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Pedmluva.

Vytknuli jsme si s poátku vydávání asopisu Živy úlohu, podati

svobodné pole eským pírodozpytcm ku vzdlávání písemnickému vše-

likých odvtví pírodovdy. I zdailo se to dosti blaze. Mžeme se

honositi statnou adou starších i mladších literator, kteí se v této spo-

lené práci zúastnili. Jména zde položiti uráželo by skromnost mnohého,

beztoho dobe známa jsou každému pilnému tenái Živy. Mimo ty na-

chází se však ješt znaný poet onch, kteíž své ouastenství neosvéd-

ilL Píina toho z ásti bývá známá u nás lhostejnost k jevení života

veejného, pospolitého. Každý se krí v svém zákoutí, a jsa vdecky

neinný libuje si v své samohrdosti a chrání se veejného vystoupení,

aby snad ona uražena nebyla; takoví platí v sousedství za muže ue-

né a tím se uspokojí. Jiní zase, a by dobe esky psáti umli aneb

snadno slohu pírodnickému by se piuili, pidržnjí se radji živlu

nmeckélio, k emuž je váže dlouholeté zvyknutí, aneb jakási pýcha,

které mateská e píliš nízká se zdá, je k tomu pidržuje. Jíní zú-

astnivše se v Živé z osobních ohled odstoupili, které jim jdou arci

nad vlast a nad obecnost.

Dále chceaie pemítati
,
jak dalece jsme úelu dostáli ohledem na

rozliné nauky pírodnické. Nechtli a nemohli jsme vydávati eucyklo-

paedii vd pírodních ; takové podnikuutí, má-Ii v tvái celé Evropy státi

se dstojným našeho národa, a bychom snad k tomu duševnými silami

dostaili, vymáhá veliké prostedky materiální, které skoro cele v cizích

rukou se nacházejí
;
groš vdovy k tomu nedostaí. A nerádno v dve

na veliké publikum nco podniknouti, kdežto pda všelijakým rostlinstvem



tak vyerpána jest, že by taková setba sotva zniku mla. Uskrovnili

jsme se tedy v našem asopise na pouze encyklopaedické podatky,

starajíce se o to, aby z toho neb onoho ohledu zájmm tená vyhovly.

Celý materiál dosavadních sedmi roník rozpadá se na hlavní

stat a na drobnosti, tj^o mly krátce podávati nejznanjší odkrytí a

pozorování v oboru pírodovd roku bžícího. Stalo se to podle mož-

nosti, akoliv ne tak, aby dost skrovný obraz pokroku jednotlivých vd
poskytovaly, emuž jen mnohosvazkový žurnál vystaiti mže.

Více píle vnováno hlavním statím
,
jsout z vtšího dílu pvodní a

ceny trvanlivé. Jen málokdy dovolovali jsme si , když to zajímavost

kázala, pijmouti vtších peklad. Dále rozeznati sluší všeobecná roz-

jímání: rozhled po veškeré pírod, pomry lovka k pírod, o pro-

stonárodném uení pírodních vd, o tajemstvích pírody atd. Podány

také obrazy všeobecné z pírody vzaté : spánek pírody, život pod vodou

a j. Co se týe vd speciálních, zastoupeny jsou mineralogie a geologie

dosti bohat, zvlášt poslednjší, dadouce nám dosti jasný obraz liorstva

eského, vbec rakouského. Zúastnili se v tch pracích hlavn ti

starší ouastníci, i litovati musíme, že se ješt mladší rod toho více ne-

chápá, nepochybujíce nijak, že mnohá jará síla v úkrytu vzíc k svtlu

veejnosti dorstá. Také rostlinopis dosti hojn zastoupen byl. Hledli

jsme podati nco z anatomie a fysiologie rostlin , o klíeni, o zrstu,

o kvetení, o petvarech, pak obrazy nkterých hlavních tíd a eledí

mech, kapradí, trav, liliovitých, palem, jehiidokvtých, rží, luštin, n-
která také popsání les a rozšíenosti rostlin. Co se týe zoologie, po-

dali jsme pedn lánky více zábavné, jednající hlavn o mravech zvíat

a jich pomrech k lovku; nkterých podána podrobnjší anatomie: raka,

hlemejžd, pijavice, pavouka a j. 5 nkterá zase systematicky vyložena

:

rhyzopody, ryby, velryby, kopytnatí. A snahy byly chvalitebné, pedce

poznati z toho, jak nám ješt úpln zoologie se nedostává , ímž touha

po ní jen zostena býti mže. Fysiologických a authropologických

lánk také nco málo podáno. Pi tak malém ouastenství našeho



lékarstTQ v eské puodovéd bylo k takovým pracím málo pohnutek, a

prostonárodní vyložení požadovalo by ninobo a velmi podrobných lánk,

kdyby v pravd poulivým státi se mlo, nebot obyejná v tom povrch-

nost cizích asopis nám neprisliisí — neprovádíme emeslo.

