se to nejlépe, když promníme všecky na váhu francouzskou ; libra naše má as 560

francouzských gramu, libra celní práv 500, a hivna Kolínská jen 233,8 gram.
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platil nový zlalý ve starých penzích jen nco málo pes 57 nynjších krejcar —
a starý (nynjSO zlalý v nových piMirích 1 zlatý 3'/^ krejcaru.

V Jihonmecku v Bavorich, Wurlembersku, Badensku) se razí posavad z Kolín-

ské hivny 24 Vj zlatého, a pak se bude razil z celní libry 52'/j zlalého ; tedy je

v mjnjšítn zlatým jihonmeckém 9,,^ gram stíbra a v novém ho bude 9,j2 gram
Dle toho bude mít nový zlatý nmecký o nco menší cenu nežli nynjší, ale rozdíl ten

je velmi nepatrný a obnáší zase jen as Vj ze sla.

Ocelová pera.

Již ku konci šestnáctého století se zkoušelo, zdali by se nedalo pero k psán

z ocele zhotovil. V museum Norimberském se chová v skutku lakové pero z oné doby,

které má ovšem formu hrubou, ale ostatn dosti podaené jest. FabriCné zhotovování

per ocelových není ale tak dávné a pochází teprv od roku 1826 ; kolébka jeho jest

v Anglicku v mst Birminghamu. Tenkráte tam bydlel jakýsi Gillol se svou rodinou

v chudobné svtnice a dlal pera ocelová , ale beze všech stroj
, jen pouhou

rukou; a hle ! tento Gillol stal se od té doby bohatým a váženým fabrikantem, v jehož

dílnách nyní as 350 dlník samá pera ocelová zhotovuje. V Birminghamu se vbec praví,

že si Gillol o lolo odvtví prmyslu nejvlši zásluhy získal. Mimo fabriku Gillotovu

nachází se v Birminghamu ješt jedna vtší, která se vyvinula krátkým asem z ne-

patrné dílny v malém domeku a nyní 600 lidí neustálé zamstnává, v té se zhotoví

týdn 420.000 tuct per.

V celém Birminghamu je as 25 fabrik na ocelová pera a poet dlník v nich

pracující obnáší as 2200. Ovšem se i ve Francouzích a v Nmecku pera ocelová zho-

tovují, ale to vše zmizí v porovnání s rozsáhlými dílnami v Anglicku, a pak nesmíme

myslil, když na peru nmecká neb francouzská jména vytlaena jsou, že pero již

v skutku z Nmec neb z Francouz pochází; obchodníci nmetí a francouzští si ob-

jednají v Biminghamu pera s libovolným znamením a pak je prodávají za svj výrobek.

Pí veliké zkušenosti rabrikanl Birminghamských se nezdá, že by mohl nkdo
v jiné ki°ajin s prospchem se toho prmyslu uchýlil, a pedce lomu je jinak. Zhotovo-

vání per ocelových se totiž nezakládá na drahých, velkolepých strojích, které si jen veliký

kapitál zaopatili mže, nýbrž hlavn na runí práci ; práce runí jesl ale u nás mnohem
lacinjší nežli v Anglicku. V Birminghamu pracují v dílnách na pera obyejn jen

ženské; dve mladé dostává týhodn 5 až 7 šilink (2'/;, zl. až 3V,j zl. v stíbe) a starší

12 až 14 šilink (6 zl. až 7 zl. ve stíbe). Surová látka, totiž železo, k d-
láni per píhodná je nám práv tak pístupná jako Anglianm, jelikož se bere na

pera železo švédské (Danemora), které se pak v ocel promní a v plechy rozválí. —
Konen nepožaduje toto podniknutí žádný veliký kapitál, jelikož malé stroje k tomu

potebné mnoho nestojí a s rozšíením práce se jen poet tchto malých stroj zmáhá,

nikoliv ale velikost jejích. Proto by se mohla pera ocelová v našich krajinách s vtším

ziskem zhotovovat nežli v Anglicku.

Vody minerální.

V každé vod pramenité neb sludniné se objevují njaké rozpuštné látky mi-

nerální, klerými pak voda i rozliné píchutí nabývá. V nkterých pramenech se ale

tch minerálních ástek tolik nachází, že se voda jejich ani k obyejnému pití ani
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k vaeni iiehudi; vody takové nazýváme vody minerální. Dlouholetá zkušenost okázala

že se dá takových vod v rozliných nemocech bu co lázni, neb co nápoje (dle jistého

urení) s velikým prospchem užívati ; a ponvadž bývá pfisobení jejich u pramene

samého nejvydatnjší, povstaly všude u lakových pramen dosti rychle osady lidnaté,

a to i v takových krajinách, lide by se byl jinak jist nikdo neusadil.

Pirozená teplota vod minerálních jest rozliná. Ve vodách teplých se sráži

po vychladnuti ástka rozpuštných látek a tvoí vrstvu kamennou, která asto dosti

tlustá bývá.

Vody k pití urené rozesílají se od pramene v rozliných nádobách do dalekých

krajin. Ve Francouzích se k tomu berou láhve sklenné, v Nmecku a u nás hlinné;

v Rakousích musí mít od roku 1850 každá láhev vypálené neb vytisknuté jméno, odkud

pochází, a poet roku, kdy byla naplnna.

Veškeré vody minerální lze rozdliti nejlépe dle oné látky, která v nich pe-

vládá a ledy nejvtší ouinek psobí. Takto rozeznáváme vody se solí GUiuberovou,

vody se solí Iwrkou, vody alkaliché, vody slané, ieleziié, sirnalé a vody kyselé (kyselky).

Zde promluvíme pouze o vodách minerálních v íši Rakouské se nacházejících.

1. Vody se solí Glauberovou.

Hlavni ástka jejich jest síran sodnatý (sl Glauberova)
; potebují se více k piti

nežli k lázním. Sem poítáme

:

Karlovy vary s nkolika prameny rozliné teploty (Sprudel a Hygieia po 60" R

— pramen Bernhardský 56* R — pramen nový 48" R — pramen mlýnský 45" R —
u nemocnice 46" R — pramen Tereziánský 42" R — pramen zámecký 40" R). —
Potebují se veskrz skoro jen k pití.

Mariánské lázn, a sice pramen kížový (KreuZbrunn) a Mariánský, jejichž pro-

stední teplota 9 až 10" R obnáší. Mimo to jest v Mariánských lázních ješt nkolik

jiných pramen, které ale jiné látky obsahují.

Františkovy lázn u Chebu, jejichž vody se ásten k pití, ásten k lázním

užívá ; teplota tamjších pramen jest asi 8° R.

Lázn Budínské v Uhich se potebují k pití i ke koupání ; teplota pra-

men 46" R.

Peétany v Uhich mají ti prameny 30" až 35" R teplé; voda se hodí k piti

i ke koupelím.

Dorovary v Slavonsku se tymi prameny 34" až 37" R teplými.

Topusko ve Vojenské hranici má vody na 45" až 49" R teplé.

2. Hoké vody.

Hlavní ást jejich jest sl hoká (síran horenatý); potebují se obyejn jen

k pití a pehojn se rozesílají. Sem náležejí

:

Bylany (Pilná) se 26 prameny, z nichž ale jen asi ze šesti se voda k rozesílání vybírá.

Sedlice (nedaleko od Bylan) s 10 prameny, z nichž se jen nkteré potebují.

Zajeice mají 20 pramen, ale jen ze tí se nabírá.

3. V o d y a 1 k al i c k é.

Psobení jejich se zakládá nejvíce na uhlanu sodnatém (salajka) ; studené vody

takové mívají mnoho kyseliny uhliité a potebují se obyejn jen k pití, vody teplé

ale jen ke koupáni. Sem poítáme :
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^(lin» se tymi prameny (hs 9" B), jejichž voda se obyejn rozesílá.

Tejdice v echách, hlavní pramen má 39° R, jiné prameny 20 až 38* R; voda

všech se potebuje obyejn jen zevnilrn.

Tejilice v Krajinsku mají ti prameny po 29" R. •

Bardejov v Uhích má šesl pramen, jejichž teplota jen 7' až 8° R obnáší;

potebuji se k pití i ke koupání.

4. V o d y s 1 a n é.

V téch se nachází u vtší ásti rozpuštná sl kuchyská. Vody slané a horké

mají ze všech vod minerálních nejvíce rozpušlOnýcli látek. K vodám slaným se poítá :

lU v Rakousích;

Wéliiika, Ivunice a Truskavice v Halii

;

Luhaovice v Morav a

Balí v Tyrolsku.

Všecky tyto vody se poiebují obyejné jen zevnitné ; maji-li se píti, musí se

k nim nco isté vody pimíchat. Lázn moské mají podobný, ale silnjší uuinek

nežli lázn z pramen slaných.

5. Vody železité.

Ve vodách železitých (Slahlwásser, eisenháltige Mineraiwásscv) jest hlavní p-
sobící látkou uhlan železitý, který se ve vodách nakyslých z ásti rozpouští, akoli

v nich asto dle množství teba jiná látka pevládá.

V lázních Františkových se poítají dva prameny (Franzensbrunn. Salzquelle) dle

svého psobení k vodám železitým, akoli v nich dle množství sl Glauberova pevládá.

Karhhrunn v Slezsku má ti prameny železité, které se pijí i k lázním užívají:

teplota jejich obnáší asi 6" R.

U Gleichenherku v Štýrsku je pramen železitý (Klausnerquelle), který sepije a rozesílá.

K tomuto oddleni patí i Módling u Vídn, Parád v Uhích a PiravaH v Dolej-

ších Rakousích. —

6. Vodysirnaté.

V téch se nachází rozpuštný sirovodík, kterým nabývají zápachu podobného

starým vejcím. Sem poítáme

:

Baden u Vídn, kdež jest 12 pramen, 22" až 39" R teplých; voda všech se

potebuje zevnitné, jen jeden (Ursprungsquclle) se pije.

Mehadia (lázn Herkulesovy) ve Vojenské hranici s 21 sirnatými prameny, na

18* až 51" R teplými

Trenín v Uhích s prameny 29" až 32" R teplými.

Teplii-a v Charvátsku, jen ke koupání; teplota pramen obnáší 45 až 47' R.

Ostatn sem pati i Jayer (Erlau) v Uhích, Sklo u Lvova, Meidling u Vídn,

Splil v Daimátsku a Alhano v rakouském Vlásku.

7. Kyselky.

Takto se nazývají veškeré vody minerální, ve kterých se nachází prostá kyselina

uhliitá (Kohlensáure), a sice dle množství nejmén 12 koslko\ých palc kyseliny

v každé libe vody. Sem patí

:
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Gleichenberg v Štýrsku se temi prameny (Konstantinquelle, Rómerquelle, Jo-

hannisbrunnen).

Rohy v Štýrsku; voda se hojn rozesílá a je ve Vlaších známá pode jménem

acqua di Cilli. •

Kynivart v echách; voda lamjší se obyejné jen rozesílá.

Liehwerda v Cechách má ti prameny kyselé Cobyejn jen k pití) a jeden železitý.

Kysibel (Giesshubel) v echách ; voda Kysibelská se obyejn jen pije.

Mimo to sera patí i Lolter-MiUer, Rahhi-Bad, Ladis a Holienems v Tyrolech,

Fured a Sljai v Uhích.

Nkdy se potebují k léení i takové vody, ve kterých žádná luební ástka ne-

pevládá ;
psobení jejich závisí tedy pouze jen od spsobu, kterak se jich užívá,

K léra mžeme poítati Gastein v Salcbursku (38" až 38' R. teplý), Teplice v Štýrsku

(až 29" R) a Grdfenberk v Slezsku Oen 4" R).

Nejznamenitjší prameny zemí cizích jsou následující ; Selíers, Schwalbach, Fa-

chinyen, Geilnau, Ems a Wiesbaden v Nasavsku ; Reisdorf u Bonnu ; Pyrrnont a Cliy-

žice (Kisdngen) v Bavoích ; Baden v Badensku ; Diiburg ve Vestfálsku; Warmbrunn,

Dušník (Reinerz), Chudoba, Flindiurk, Altwasser v pruském Slezsku. Vody Selterské

se rozešle každoron asi 3 miliony láhví.

Francouzsko má vody slané : Pongues, Víchy, Baharuc, Plomhtéres, Audinac

a St Nectaire ; vody železité : Passy , Forges , Provins , Vah a Montor ; vody

sirnaté : Bareges, Caulerets, Bagmres de Bigorre, Bagnéres de Luchoti a St. Sauveur

;

vody jodové : Bourbon-les-bains.

Anglicko má prameny léivé Epsom a Leaminglon.

V dobách novjších se dlaly pokusy, zdali by se nedaly vody minerální smí-

cháním rozliných látek luebních s vodou obyejnou padlati ; pokusy tyto se u mnohých

druh, zvlášt u vod kyselých, výborn podaily. V Paíži se dlá ron as 2 miliony

láhví takových vod strojených, a ledakdes se pipravují a prodávají i zvláštní prášky,

které, byvše do vody obyejné vsypány, podobnou ji iní vodé minerální.

Parní pluh.

Velmi zajímavé pokusy vykonávají se v novjší dob v Anglii s pluhem parním

strojem hnaným. Není pochybnosti, že pokusy tyto povedou k píznivému výsledku.

Nkdo, který pi tchto pokusech svdkem byl, zaslal o tom anglickému asopisu Times

zprávu, z níž následující sdlujeme. Parní stroj ml sílu 8—9, koní a stál pevn; drátný

provaz, jimž se ti pluhy souasn táhly, ml délku Vo anglické míle, pt dlník opa-

tovalo stroj ^a pluhy, šestý dovážel jedním konm vodu. Za krátký zimní den bylo zoráno

pt jiter. Výlohy, spolu s upotebením a dovážením stroje, což každý tvrtý den za-

potebí jest, obnášejí pi nepíznivých okolnostech a v pd velmi tuhé asi 7 šilink

SVjZl. st.) za jitro, pi em seorá SVj palce hluboko. V píznivjších okolnostech obná-

šejí výlohy za jitro 6, v lehké pd 3 šilinky. Na jednom hospodáství prince Alberta

orá pluh 10 palc hluboko za 15 šilink jitro. To jsou výlohy, které v Anglii také

koský potah požaduje. Ponvadž vynález ten teprva v plenkách jest, dá se s jistotou

oekávati, že se výlohy asem znamenit snížili dají.

Sestavil : Frof. Josef Balda.

Tiskem Beilicha Rohlíka v arcibiskupském seminái v Praze, 1857.
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fslo 3.

O výrobcích hlinných.

Rozliné druhy hlíny povstávají v pírod zvtráním mnohých slouenin, z nichžto

nejdležiljši jest živec Živec (Feldspath) jesl sloueninu dv<ijit;i, složená z kieinenu drasel-

natéhu a z krcmanu hlinilélio; psobením vlhkosti a vzduchu poznenáhla z\trá, keman
draselnatý se vylouí a bývá ud rostlin pohlcen; odtud pochází draslo v popeli rostlin-

ném. Po vyloueni kemanu draselnalého ostane ze živce jen keman hlinitý ; len se

objevuje na misie svého povstání co hmota blava, bezleská a neprozraná, klerá

obyejné porculánkou (Porcellanerde) ili kaolinem slovo, a od hlíny i tím se rozeznává,

že byvši vodou zadlána jen velmi málu Iqdt-é lOsto tvoi. Když se ale onen keman
hlinitý z místa svého povstání vodou odplaví a pak opt nkde usadí, tu dlá hlínu

tvorebnou (plastischer Thon), klerá mkne vodou na tsto Ivoitelné.

Dle látek pimíšených rozeznává se ješt nkolik odrd hlíny.

Hlína ItrniisLá (Tópferlhoii) podobá se tvorebné, obsahuje ale ješt sloueniny

železnaté, a proto mívá i po vypálení barvu ervenou neb žlutou : silným výhevem

se roztopuje.

Hlína ohnivzdorná Cfeuerlcster Thon) jest velmi Ivorelmá, bývá po vypáleni bud

bílá neb i ervenavá, a nerozlopuje se.

Hlína valcháská (Walkercrde) jesl hmota bílá, drobivá, klerá se ve vod rychle

na drobný prášek rozpadne a pak co tsto netvoivé mastnoty pohlcuje; proto se

potebuje k vypuzení skvrn mastných, k valchování sukna a J.

Slin (Mer^el) jest hlína tvorebná s vápnem smíchaná
;
je-li více hlíny než vápna,

slov slin hlinitý (Thonmergel), — jestliže ale vápno hlínu pekonává, povstane slin

vápnitý (Kalkmergel).

Uacka (Lehm, Ziegeithon) jest hlína mén tvorebná, ve které jest pimíchán

písek kremenitý s látkami železnatýmí ; v ohni se vypálí na erveno.

Jíl (Letten) jest hlína modrav šedá, ástky uhelné zavírající ; s vodou poskytuje

lsto peluhé, a vodu siln zadržuje.

Veškeré výrobky hlinné lze rozdlili na hutné (dichte Thonwaare) a dírkovaté

(poros). Výrobky hutné se musely v peci tak rozpálit , aby se veškeré ástky více

stáhly a takka s%; proto bývá nádobí lakové przrané, vypadá na lomu Jako sklo,

vodu nepropouští a dává na oceli jiskry. Výrobky dirkovalé se pi vypalováni jen

Krtiniyslnik O
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málo roztopují, a máji proto mnoho malých dr ; hmota jejich je drobivá, na lomu

ze movitá, propouští (není-li polévaná) vodu a chytá se na jazyk.

K výrobkm hutným poóítáme :

1. Porculán živcový (Feldspathporcellan),

2. porculán fritový (Frittenporcellan),

3. kameninu (Steingut).

K výrobkm dírkovatým ale

:

1. Majolik neb fayencu (Fayence),

2. nádobí hrníské (Tópferzeug-) a

3. cihly.

Porculán se dlával asi ped 150 lety jen v ín a Žapanu, a byl tenkráte

v takové cen, že dal tehdejší kurfiršt Sasky králi Pruskému za 48 porculánových

nádob (bílých s ervenými kvty) celý pluk dragon. Na poátku pedešlého století

podailo se ale jakémusi Bottgerovi porculán udlati. Tento Boltger byl rozený Sas

a uil se v Berlín lékárnictvi ; tam se o nm roztrousila povst, že umí zlato dlat.

Bóttger tomu neodpíral, ale ulekl z Berlína do Sas ; tu ho žádalo Prusko nazpt.

Ponvadž byl ale rozený Sas a v Saších tenkráte také zlato potebovali, nebyl vydán,

nýbrž do Drážan odveden a pemlouván, aby své tajemství kurfirštovi projevil. Boltger

se poade choval, jakoby v skutku uml zlato dlat; když ale vidl, že se naft již

luze doráží, a že by se mu — kdyby pravdu vyznal — ani nevilo, tu mu poalo

být ouzko a on opt uprchl ; brzy byl ale chycen a lépe ostíhán. Strážce jeho,

baron Tschirnhausen, poznal ale záhy kolik bilo, a ponvadž již díve zpozoroval, že

umí Bottger dobe hlínu roztápt, radil mu aby nyní všelio petvaování nechal a radji

všemožn zkoušel, zdali by se z nkteré hlíny saské nedal porculán udlat- Bottger

vdl již z mnohých jiných píklad, že bude obšeri, jestliže v krátkém ase kurfiršla

zlalo dlat nenauí; proto poal zkoušet a roztápt rozliné druhy hlíny, aby snad

vynalezením porculánu kurfiršta uchlácholil a život zachoval. Roku 1706 se mu

v skutku poštstilo první porculán udlat; byl sice jen hndým ale brzy i bílý zhotovil.