Také zde zmíniti se dlužno o cesto- a zempisných láncích, poda-

ných od našich mladých uenc a cestovatel, jako jsou výlety do Banátu,

do Tater, do jižních Cech, do Šumavy, popsání bory Kuntické, veliko-

lepého ústavu Paížského Jardin des plantes, krajin a les na Zvoicnsku,

zprávy geografické o znamenitých cizích krajích: 1'alestiné, Egypt,

Sahae, Amursku, Austrálii, arktické a anarktické Americe.

Z chemie bohužel a z fysiky málo podáno bylo. Požadujít tyto

vdy již naped dkladných všeobecných známostí, má-li býti zvláštní

njaké pojednání pochopeno, a elementární pouení do asopisu se ne?

hodí. Snad. až bude naše národní školství po zákonu zízeno, budeme

se moci do rozprav chemických a fysikálních konené také odvážiti.

V prvních tech ronících, dokud jsme ješt našeho Kuneše v stedu

mli , dost obšírn jednáno bylo o vcech hvzdáských
;
pozdji nás

také veliká kometa roku 1858 zajímala. Budou i píšt píslušná místa

podobným pedmtm vnována.

Také nkdy , jak to písluší asopisu pírodnickému , meteorologii

místa popáno, a ne v té míe, jak by to novjší postupy té vdy
požadovaly.

Z literární historie také nkolik lánk své místo nalezlo. Podána

obsírnéjší zpráva o vzniknutí asopisu Kroku, vyloženy pírodnické práce

jednoho z našich spolupracovník , též rukopis jménem Lapidarius od

Hanky, podáno nkolik životopis uených muž vlastenských, a jiných

svtoznámých muž jiných národ ; také ohlášení spis elnjších pí-

rodnických našich i jinoslovanských neopominuto.

Bylo to také dlužností našeho asopisu, podávati zprávy o sbírkách

musejních a o innosti odboru pírodnického, což také až do posledních

dob ádné konáno.



Zbývá nára ješt promluviti o pílohách, které poslední tri léía do

Živy byly pijaty , o Domácím lékai a o Prmyslníku. Hlavní úel

toho podniknutí, mimo pouení a podání zpráv novjších , byl pstování

názorství a spsoby mluvy tchto praktickýcli odvtví všeobecných pi-

rodných vd. Patrno však , že jim v Živ jen velmi skrovného místa

propjeno býti mže, i bylo by žádoucno, aby vlastní asopisy toho

druhu se zídily a tím znaná mezera v naší literatue se vyplnila.

Žádalo by to aspo z poátku nemalýcli obtí, jak od redakcí tak od

obecenstva, jehož podporou jedin by tak poiebná a ucitená podniknutí

udržeti se mohla. Snad že bhem tohoto roku, kde události svtové

nás k ilejšímu vlastenectví pohánjí, vyskytnou se mužové zámožní toho

i onoho ádu vdeckého prmyslu, již rádi podají tchto obti na oltá

naší milé vlasti ; vdomí dobrého skutku a památka nepomíjející bude

jejich odplatou.
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Hofrichter Alois, inžinýr-assístcnt v Sellyi v Uhích.
H o 1 1 a d a Serafin, kooperator ve Vrbn.
Holub Fr., studující v Praze.

Honí Ant., šichtmistr ve Zbejšov.
Horáek Vine, katecheta na hlavní a podreální škole v Píbrami.

Horský Frant., dkan v Lauterbacliu.

Hrab ta Jan, gymn. editel v Drážanech.
Hrab ta Jan, c. k. soudní aktuar v Klatovech.

H r o n z Leuchtenberka Antonín, c. k, setník na odpoinutí v Pisku. i^

Hron Tomáš Jan, uitel na hlavní škole v Budjovicích.
'

Hubáek Ferdinand, mšfan v Pardubicích.

Hušek Jan Hoslivít, správec statku v Štpánov.
Hušek Josef, duchovní správce.

Hušek Karel, viká v Starém Kolín.

Hulí Josef, lesník v Novém Bydžov.
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cil 1 a p e c ^Jan, inžinýr pi železné dráze v Terstu.