Kurfiršt byl oupln spokojen. Roku 1710 byla již na hrad Mišeiiském první dílna na

porculán založena, a Bóttger editelem jejím. Ale se štstím vrátila se i lehkovážnost

jeho, on si dílny nehledl, žil nepoádn a chtl konen celé tajemství Prusm prodat

;

z toho nastalo veliké vyšetování, mezi kterým Bóttger u veliké bíd zemel, a byl

v té krátké dob od kurfiršta pes 150,000 tolar obdržel.

Akoli spsob dlání porculánu , zízení pecí a t. d. v Sasku velmi se lajil,

prozradilo se uprchlými dlníky pedce brzy to tajemství, a tak povstala roku 1718

dílna ve Vídni, 1750 v Kodani, 1751 v Berlín, 1755 u Mnichova, 1756 v Petrohrad

a 1774 v Sevresu u Paíže. Ve Francouzích se dlaly sice již od roku 1695 porculán

frytový, ale o pravém porculánu nebylo žádné zmínky; teprv roku 1756 koupili Fran-

couzové Bótlgeriiv vynález od fabrikanla Hanonga za tyry tisíce frank a doživotní

roní plat 1200 frank. Ted mli tajemství, ale nemli kaolinu , kterého nebylo po

celém Francúuzku nalézti. Tu hledala jednou žena jakéhosi holie v St. Yrieux hlínu

valcháskou, a našla na blízké stráni kámen blavý, který za hlínu valcháskou mla;

muž její ukázal ale kámen tarajšímu lékárníku, a ten jej poslal luebníku Mac-

quérovi k vyšetení, který v nm skuten kaolin poznal. Tu založena jest dílna v Se-

vresu, která patí nyní k nejvtším v celé Europ.

i
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K dliini iiori^iiliinii m- teily iiijilhK' imisi opaliti kKuliii, klerý nemá všude

(Mipln stejných vlastností; kaolin francouzský (ii Si. Yrieiix) má lakové slouení, že

se bczproslcdnfí na diáiii porciilíinu hodi. K jiným druhm se musí rozemletý

živec pi-idávat, má-li z nich dohni snis porcuhinovii povstat. Kaidin saský (nedaleko

Schneebergu v saských Krušných horách) jest ervenavý, v ohni ale oupln zblá.

V echách se kaolin velmi hojní' nalézá, lak u Milevska v Táhorsku, u PeCova, u Slav-

kova a j. Skoro všeclíy íeské di'uhy jsou co ki'íila bílé.

Kaolin rozemletý se náiežil vyplaví, aby se písek a jiné neílbluty odluuíily.

V léslu z rozcniltéhd kaolii'ii povstalém by se ale brzy oddélíly rozliéné vrstvy (dle

potažné váhy rozliíných látek), a proto se z nho musí ást vcdy vylouíMl; na vzduchu

se to stát nesmí, nejlépe, když se tslo do malých lnných pyllíkíi nacpe a pak lisem

ást vody vytlaí. Tsto kaolinové (dívu drobivé a netvorebné) stane se takto pozne-

náhla lepivým, a to tím více, ím déle se pak na vlhku ležet nechá: proto se nechává

léslo pornilánové obyejn nkolik rok ležet, nežli se vzdlá, a nkdy su potom

i vodou hnojovou polévá, ímž se promna jeho urychlí . lsto pi tom kyše, erná

a nemile zapáchá ; vezme-li se ho ale kousek ven, brzy na vzduchu zblá, pi emž
vyráží kyselinu uhliitou. Tou promnou se každá látka organická v t.«lu oupln

znií, tsto samo se stane všude stejným a došli Ivorebným. V ín nechávají tslo

porculánové plných slo let pod vodou ležeti, nežli je vzdlají. Z tsta vyležclého

robí se nyní nádobí bud na kruhu, bud v kadlubech neb i od ruky; eité kraje

dlají se koleky neb válci, jimiž se rychle po nádobí ješt mkkém jezdí. Když nádobí

na vzduchu uschne
,

pak se ješt souslruje a konen slonuvuu kosti neb rohem hladí.

Na to se zastrí do pouzder (Casctlcn) a sází se do pece. Nádobí se ncmfižc holé

do pece dával, ponvadž by kouem a sazemi velmi trplo. Pouzdra jsou laké z kao-

linu zhotovena, ale nesmjí se v žádném horku rozškviínvati. akoli nádobí v nich

zavené sliti se musí.

Pecník v dílnách porculánových skládá se obyejn z trojího poslropí
; puslropí

zpodní slov jyecníh cloj>alovari (Glulhocn), prostední jícník iihaci (Vergluhofen) a

svrchní pecník pouzdemý (Kapselolen, Manlel). Každý pecník má nkolik níslj, v nichž

jest palivo, tak že plamen rozptýlený ouvtím od hora dul se žene na všecky striiny.

Výhev v takovém pecníku jest náramný, lak že se tam pruty železné v krátké chvilce

rozškvauji. Kamení k staveni takových pecí dlá se z roztluených pouzder a vesms

z hlíny neruzškvaitelné.

Pouzdra se zbožím na vzduchu uschlým sázejí se do pecníku žíhacího ; do pec-

níku pouzderného se dávají jen nová pouzdra a kameny k slavení pecí urené, aby

se vypálily ; do pecníku dupalovaciho pijde ale zboží lakové, které se již díve v peci

žihaci vypálilo. Když jest pec naplnna, zazdi se vchod a rozdlá se ohe. V Anglicku

se topi kumenným uhlím, u nás obyejn dívím. Výhev len Irvá 17 až 18 hodin;

pak se nechá pecník nkolik duí vystydnout, naež se oteve a nádobí v pouzdrách vynímá.

Nádobí z pecníku žíhacího vyaté se folévá (glasiren) ; látka polévací (klazitra)

jest míchaniua z kaolinu, sádry a rozlluených slep porculánových ; veškeré tyto

látky se na prášek roztlukou a s vodou rozmíchají. Do lé tekutiny se ponoí nádobí

v peci žíhaoí vypálené , a nechá se opt na vzduchu uschnouti. Po osušeni dá se

nádobí polévané opt do pouzder vyištných, postaví se v nich ale na kruhy hlinénó

li*
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(Punibse), aby se pouzder pichytili nemohlo. Konen se vsadí do pece dopalovaci,

kdež se nádobí oupln vypálí a látka polévací výhevem v sklo bezbarvé promní.

Pi tomto dopalování se dá nejdíve ohe slabý (Vorfeuer, Flattirfeuer), ten trvá

asi 10 neb 12 hodin ; když ale již všecko v peci do ervena eaví, lu následuje

ohe hlavní (Scharfbrennfeuer), jímž se všecko nádobí na blo rozpálí. Když jest na

prbách vyatých vidt, že jest pálení již dokonáno, zacpou se veškeré otvory a pec

se nechá 6 až 8 dní stydnout, naež se z ní pouzdra i s nádobím vyndají,

Ted se zboží pebírá. Nádobí nejpknjši nemá ani chybiky; nádobí prostednj

má toliko chyby nepatrné, které jen zkušený znalec pozoruje; výmt (Ausschuss) jest

trochu zkivený a prodává se lacinji; kusy nejšpatnjší (výhoz) se hned roztlukou

a opt rozemelou.

Porculán, který se bez polévání do pece dopalovaci staví, jest pak bezleský

a mdlý, a slov hiskuil ; porculán polévaný se prodává bud co zboží bilé, aneb se ješt

maluje a pozlacuje.

Malování na porculánu jest v mnohých kusech tžší než obyejné ; pedn má

nádobí z vtší ásti plochy nerovné, a za druhé se barvy, které se na porculán natí-

rají, v ohni rozlin mní. Barvy tyto jsou rozemletá skla barevná, která piškvaením

na hmotu porculánovou teprv pevnosti a lesku nabývají.

Porculán se maluje bud ped poléváním (malba pod klazurou), aneb již polévaný

{malba na klazue).

K malb pod klazurou se mohou jen takové barvy (kysliníky kovové) upotebit,

které výhev pece dopalovaci bez promny snesou. K takovým v nejsilnjším ohni

stálým kysliníkim (Scharffeuerfarben) poítáme kysliník uranitý (Uranoxyd) k malo-

vání na cíTío, kysliník kobaltnatý (Kobalto.vydul) k malb modré, kysliník chromitý

(Chromoxyd) k malb zelené, kysliník manganity (Manganoxyd) a železitý (Eisenoxyd)

na hndo a kysliník titanity (Titanoxyd) na zlulo. Rozemleté kysliníky tylo se s roze-

mletým živcem neb kemenem smíchají, a pak na nádobí z pece žihací vyaté ped
poléváním nalrou; nádobí malované se pak teprv polévá a konen v peci dopalovac'

vypálí ; klazura na porculánu se stane v peci prhlednou a malbu pod ní je pak

jasn vidt.

Jiné kysliníky nesnesou výhevu pece dopalovaci; niá-li se jich tedy co barev

užívat, musí se malovat nádobí již polévané a vypálené. Kysliníky takové se se sklem

lehko roztopilelným a trochem oleje smíchají, a pak na klazuru natou. Aby se malba

na klazuru piškvaila, postaví se nádubí malované pod mufli; tam se zvolna zahívá,

až všecky ástky olejnaté zmizí; na to se ohe pitužuje, až se nádobí do ervena

a barvy na ruso rozpálí; derou hlídai v mufli udlanou se to vidí. Když se to stane,

mufle se kamenem zacpe, nechá se vystydnout a zboží se vyndá.

Zlacení, stíbeni a poplatinovaní porculánu stává se též na klazue, naež se

zboží pod mufli rozpálí.

Porculán polévaný jasn zní, má drobné zrno, silný lesk, a jest tak hutný, že

ani na lomu vodu nessaje; biskuit ale lne na jazyku. Klazura porculánová je skoro

z té samé látky jako hmota sama, a tvoí s ní takka jeden kus; proto se ani neotlue

ani horkem nepopraská. Tenké desky porculánové bývají prsvítavé, ponvadž klazura

i do malých dr hmoty samé vnikne , a jsouc sama przraná ji prsvílavou uiní.

Na prfisvitavosli tenkého porculánu se zakládá dlání lithoplianií, t. j. desk porculá-
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nových, na kterých jsou místa lenši (co svtlo) a tlustší (co stín) tak uspoádána, že

proti (ikiiu neb liiiiípí- pkné výkresy tvoí ; dlají se nejvíce v Míšni.

Rakouské mocnáství má mimo vzorní dílnu ve Vídni ješt 15 dílen na porculán,

7, n-chž se nejvtší poet v Cechách nalézá. V echách máme kaolinu, živce a jiných

k dlání porcniánu potebných lálek hojnost , tudy by se mohlo porculánictví u nás

ješt mnohem více rozšíit. Porculárna Vídenská brávala kaolin díve z Pasovska»

nyní ho bére od Milevska v echách. Z Rakouské íše se mnoho porculánu do

Turek vyváží

Porculán francouzský se honosí krástiym tvarem, Berlínský zvláštní m«lbou a

Vídenský pkným pozlacením.

Porculán mský jest mén bOý než evropský, a klazura jeho ráda puká; zato

bývá ale mnohem Icnší a lehí.

Porculán fr>)tový (Frillenporeellan, Glasporcellan) se dlal ve Francouzích již

od roku 16'15; látka, z které se tvoil, skládala se z obyejné fryty sklenné (.Glas-

IVilte) a nkterého druhu hlíny bílé; proto se zboží takové již pi menším výhevu tak

slilo, že se stalo siln prsvitavým a mlo lom sklovitý. Klazura na nm byla oby-

ejn z istého skla olovného. Porculán frylový nesnese rychlou promnu tepla, a na

povrchu se snadno poškrabe
;

prolo se po rozšíení porculánu živcového velmi málo

poteboval. V Sevresu byla dílna na porculán frylový až do roku 1804: od té doby

se dlá jedin v Anglicku. Prolo není ale nynjší anglický porculán frylový oupln

stejný s nkdejíím francouzským ; anglický se skládá zkaolinu, hlíny Ivorebné a popele

kostního, klazura jest bud olovnatá neb s boniksem smíšena; proto by neml tento

frytový porculán anglický ani frijlovým slouti.

Kamenina (Steingut) se liší od porculánu tím, že není prflsvítavá, a že nesnese

tak silnou a náhlou promnu teploty jako tento. Obyejn se rozeznává kamenina

pkná (feines Steingut) a kamenina sprostá (gemeincs Sleinzeug). Na oba druhy se

bére tvorebná hlína vápnitá, ku které se tolik kemenu pidá, že se pak v peci

napolo sleje, ale nerozškvaí.

Na pknou kameninu se hlína dobe rozemele a vyplaví, a nádobí tvoí se pak

na kruhu, v kadlubech a ásten i od ruky ; nádobí toto nedostává obyejn žádnou

klazuru a pálí se v pouzdrách. Zvláštní druh pkné kameniny jest tak nazvaný vevud

(Wcdgwood — po svém vynálezci) ; len se dlá z hlíny kysliníkem kovovým barvené

a s tavidlcm njakým smíchané ; nádobí toto se obyejn také nepolévá, ale pilepují

se na n rozliné ozdoby z hlíny jinak barvené.

Na kameninu sprostou se hlína též dobe rozemele, ale nevyplaví; nádobí se

dlá pak jen na kruhu a z ruky, mívá tvary velmi jednoduché, a vypaluje se v ohni

bezprostedné bez pouzder. Vbec se tu jedná o to, aby se práce a výloh ušetilo

a nádobí laciné docílilo. Klazury kamenina sprostá nepotebuje, ponvadž jesl látka

její tak slila a hutná, že tekutiny iiepro(ioušlí
; proto se ale obyejn pedce polévá,

a to proto, ponvadž se velmi snadn a lacin polévati dá. Když totiž nádobí již

v peci eaví, hodí se tam trochu soli kuchyské ; ta se horkem rozloží v sodík a



chlor, — chlor tvoi s vodíkem páry vodové kyselinu solnou, která s párim <ultiiázr.

— sodík se ale s kysliketn páry vodové sluuje v kysliník sodnalj, len se >|ji p

s kemenem v kamenin obsaženým v látku sklovou, a dává nádobám povrch hladký

a lesklý.

Obyejná erná himenina (edirná, Basaltgut) jest tvrdá a trvanlivá jako edi
a dlá se z hlíny železnaté, kemenu, alabastru a burelu ; klazuru nedostává, proto

má vždycky povrch mdlý.

Kamenina pkná a vevud se dlají nejvíce a nejpknji v Anglicku. Kamenina

sprostá je zvlášt rozšíena v echách a na Morav, v nižším Rakousku a Porýnsku.

Fayenca má jnieno od místa Faenzy ve Vlaších, kde se již ode dávna táko\é

nádobí dlávalo. V devátém století robili Arabové fayencu ve Spanlích, od tanitud

se dostalo nádobí to na ostrov Majorku, odkud prý i druhé jméno její — imijoHk

— pochází. Fayenca se dlá z hlíny bílé, bezželezé, ku které se trochu pisku neb

roztluených pazourkii (kamen kesacich) pidá. Od obyejného nádobí hrníského

rozeznává se layenca bedlivjším pipravením hlíny a zvláštní klazurou. Od porculánu

a kameniny liší se ale tím, že jest pálena jen v takové teplot, v které se hmota její

ješt slíti nemohla
;

proto jest fayenca dírkovatá a musí se polévat, nemá-li tekutiny

propouštt. Obyejn se rozeznává fayenca pkná (íeine Fayence) a fiiyenca sprostá

(ordináre Fayence).

Na fayencu pknou se dává do hlíny více kemenu, proto jest i hutnjší a

tvrdší nežli sprostá ; hlína a kemen se velmi bedlivé rozemelou, a pak se tvoí zboží

na kruhu neb i ve formách. Páleni dje se v pouzdrách, a nádobí vypálené se teprv

polévá. Klazura na fayencu pknou je sklo olovnaté bezbarvé, které se druhým (slabším)

pálením na nádobách upevní. Pkná fayenca se i asto maluje, a to vždycky pod

klazurou, ponvadž jest výhev pi druhém pálení slabý a ledy barvám neškodný.

V celku se dlají na fayence jeii sprostší malby. Za to se ale velmi hojn rozliné

výkresy na fayencu tisknou (Fayencedruck) ; k tomu ouelu se udlá fermež z píhod-

ného barviva (kobalt na modro, mangan na erno, chrom na zeleno a t. d.) a oleje

lnného, tou ermeží se nate deska mdná, na které se výkres nachází, a otiskne se

na papír; papír ten se na nádobu po prvním páleni (ped poléváním) pilepí, a pak

nádoba i s papírem do vody ponoí ; ve vod se papír rozmoí, a mže se po kouskách

odstranil, - fermež barvová ale vodou nezmkne, ostane tedy na nádob piilepena,

a mže se nyní i s klazurou przranou na ní pi druhém pálení upevnil — Míslo

malby a tisku se dávají asto na pknou fayencu tenounké vrstviky kovové (Metall-

Lslers) , které povstanou, když se rozedný roztok kovový na nádobí nate a pak

vypálením upevní; nejaslji je vidt náir zlatý (Goldlijstre), plalíkový (Plalinlstre)

a mnivý (Káferfliigeldeckenlustre). Nejpknjší fayenca loho druhu se dlá v An-

glicku, a to nejvíce v hrabství StalTordském, aneb spíše v jednom okresu jeho, který

se proto „The Polteries" nazývá
;
pracuje tam pes 50.000 dlník, a roní cena jejich

výrobk obnáší 30 milion zlatých ve stíbe. — Nkde íkají pkné fayenci anglická

kamenina neb i vevud^ což jest ale velmi chybné.

Fayenca sprostá nemá klazuru prhlednou, nýbrž jest polévána bílým emailem;

mimo to má i tu vlastnost, že po vypálení pod 'kapkou kyseliny šumí, ponvadž je
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v ni jošl mnoho nerozloženéhu uhlanu viipnaU-ho. Bílý email, klerým se nádobí

Idlo polévá, povstane, když se iO fásluk olova asi se 3 ástkami cínu povoln až

k okysliuni zaliiivá a pak s oLycjným sklem smíchá ; na tomto emailu lze i jedno-

duché malby vyvsil. Emailované layencové nádobí kuchyské vyšlo již z obyeje,

za to se dOhi ale nyni (zvlášt ve Vídni) mnoho fayencových kamen.

.lindy se k nám z Anglian mnoho faycncy piváželo ; nyní se jí ale i u nás

(v Morav) mnoho zhotovuje, a pak noní nádobí tolo již lak oblíbené, jako jindy

bývalo.

K fayence pali-i i tak zvané vázy clrurské starých ímaníi; mají zvlášt krásný

tvar, a zdá se že sloužily více za ozdoby, a že se v nich chovaly spíše vci suché

(popel) nežli tekutiny.