Cholava Stepán, gynin. professor v Krakov.
Chotek Jindich, hrab.
Chvála Josef, mšfan Jenikovský.

Chvalcovský Josef, mlyná v Rybníce na Morav.
1 1 1 e m N., v Kutné Hoe.
Janda Hynek, poduitel v Družci.

Janda Josef, v Novém Bydžov.
Jandeka Václav, gymn. prof. v Hradci Králové.

Jan dera Jan, obchodník v Oustí nad Orlicí.

Jandourek Frant., Dr. lék. v RožJalovicích.

Jano ta Jan, mlyná Valteický v Krkonoších.
Jan o ta N., duchovni v Praze.

Janoušek Filip, olficiál u stoliního soudu v Prešov.
Jaroš Tomáš, kasír v Uhich.
Javrek Frant., fará v Heralci.

Jedli ka Augustin, fará v Záboí.
Jedlika Jan, mšfan v Novém Bydžov.
Jedlika Jos., uitel na reální škole v Rakovníce.
Jehlika Pavel, gymn. prof. v Chebu.
Jelínek Ivan N., kaplan u sv. Jakuba v Jihlav.
Jelínek Karel, studující na eské reálce v Praze.
Jelínek Leopold, úedník pi železnici v Blansku.
Jerie František, luebník v Merklov v Bydžovsku.
Ješina Jan, kaplan v eském Dub.
Je z bera Matouš, studující v Praze.

Jireek Hermenegild, Dr. práv a c. k. konceptní adjunkt v minist. kultu ve Vídni.
Jireek Josef, c. k. ministerský koncipista v ministerium kultu ve Vídni.

Jirka František, gymnasiální uitel v Žatci.

Ji roušek Frant., vychovatel u bar. Eichholfa v Perov.
Jirsák Václav, prof. na lesnické škole v Blé.
J i r u š Bohuslav, studující v Praze.

Jonáš Karel, studující v Praze.

Itaerovský Ant., kaplan v Nové íši na Morav.
Kadavý Jan, uitel v Nm. Lupi na Slovensku.
Kalas Martin, Dr. lékaství v Roudnici.
Kalina Jan, mšfan Kutnohorský.
K a m p e 1 i k, Frant., Dr. lékaství v Praae.
K a n s k ý Josef, studující z Kostelce nad Orlici.

Karel Jan Vlastisl., o. k. úedník v Libochovicích.
K a r I a s Karel, kaplan u sv. Petra v Praze.
Karlík Frant., uitel na hlavní škole v Rokycanech.
Karlík N., gymn. professor v Plzni.

K a r n o I d Zdenk na Sychrov.
Kartáková, slena, v Budjovicích.
K a š t i I Karel, kooperator ve Veselém na Morav.
K a v á n Frant., vychovatel v Praze.
K a v á n Josef, syn obchodníka z Jilemnice.
K e 1 1 n c r Frant., fará v Šláhlav.
K h a 1 1 Josef, úedník pi vojenském stavitelství v Pešti.
K i r s ch b a u m Bedich, rada u vrchního zemského soudu v Praze.
Klas Jan.

K 1 e m e n s Jan, malí v Hradci Králové.
K I e m e n s Josef, uitel na podreálce v Žilin.
Klement Ant., Dr. lékaství v Domažlicích.
Klíma Viktor, právník v Praze.
Klouek Martin, fará v Dobrši u Volyn.



Kiie j si Ant., kupec v Bydžove.

K II i li o v n a gymnasiálni v Broumov.
Knih II v n a msta Chnidiini.

K II i li o v n a okolní v Kostelci luul Orlicí.

Knihovna ífynnasiální v Litomyšli.

Knihovna Mezciická.

Knihovna gymnasiálni v Nmeckém Brod.
K n i h o v n a školni Nuvo-Dvorská.

Knihovna arcibisk. semiiiiiie v Oluinouci.

Knihovna university Olomoucké.

Knihovna gymnasiálni v Pisku.

Knihovna gymnasiálni v Plzni.

Knihovna eská arcibisk. sem. v Praze.

K n o b I o ch Ant. Doniiu., uitel na reální škole v Kutné Hoe.
Kobr II., obchodník v Táboi-c.

Kocourek Michal, pccnái' na Sinicliov.

K o d y m Filip Stan., l)r. lékaislví v Praze.

K o ck N.. uitel cizích ei v Praze.

K o h I r II s s .íosef, technik v Praze.

Kolá N., knz v Novém Alsl.
K o I á r Václav, kaplan v Rožinitálc.