Nádobí hrnífsh; se dlá z hlíny mastné, tuhé , snadno Ivoitelné. která na

vzduchu luze nemizí a ohnm se na Ivrdo vypaluje ; obyejn se smíchá s troškem

písku, nkdy ho má ale již tolik v sob, že není teba ho pidávat. Hrní posuzuje

vfibec ze zkušenosti , jak má hlínu pipraviti , aby zboží z ní zhotovené nemizelo a

v ohni nepukalo; asto musí k docílení dobré látky nkolik druhu hlíny smíchal.

Hlína vodou rozmoená se bud šlapá neb tlue, a pak na tenké vrstvy kraji,

ty se hntou a kamínky nalezené vyhazují. Náddbí se pak tvoí bud kroužením neb

formováním ; pi formováni potebuji se kadluby devné , které se díve olejem

vymažou, aby hlína na stny nepilnula Když nádobí na slunci neb u pece uschlo,

polévá se, vynímaje kadluby cukerné, donice, bandasky a nkteré jiné vci, které kla-

zury nepotebují. Nádobí kuchyské se musí ale poléval, aby tekutiny nepropouštlo

a aby jidla v nm vaená chuf hlínovou nepijímala. Poléváním nabývá zboží hrníské

i ouhlednosti, jelikož se klazura rozlin barviti mže.

Obyejná klazura na nádobí hrníské musí se skládat z látek, které se ohnm
\elmi snadno ve sklo promní, ponvadž není výhev v pecníku hrníském tak veliký.

Brává se k tomu 7 ástek klejtu (Bleiglátte) a 4 áslky písku; oboje se dobe rozemele,

vodou zadlá a nádobí tím poleje ; má-li se barvit klazura na íerno, pidá se k ní hurd,

— na zeleno kysliník médnalý, na Imédo okuje železné, — na žluto aurtna (Spiess-

glanz), — na bélo kysliník cíiiialij (Zinnoxyd). Ponvadž jest klejt látka jedovatá'

pokládá se klazura klejlová za nebezpenou; když se ale náležitý pomr klejtu a ke-

menu pi mícháni zachoval, tu se klazura v žádné kuchyské látce nerozpouští a jest

oupln bezškodná ; a jen tenkráte, když se tuze mnoho klejtu vezme, miíže se státi,

že se ho jedna ást s kemenem oupln neslouí, taková klazura se mže ovšem již

octem neb jinou kyselou lálkou rozpustil a jedovat psobit. — Bylo by ovšem dobe,

kdyby se dala i bez olova dobrá a hcíná klazura na nádobí hrníské utvoil, ale

v celku se nebezpenost klazury klejlové tuze pehání. Klazur bezolovnvch máme

množství, ale všecky jsou dražší nežli klejlová.

Nkdy se nádobí hrníské rozlitivmi barvami nerostními ponKiIuvárá .• nádobí

špatnjší maluje se pod klazurou. lepši ni klazuie. Malování pod klazurou vyknnává

se hned na nádobí ve vzduchu usušeném, naež se klazurou polévá a pálí : má-li se

;ih' malovat na klazue, tu se n.idobí díve polévá a vypálí, po vypálení maluj^, ,3

malované ješt jednou vypálí.
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K nepolévánému nádobí hriiiskémn pati i lak zvané alcarrazan, t. j. nadi^by

as IV, stevíce >7soké, nahoe zoužené, v kterých voda nezteplí. Naleje-li se toliz

voda do nádob lakových, proniká diikarni stn a promuje se na povrchu v páru

;

'eplo na výpar potebné poskytuje ale voda v nádob , tím se neustále ochlazuje

a ledy nezteplí. Takové nádoby se dlají nejvíce v Andujaru v Andalusii, a obyejn
se málo vypalují, aby byly hodn dírkovaté; nkdy se pimíchá do hlíny nco ástek
organickjch, které v ohni zmizí, a nkdy i sl, která se po vypálení nádobí vymoí;
obojím se stanou stny nádob po vypálení více dírkovaté.

V Rakouském mocnáství není hrníství na lak vysokém stupni jako v jiných

zemích západních; zboží cizí má totiž lepší formy a lepší klazuru. Za to se ale vy-

vinnlo v severních echách (ku p. v Hohenšlein) zvláštní odvtví hrníství, jeh-žlo

zboží jest pode jménem hydroliíhu a sidei-olithu známé a veliké obliby nachází.

Hlína k hotovení cihel spsobná nesmí nižádnou kyselinou polila víti ; to by

okazovalo na mnoho vápna, kleré dobrot cihel škodí. Též nesmí v sob míti kyzu.

Nejlepší jest hlína mastná, tuhá a snadno tvoitelná, která smíchání s pískem dobe
snese, sušením se nesmršfuje a v ohni co kámen ztvrdne

;
po vypálení bud zervená

neb sežloutne, což pochází od ástek železitých, které v mírném množství dobrot
cihel neškodí.

Hlína naveze se pod kolny do jam vyzdných neb fošnami vypeených a poleje

se vodou, až dokonale zmkne, pak se šlapa a nuchá s pískem ; obyejn se poítá

1 ást písku na 4 ásti dobré tuhé hlíny, a v celku množství písku vždycky od pvodní
tuhosti hlíny závisí. Hlína na podzim kopaná a vymrzlá dá se lépe hnsti. Z hlíny

náležit promíchané tvoí se cihly v devných neb železných rámech iyrhraných,

rovnobokých, jen cihly k vyzdívání stuiinic a peci mívají boky vyíznuté, aby dohro-

mady spojené dlaly dutinu okrouhlou. K slavení klenutí se dlávají i cihly klenovité

ili hlenáky. Dlaždice bývají tyrhrané, nkdy ale o pli i šesti hranách. Cihly krycí

jsou bud rovné neb dulé, nyní se obyejné jen rovné (totiž lašhj) potebují.

Cihly a tašky utvoené staví se na prkna pískem posypaná a v kolnách se suší;

cihly se suší v plném ouvlí, tašky ale na plném ouvtí pukají, a proto se kolny

pi sušení tašek až na nkolik prduch zahrazují.

Cihly vysušené se konen v peci pálí, aby ale ohnm porušeny býti nemohly

staví se na vyzdné lávky aneb na podlahu drnatou, tak že na n plamen bezpro-

stedná šlehati nemže. Ostatn bývají tak rozstaveny, že mezi nimi mezery zšíí

prstu ostanou, aby se výhev všude stejn rozdlil.

V pecech cihláských topí se bud dívím neb rašelinou (Torf), neb i kamenným

uhlím; na vypálení 1000 až 1200 cihel v obyejných pecech poítá se sáh díví.

Z toho je vidt, že musí cena pálených cihel v každé krajin záviset hlavn od ceny

topiva. V echách stoji na nkterých místech tisíc cihel 7 zl., na jiných ale až

17 zl. ve stíbe.

Po urovnání cihel se rozdlá v peci slabý oheíi, který má z cihel vláhu vy-

pudit ! ten trvá nkolik dní a nocí. Když se ale kou již vyjasní a bílý plamen

z pece šlehá, jsou cihly již vypeeny, tu se ohe pituží a trvá pi otevených pru-
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ilušich nkolik dní a noci. Konení se jeSt více zluží a všecky prduchy se ucpou.

Tímlo posledním dhnm se musí cihly dopúlit.

Po \ychladnuli pece se cihly vyndávají a rovnají, polámané a nedopálené od-

hazuji. Barva ervená neb žlutoervená jest znamením cihly dobe vypálené,

ostatn musí ale dobrá cihla pod kladivem jasné znít, v lomu býti drobnnzrná (bez

velkých dutin), a pi rozražení se nedrobit, nýbrž ostrohran se ulomil ; byvši do

vody položena mže ji pohlcovat, ale nesmí v ní pod 24 hodin pukal ani se drobil.

Tašky musí býlí obzvlášt dobe povedeny, neb cihel špatnjších mže moudiý

slaviiel na místech mén dležitých pedce dobe upotebil, ale špatné lašky nejsou

k niemu.

ihly více než obyejn vypálené šlovou knhince (Klinker); na tch se po-

ala hmota hlinná horkem již sléval , proto jsoii nl<dy tak tvrdé , že dávají na

oceli ji.-ikry.

Sem tam se potebují k stavbám slabším cihly nepálené, které obyejn pácy

nck cihlu eai/ptské nazývají

Nejvtší cihelna v Rakouském mncnáslví je snad v Inzersdorf, kde se roné

pes 50 milion cihel urobí.

Pece, v kterých se veliké horko vyvinouti má, nemohou se slavti z cihel oby-

ejných, ponvadž by se rozškvaily, v takových pípadnostech se potebují cihly

ohnivzdorné neb porculánové (feuerfeste Zicgel, Porzellanziegel, Charmotlesteine), které

každé horko snesou; jsou to cihly dlané z hlíny ohnivzdorné a ruzemlelvch step
vypálených (zvlášt porculánových).

K stavbám lodním se hodí zase nejlépe cihly lehké (leichte Zie^elsteine), které

se na vod vznášejí. Byli již za starších as známy, a dlají se ze zvláštního druhu

lehkého magnesitu, který se u Cashl del Piano nachází. Cihla obyejná váží skoro

5 liber, cihla z magnesitu ale jen asi 25 lotu. K tomu jsou cihly tyto nerozškvaii-

telné a teplo špatn rozvádjí, tak sice, že se mohou na jednom konci v ruce držet,

kdežto druhý konec eaví. Stalo se již, že se vyzdla prachárna na lodi takovými

cihlami, a pak se prachem naplnila; na lodi naplnné dívím vypukl ohe. tak že

i s dívím oupln shoela, když pak již i podlaha prachárny chýlila, potopila ?c lo
bez zapálení prachu. Z toho jesl palrno, že by bylo velmi prospšné, kdyby se na

lodích nejen prachárny, ale i kuchyn, pec parostroje i ona místa, kde se vbec vci

holavé chovají, takovými cihlami ped každým neštstím chránila.

Zvláštní výrobky hlinné jsou ješt kelímky (tykle, Schmelzliegel) a dýmky

(Tabakspfeifen).

Kelhnky, v nichžto se rozliné hmoty rozškvaují, musí veliký výhev snášeti

a pitom nesmjí ani pukati. ani hmotami zavenými se porušovati. Proto jest málo

dílen na kelímky, které by všem požadavkm vyhovly. Ode dávna jsou známy ke-

límky hesaké (hessische Tiegel) z veliké a malé Almerody, a Pusovské (passauer Tiegel)

z okolí Pasovského.

Kelímky hesské jsou barvy žluté neb ervené a dlají se v Almerod z bílé

isté hliny. ku které se istý íný písek kemenilý pimíchá. Bývají kulaté i Iroj-

hraiK! v rozliné velikosti; jsou velmi ohnivzdorné, ale náhlou promnu teploly dobe
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nesnesou, p?k v nich nelze laKové lálky rozlopovat, v kterých se neslouené alkalie

nalézají, neb tmi se stny jejich snadno propálí. Proto jsou ale z obyejných ke-r

limk hlinných predce nejlepší.

Kelímky Pasovské ili Ipsecké (od msteka Ipsu v Rakousích) jsou leskle šeré,

a dlají se z dobré hlíny, s dvojnásobným množstvím luhy (Graphil) na drobno roz-

mlnné. Tyto kelímky tuhové jsou v ohni ješt bytelnjší nežli hesské, a snesou

k tomu i každou promnu teploty velmi dobe; potebují se nejvíce v niincovnách.

Kelímky anglich; se dlají v Stourbridgesku ze dvou ástí tamjší hlíny a jedné

asti dobe vypáleného koksu; jsou píhodnjší nežli hesské.

Hlinné dýmky dlají se z hlíny lehko tvoritelné, která se na bélo vypaluje.

Hlína se nejdíve vyplaví, pak bedliv vypracuje, naež se vyvalují na stole hladkém

války na jednom konci (k udlání hlavy) tlustší; tyto války provrtají se opatrn tuhým

drátem ocelovým a položí se i s drátem do kadlubu mosazného, olejem nateného,

ze dvou poloviek dobe pilehajících složeného: v tom se zbytená ást hlíny vy-

maká. j\a to se dýmky vyndají, drát vytáhne a hlava želízkem kuželovitým vykotli.

Dýmky tak utvoené páli se v pouzdrech, aby je kou nepokazil. Po vypálení po-

trou se bekou , z hlíny , tragantu , bílého vosku a mýdla udlanou. — Náramné

množství takových dýmek dlá se v Kolín nad Rýnem Ckólnische Píeifen), v Holland-

sku a Belgii.

Drobnujs»fí.

Obchod v hadrech u nás a v Americe.

Len a bavlna poskytují za našich dob skoro celému lovenstvu rozliné ástky

odvu, a když se vlákna jejich již odela, bývají mu ješt dležitým prostedkem ku

vzdlání ducha. Hadry lnné a bavlnné staly se — co látka na dlání papíru — již

od nkolika století pro lidstvo nevyhnuteln potebnými. Hadrá je shledává a do

papíren donáší. Nejlepší hadry jsou lnné, ty dávají nejpknjší, nejhladší a nejhustší

papír, hadry konopné dávají papír silný ale nepkný, hadry bavlnné ídký a drsnalý.

Nejhorší hadry jsou vlnné a hedbávné. Vfibec se hadry obnošené do papírny lépe

hodí nežli nové. U pebírání se lnné od bavlnných, a bílé od barevných odluují,

barevné pak zase dle stejných barev rozdlují.

V mocnáství Rakouském se zvlášt v Uhich mnoho hadr shledá, lak že se

ásten ješt vyvážejí, akoliv se v zemích Rakouských asi 500 papíren nachází

:

jen hadry pknjší, které se v mslách mezi bohatším obyvatelstvem sbírají, jsou

u nás velmi vzácné, tvoíce pnuze 2'/j procentu celého množství. V prmru dá

cent hadr asi 70 liber papíru. Ve všech papírnách rakouských se zhotovuje do roka

as 3
'/a

milionu rys.

Ale jak skromné jsou pomry tyto proti Americe ! Tam se nepotebují pouze

hadry na dláni papíru, nýbrž i nesíslné množství odiezk provazových a odpailku

bavlnných. Balíky bavlnné, z jižních krajin na trh picházející, bývají konopnými

provazy staženy; když pijdou do Nového Orleansu, tara se párou na menší objem
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a odvážejí do papíren, — V dílnách ba\lnických se sbírají \šecky pelrhané nil,

všecky Lavlnné chomáky, všecky kousky, kterými se stroje otíraly, a vše se prodá

do papírny. Mnohá dílna Novo-Orleanská, kde se bavlna stlauje, prodá ron až

8000 cenlíi provazových odezk.

A což teprv obchod v hadrách ! Hadry z ciziny do Nového Yorku pivezené

dlají skoro tri tvrtiny všeho, co se tam piveze. Dle knih celnu-h tam pijde nej-

více hadr z Alexandrie, Smyrny, Terstu, Livorna, Janova, Ankony, Palerma, Messiny

katanio, Hamburku, Brémy, Madeiry a Havanny. Až do roku 1844 picházelo do Ame-

riky roné v celku 13.000 balík hadr, a sice 6000 z Terstu, 3000 z Livorna a 4000

z jiných míst. Roku 1850 se pivezlo již 67.000 balík a roku 1853 až 73000; roku

1855 se snížil pívoz na 40.000 balík, a tenkráte byla v Americe nouze o papír.

Ve Smyrn se hadry dle zvláštní smlouvy s vládou pebírají, perou a suší; hadry

pebrané se pak dle ísel ("I, 2, 3) zavazují a znamenají. Podobn se stává i ve

Vlaších, odkud se poád více hadr do Nového Yorku odváží; roku 1855 se jich tam

odvezlo jen z Livorna 11.000 balík. Z Afriky se teprv nedávno hadry do Ameriky

vozí, a p|-cdcc se jich tam roku 1855 dovezlo od tamlud již 30.000 cent.

Veškeré hadry, které se do Nového Yorku pivezou, tvoii ale jen as desátý díl

celého množství, které se každoron v Soustátí Severoamerickém v papír promní.

Takové ohromné udání se zdá býti k pravd nepodobné, ale považme jen, jak si lam

knhkupci a novinái poínají ! Nejvtší knhkupectví americké — IJarper et Brothers

v Novém Yorku — potisklo za r. 1854 až 37,500.000 arch : tento papír stál 300.000

dolar: v letošním roce spotebuje ono knllkupecl^í ješt o tvrtinu více. Jsou ješt

rozliné spolenosti knhkupecké v Novém Yorku, které ron 8 až 10 milion arch

potisknou. Jen náboženské noviny spotebují tam za rok pes milion liber papíru.

Rozšíené noviny ,,Tribune" mají jedno vydání každodenní, jedno polotýdenní, jedno

týdenní a jedno pro Kalifornii, každý týden se vydá 430.000 e.xemplii archových,

což dlá ron skoro 22 '/j milionu arch, z nichžto je každý dva lokte dlouhý a 1 '/„

lokte široký.

Listy kvtinové z holodia.

V díln Bérarda et Comp. v Paíži dlají se již po njaký as pekrásné listy

kvtinové, které jsou tak nžné a mkounké jako pirozené, i každé žebro je ku po-

divu zdaile vyvedeno. Listy tyto se dlají z kulodia, ku kterému se látky barvivé

pimíchají. Nejprv se rozpustí obyejná bavlna stelná v tresti lihové, ku které se

ješt nco oleje ricinového pidá ; do toho roztoku se zamíchají barvy co nejlépe

rozeiené, totiž takové, v kterých se mají listy pirozejié padlati. Roztok barevný

vyleje so nyní na desku sklennou, devným rámcem ohrazenou, a nechá se stál,

až se tenounká vrstva pevného kolodia usadí, ta se dá pak snadno odejmouti, a tvoí

pevnou ale tenkou hmotu prsvítavou. A to jest práv ta hmota, ktirá se na pad-
láni lisl kvtinových výborn hodí.

Mají-li mít ale listy dv barvy do sebe pecházející, vleji se na desku skle-

nnou dva roztoky nestejné barvy podle sebe, pak se šoup deskou zvolna sem a

tam, až se ob tekutiny dostaten roztekou.

Nyní se jedná o dv pevné foimy, tvar listu mající, mezi nimiž by >e kolo-
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(iium pipravené d!o poieby na jednotlivé listy stlaovalo. K tomu konci se položí

list pirozený na mkkou podložku a naleje se na nj ienká vrstva sádry; když sádra

uschne, naleje se jí zase trochu, a to se opakuje tak dlouho, až je vrstva sádrová na

list as '/^ coule Hustá. Ted se nechá oupln ztvrdnout, a pak se na kraji bedliv

dle objemu listu vykrájí. Hotový otisk sádrový se ponoí nkolikráte do rozpuštného

(již stydnoucího) vosku, a sice až do polovifky své tloušlky ; když se již dost vosku

na sádru nachytalo, položí se celý olisk as na dv minuly do studené vody, ímž se

vosk od sádry odlouí. Vosk ten tvoí malounkou nádobu, na jejímž dn se dokonalý

obraz pirozeného lislu nachází. Vosk se nyní vyplákne lihem, aby se stal istý,

a pote se pak uvnit tenounkou vrstvou prášku tuhového (Graphitpulver), naež se

vsadí do nádoby galvanoplastické. Tam se na nj nechá vrstva mdi (as '/le palc^

tlustá) usadit, která po odejmutí na své zpodni stran vrný a pevný otisk listu objevuje.

Takto je jedna pevná forma již hotova, druhá pak se o mnoho snadnji zhotoví. Roze-

heje se totiž v nádob železné 1 díl antimonu a 4 díly olova, a když roztok již

tuhne, tu se v nm pomocí zvláštního lisu nadeená forma mdná otiskne ; led

jsou dv pevné formy hoto\y
,

pipravená vrslva kolodia se mezi n vloží a pi teple

120" R. vytlauje. Takto se dá mnoho list rychle za sebou zhotovit, každým tlakem

povstane jeden. Tepla na 120" R. jest k tomu zapotebí, aby kolodium tvar, který

pod lisem obdrželo, také zachovalo, proto se pouští neustále horká pára na formy

kovové, aby je v této teplot udržela.

Plul a korek.

Plul ili duh korkový (Quercus Suber, Korkeiche) roste na suchopaích keme-

nilých v Levantu, v severní Africe a jižní Europ. Ve Vlaších, ve Španlích, v Por-

tugalsku a v jižním Francouzsku tvoí celé lesy a bývá nkdy až 40 stevíc vysoký.

Listy má vždy zelené, kožovité a na rubu plsfnaté, žaludy jeho mají stopky krátké

a misky stechovil šupinaté. ást nejužitenjší jest ale kra, která obyejn korek

(korka, pantoflové díví) slove. Kra tato je tlustá, houbovitá a as do patnáctého roku

hladká, pozdji ale sama sebou puká, olupuje se a erstvou nahrazuje. Kra rozpu-

kaná, která se sama se stromu oloupala, není ale k poteb, proto se ped rozpukáním

opatrn okrájí. První kra snímá se as ve dvacátém roce, naež se, když se pi

krájení lýko neporušilo — as po desíti letech zase obnoví. Plut, z kterého se kra

v pravý as slupuje, bývá až 100 let starý, kdežto bez loupání sotva 50 let vydrží.

První kra je nejšpatnjší, i druhá je chairná, a teprv tetí loupání poskytuje

dobrý korek, který se pak stále zlepšuje. Kde se stromy nepravideln slupují, jako

na ostrovu Sardinii, tam bývá jen zpodni ást kry dobrá, svrchní ale velmi tvrdá

a rozpukaná.

Loupání korku se dje v ervenci a srpnu pomocí malé sekery, jejíž toprko

se na konci v klín zužuje. Nejprv se kra nahoe a dole (bez porušení lýka) kolem

do kola proízne, a pak podle délky na 3 neb na 4 ezy rozdlí, na to hbetem se-

kerky oklepá a konen klínovítým toprkem odloupne. Vrstvika kry, která na

dev ostane, jest velmi míznatá a slove u Francouz „le hr' (sádlo) a ve Vlaších

„camisa" (košile); tato kra na vzduchu zervená, a proto pluty erstv oloupané po-

divn vypadají.

Sloupnuté desky korkové se oeži a opiluji, na to se nechají po njaký as
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ve vod moil. Pak se vloží mezi uviiá pikiiu. a kameny na (u, iiliy se narovnaly

Desky rovné se koneén na slunci (ve Francuiizsku) nch nad ohnm (ve Španlicli)

vysuší. Sušcniiii mul ohnrni deska na povnliii zíerná a stane se tvrdší, na slunci

ostane svtlá, mkká a |iružná, a luidi se jiak lépe na dlaní zálik láhvuvýcii.

Výnos plutd jest znamenitý. V jednom lese na ostrov Sardinii je 85.000 plutu,

které se v 21 letech dvakrát loupaly; každj plut dá v prmru 75 liber korku, to

dlá dohromady 127.500 eenl, a na penzích 1,275000 zlatých.

Korek se skládá z bunic hust pi sob ležících, které mají tvar nepravidelných

sloupckfl šestíhraných, prmr jejich obnáší as '

j,, a délka as ',,5 millimelru, dle

toho je tedy v objejné korkové zátce asi 200 milion lakovjcli bunio slsnáno. Leh-

kost korku pochází jen odtud, že jsou bunice jeho jen vzduchem naplnny, a ponvadž

jsou k tomu jcšl uzavi'ené, proto nemohou (ekutiny korkem pronikat.

Dlouhým ležením, zvlášf na míst studeném, korek ztvrdne, zahráním ale,

zvlášf vaením v teplé vod, stane se více pružným, lak že se tlusté korky do tenkých

trubek láhvicových vpraviti dají.

Luebn se skládá korek z korkvvinij (Subcrin), která .se rozeznává od devo-

viny lim, že byvši s kyselinou dusinou vaena poskytuje zvláštní kyselinu, která se

korkovou (korksáure) nazývá.

V ohcliodu .se nachází korek v deskách širokých, svtlých neb opálených; leda-

kdes je korek opálený oblíbenjší, což jest ale pouhý pedsudek. Dobrý korek má

být éervenavý, hodn pružný, lehký, mkký a málo dírkovaly, nemá mít svtlé a

temné skvrny.

Nejvíce korku se spotebuje na dlaní zálek, kleré se skoro bez výminky

od ruky ostrým nožem vykrajují a pak zvláštním strojem okulatí. V obchodu se roze-

znávají zálky válcovité a kuželovilé (zašpiatlé), a dlí se obyejn dle druhu korku,

dle velikosii a dle ouciu- Rozdíly llouštky se udávají dle ísel, která nejsou ale všude

stejná. Zálky korkové se prodávají po stu neb po tisíci.

Ostalíi se potebuje korek do podešv zimních bot nepromokavých a rozesílá

se k tomu ouelu již v potebné lupeny rozkrájen. — Pro svou lehkost se potebuje

i na náj-adí rybáské (zvlášf na špalíky k sítím), na pípravy k snadnjšímu plaváni

(na spsob kazajky nebo pasu), a na loky nepotopitelné; ve vlasti jeho dlají z nho
talíe, koflíky a lžíce, a v nkterých dílech Španlska jím i stechy] kryji.

Prachem korkovým se vycpávají polštáe. — Fálí-li se korek v nádob zavené,

povstane z nho uhel, který se obyejn erní špamkkou (Spanischschwarz) nazývá.

V novjší dob se vyskytlo v obchodu devo mkké, houbovité a skoro duši

bezové podobné (Lignum balsa), které se mlo ledakdes místo korku potebovat , ne-

našlo ale žádné obliby.

Díví pintové potebují tesai a truhlái, musí se ale chránit ped povtím,

jehož promnami brzo porušení bere. Kry zbavené jest pedobré palivo.

Žaludy plulové jedí ve Španlích peené jako kaštany, jelikož jsou sladké

a lahodné.

O kliku.

Mnohé vlákniny zvíecí mají lu vlastnost, že se delším vaením ve vod rozpustí

a že roztok takto povstalý po vychladnutí zvláštní rosol tvoí. Když se rosol tento
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usi!--!, luizýva se k/i/wiii. Luabn se rozcziiiivají dva druliy klihu, totiž klih éhrU-

pluvkový (choiulrin. Knorpelleim), který povstává vaením chruplavek ve vod, a klili

pravý cíli kostní (Knoclienleíin, Tischlerleim), jenž se dobývá vaením odezk kožených,

vaením šlach a kostí. Psobení obou tchto druhu klikových jest ale stejné, a proto

Stí dlá tento rozdíl jen v lub, nikoliv ule v prmyslu.

S ohledem na prmysl lze rozdlit klihy dle barvy, zápachu a sily lepivé •.

takto rozeznává se hlih z odezk kožených, klih z kostí Itlih ri/bí.

i. Klih z odezk kožných jest nejstarší. Odezky kožné se ped vaením

dobe namoí ve vod, ku které se nco kyseliny sirkové pidá, a pak zrovna do

kotle hodí. Kotel musí as na dvé tetiny naplnn býti vodou dešovou, která se nechá

poznenáhla vait. Pi vaení se piln míchá, aby se klih na dn nepipálil, a pna

na povrchu povstávající se sbírá. Když drobet tekutiny vyndané vychladnutím rosol

tvoí, je vaení ukoneno, a veškerá tekutina se pouští kohoutkem na dn skrz drá-

tné sýto do nádoby devné, ve které se ustát nechá. Za 12 až 24 hodin klih

vychladne, pak se devným nožem od nádoby oddlí a drátem neb zvláštní pilkou

na malé desky rozeže, které se pak usuší. Klih ten drží tím lepé , ím kratší as

se vail. Dle nkterých nabývá klih jasnosti, když se k nmu po ustání trochu vápenné

vody neb kamence nebo soli kuchyské pidá. — Jsou-li odezky na klih urené již

zastaralé, musí se nkolik nedl ve vápenném mléce moit a pak na vzduchu usušit;

tím se krev a jiné látky, které by pak klihu škodily, oupln vymoí.

2. Klih z kostí. Každá kost se skládá ze dvou ástek, z organické chruplavkovité

a z neorganické, kterou nazýváme zemí kostní (Knochenerde.) Zem kostní se v kyse-

lin solné (Salzsáure) rozpustí ; dají-li se ledy kosti do takové kyseliny, tu se z nich

zem kostní vytratí, a ony se stanou mkkými a prsvítavými, až z nich ostane konen

jen látka chruplavkovitá. Vaením ve vod se promní látka tato v klih, který je ale

kalný, ponvadž v nm zstal všechen luk z kostí. Kosti z domácích zviat mívají

dle váhy až 5 procent tuku, a má-li se z nich uvait istý klih, musí se díve luk

odstranit. Proto je dlužno kosti na klih urené vyvait nejdíve ve vod; tím se

z nich tuk vylouí a vznáší se na povrchu; luk tento sebraný poti-ebuje se pode

jménem kostního oleje (Knochenol) k natírání stroj ano i na dláni mýdla. — Kosti

vyvaené se roztlukou, a pak teprva v kádi rozednou kyselinou solnou (3 ástky

vody na 1 ástku kyselinyj poleji. Asi za osm dní se kosti z kádi vytáhnou, vyperou

a osuší, a pak v kotli Qak již nahoe povdíno) vaí. Ohe pod kotlem nesmi být

píliš silný.

Kyselina, jenž v kádi po kostech zstala, potebuje se na dlání fosforu a sal-

miuku ; k lomu ouelu se k ní pidá uhlan jjavkový (kohlensaures Ammoniak), tím

padne fosforenan vápnalý ke dnu, a v roztoku zstane rozpuštný salmiak.

Ve Francouzích se dlá z kostí zvláštní klih gélatine alimenlaire, který za potravu

slouží; pochází z koslí hovzích, telecich a skopových, které se nejdíve tuku zbaví

a pak v papinianském hrnci vaí. Tento nápad ml již PajÁn sám, ale jeho návrh

našel teprv za asu první revoluce obliby. Tenkráte se mnozí snažili, aby dostali

chudí za levnou cenu vydatnou potravu, a mužové dosti zkušení radili, aby se k tomu

ouelu kosti rozvaovaly. I lak nazvanii Rumfordská polívka, která mla v as draliuly

chudin vydatnou potravu poskytovat, pipravovala se z rozvaených koslí. Ale nové

zkoušky dokázaly, že nem rosol z kostí vydatnou potravou, ano že co potrava skoro
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za nic nesloji. I liik ii;iz\;ini; hiilidiiky iicjsmi nic le|isiho než íislý lilih, a ruzc-

znóvaji su (kI Milm kipslnilio poii/.c svnu vySSí cenou. áslky masité se nedají nikdy

kliliem nalirailit.

V obiliudu s vyskytuje jeden przraný klih ijíiv (gn neline), klorý jest ku

kliiiu koslnímu podoben ; nepochází ale z kostí, nýbrž z udiezkii istých a pknýcli

koži. rolebiijc se i k šliclitování rozliných hilck, na dlání sklenného papíru

a rozlinjch vci przraných, jakož i v lékániiich k zaobalování rozliných lék.

3. Klih ryld (klí ryiií, karuk, Fisohleini, Hausenblase^ jest ze všech nejistší

a nejblejší, pochází z niázdrových ástek nkterých ryb, zvlášt z plovacího mchýe
vyzy a jesrlni. Klih rybí se pipravuje, když se mcliý plovací nejdíve v isté

a pak ve vápenné vod moí, až se z nho luk a krev úplné odstraní; pak se dle

délky rozízne a svrchní vrstva sloupne , niázdra vnitní se ale svine a usuší , naež

co karuk do obcliodu picliazi Mázdra ta se snadno rozpouští v klih bezbarvý, ale

neklíží lak pevn jako klih obyejný. Mimo klíženi se potebuje karuk i na linel pro

sklo a porcuhiu, pak pii dlání falešných perlí, k uistní vína a jiiva a j. — V An-

glicku a ve FraMCciuzích se potiebuje asto ve spsobu losolu za potravu.

Když se mížka drátná do istého roztoku z klihu rybího ponoií, potáhne se

celá tenkou mázdikou, a vypadá po usušení jako deska sklenná; pote-li se pak po

obou stranách njakou lornieží pryskyicovou, al)y vlhkost k tenké vrstv klihu nemohla

mže se potebovati v oknech místo skla, a to zvlášt lam, kde sklo otásáním hojné

praská. V nánioi-ských zbrojnicích ve Francouzích mli dívc okna z tenké rohoviny,

nyní ale veskrz z mížek drálných karukem pulažených.

Uykyla klíjn rybn potená tvoí lak nazvaný náplast anglický (Englischpflasler),

a nate-li se tenká vrstva toholo klí na sklo, povstávají po usušení przrané a ohebné

lístkij klihov (Leinilolic).

Karuk se prodává podle váhy, a pichází skoro výhradné jen z Ruska. Špatné

druhy karuku nazývají se asto karukem uherským, a z Uher nepocházejí.

V dob nejnovjší se vyskytuje v obchodu karuk zvláštní, pode jménem karuku

indického (oslindische Hausenblase), který ale nepochází z plovacího mchýe rybího,

nýbrž, jak se zdá, z vysušených vajec nkterého velikého hada.

Tnlia a tužky.

Tuha (Graphil) jest pouhý istý uhlík a bývá jen náhodou mnohými (k. p. že-

leznatými) látkami zneištna. Tuha jest jen as dvakrát lak tžká jako voda, a bývá

vbec tím lehí, ím istší jest ; množství látek pimíchaných jest nkdy nepatrné, nkdy
ale až 20"/o obnáší. Krystaly luhové jest velmi zídka vidt; nejastji se objevuji

kousky lupenovilé neb i celistvé. V barv se podobá tuha k olovu, nkdy bývá ale až

erná ; lesk je kovový, omak mastný a vryp erný ; nožem se snadno krájí, a jest sama

o sob neroztopilelná; ve velikém horku shoí a jakost popele jejího závisí pak od

látek pimíchaných.

Nejkrásnjší tuha se nachází na jedné hoe blíž Borowdale v Kuniberlandsku, ale

je ji lam nemnoho, tak že Anglicko od jinud (z Rakouska, z ostrova Cejlonu a j.) ješt

mnoho tuhy pivážeti musí. V íši Rakonské se dobývá ron 36,000 cent tuhy, a sice

v jižních echách 24.000, na Morav a v Slezsku 4500 a v Nižších Rakousich asi také

toliít. Oslaln se i v Bavoich (u Tasova), ve Francii a Španlich dost tuhy nachází.

Tuha se mnohonásobné potebuje. Dobe rozemletá brává se na istní a Ida-
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zem iiiidobí iiidiiBho „ jiných vcí kovových : s olejem poskytuje trvanlivé barvivo na

devo a na kámen, — s vodou na nádobí hlinné , zvlášf na kamna , která pak jako

železná vypadají. Litiny železné se pieaslo tuhou natírají, aby nerezovatly' emeny
k broušeni bývají také tuhou natené. Ze sádla a tuhy dlá se výborné mazadlo na

stroje, které se zvlášf na devná kola zubatá dobe hodí. Provazy, které se mnoho
Irou, nabývají nátrem tuhovým více trvanlivosti.

Dále jest tuha výbornou látkou na kelímky neroztopilelné , které proto tuhové

neb Pasovské (Grapshittiegel, Passauertiegelj šlovou. Mnoho tuhy se spotebuje i na

dlání jiných nádob luebních
,

jakož i za písadu k hlín , z které se desky a cihly

ohnivzdorné zhotovují.

Hlavní výrobek tuhový jsou ale tužky (Bleistifle).

Nkteré tužky anglické se ežou bezprostedn z vtších kus tuhových, které

se tenkými pilkami nejdíve na desky, pak na pruty a konen na jednotlivé tužky

rozkrajují a do deva zasazují. Takové tužky z tuhy pirozené a nemíchané jsou nej-

lepší ; lehce píší a pedce se tak brzy neopíší , dlají áry hezky lesklé , které

se ale kauukem zase snadno vymaží , a nelámou se. Tužky tyto jsou ale drahé

a vzácné, ponvadž se pkný a veliký kus tuhy velmi zídka najde. Z té píiny se

dlá i v Anglicku vtši díl, a v jiných zemích veškeré tužky z drobných kousk

tuhových s hlínou smíšených. K tomu ouelu se tuha a hlína (každá pro sebe) dolie

rozemele, vyistí, vyplaví a pak v náležitém pomru smíchá; z tsla povstalého se pak

lisem tužky vytlauji, které se po vysušeni vypálí a do """eva zasazují. Výborné lžky

tohoto druhu dlá Conié v Paíži a Ilardtmuth ve Vídni a v Budjovicích ; tužkám tako-

vým se mže dát pálením rozliná tvrdost,— tužky Hardtmuthovy sedli dle tvrdosti na

6 ísel, a u všech jsou zrno a barva stejné.

Nkdy se míchala tuha na tužky (místo hlíny) s klovalinou (Gummi), klihem,

karukem neb i trangantem, což se nyní ale velmi zídka stává. Dlávaly se i pevné

desky z tuhy a síry (neb i z tuhy a kalafuny), které se pak pilkou na jednotlivé tužky

rozezaly ; i takové tužky se led zídka vyskytují. Tužky, jejichž hmota se z luhy a kalafuny

skládá, mohou v plamenu svíky zmknout a pak pouhým tlakem prstu ostrou špiku obdržet.

Špatnjší tužky se zasazují do deva jedlového, smrkového, lípového neb dubo-

vého; pknjší do deva tisového (Rotheibenholz), nejpknjší (anglickým podobné) do

tak zvaného cedrového, — je to ale vlastn devo z jalovce virginského.

Z íše Rakouské se mnoho tužek vyváži.

Papír rezový.

Papír rezový (Rostpapíer, Polirpapier, Schmirgelpapier) se dlá ze silného pa-

píru obyejného, když se na jedné stran klihem nale a pak dobe roztlueným a.pe-
loeným šmirglem posype. Místo papíru brává se nkdy i kže. Papír takový se po-

tebuje — byv devným olejem pokapán — k uhlazeni kov, k vytení skvrn rezo-

vých ze železa atd.

Casio se posypává papír tento místo šmirglu práškem pemzovým (Bimssteinpulver),

neb i roztlueným sklem, a asto i pískem, — pak bývá ale vždy mén dobrý než

šmirgiový. Nejlepší papír rezový pichází z Paíže.

^'^:,.'Í^P I

Sestavil : Prof. Josef Balda.

icha Kohlíka v arcibiskupském seminái v Praze, 1857.