Kolovrat Krakovský hrab ,lan Karel na Beznici.

Kolovrat Libšleinský hrab Fraiit., ve Vídni.

Konrád Kamil, studující v Praze.

Kopecký Josef, c. k. pnif. v Pisku.

Kopecký Josef, knz církevní v Police.

Koán František, studující v Praze.

Koi-ínek Jan. kaplan v Osenicich.

K o s i n k a Eduard, Dr. lék. v Nové Páce.

K o s t II e c František, uitel v Praze.

Kolík Ant., studující gymn. v Praze.

Kouba Josef, gyinn. professor v Praze.

Koudciík Frant., koopcrator ve MšenC.
z K o unie Albrecht, hrab.
Kovái-ik Jan, gymn. uitel v Chebu.

Kracik Fabián, kiiiha v Jiín.
Král Ant., fará ve Velkých Hoešovicích.
Král Ludvik, kupec v Klatovech.

Kramái- Frant., lékárník v Perov na Morav.
Krami Ferdinand, duchovni v Dobíši.

Kramerius Vojtch, dkan v Mnichovicích.

Kratochvil, studující na c. k. eské rcálce v Praze.

Krbek Frant., geomelor v Sedmihradsku.
K r e d b a Václav, uitel v Blé.
Kreisinger Josef, dkan v Rokycanech.
Kreutzer Frant., sládek na Poíí.
K i k a v a Josef, rada vrchního zemského soudu Prešov.
Kížek enk, studující v Praze.

Krno Ondej, ev. fani v erenanech v Uhích.
Kropáek v Sobkurech.
K r o u sk ý Jan, oban v Katusicich.

Krou šel Jan. mistr krejovský v Nebuželích.
K r o II ž i 1 k a Bedich, adjunkt pí c. k. krajinském soudu v Plzni.

K r u I i ch N., inžinýr v Szegledu v Uhích.
Krup Vojtch, studující v Praze.

Kubias Jan, plavec ve Vamberce.
Kubeš Frant., koncipista pi c. k. fin. prokuratue v Teraešvaru.
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Kuera Jan, právník v Praze.

Ku Id a Beneš Method, duchovní správce v ochranovn Brnnské.
Kulhánek Alois, inslský kasír v Píbrami.

Kupr Amand, kooperator v Milevsku.

K v t o Josef, uitel v Praze.

El a b 1 e r Josef, úedník v Praze.

L a b 1 e r Josef, úedník ve Velvarecli.

Langer Frant., kaplan v Podbradech.

L a u š m a n Albín St., Dr. práv v Praze.

Ledvinka Vincenc, studující v Praze.

Lerret Jan, studující v Praze.

Lešetický Vojtch, kand. dokt. filos. v Praze.

L ho ták Jakub, ve Varšav.

Lika Kašpar, dkan na Kladn.
Linhart Josef, Dr. lék. a okresní léka v Praze.

Lirš Frant., právník v P aze.

Lisy Josef, hospodáský správce v Hoovicích.

Liškutin N., kooperator na Morav.
Lodi Jan, uitel náhlavní škole v Rokycanech.

Lo m e k Karel.

Lorenz Frant., uitel v Kromíži.
Lorenz Jan, obchodník v Pardubicích.

Lússner Moric, krajský komisa.

M a ch a k a Josef, kižovník a fará ve Velkých Mašovicích.

M a ch e k Em., adjunkt pi c. k. okresním soudu v Mantín.
Machek Josef, Dr. práv a státní zástupce v Chrudimi.

Maier Rudolf, c. k. okresní adjunkt v Písku.

Majer Antonín, Dr. filosofie a professor v Praze.

Malík Jan, kupec ve Vídni.

Malý Bohuslav, syn c. k. notáe v Dolních Královicích.

Malý Josef, duchovní v erném Kostelci.

Malý Josef, v Oujezd.
Malýpetr Jan, uitel tlocviku v Praze.

Malýpetr Karel, právník v Praze.

Manžel Daniian, prof. v Rakovníce.

Marek Antonín, dkan v Libuni.

Marek Matj, knz církevní v Praze.

Mareš Václav, syn šiehtmistrv z Nové Huti.

Marchal Jan, duchovní správce v fiímov.

Martinek Jakub, uitel v Domažlicích.

Ma ršov s ký Frant.,' administ. fary v Oechov na Morav.
Martinovský Josef, uitel v Blatn.

Mary š k a Josef, fará v Libštát.

Mas t n ý Frant., fabrikant v Lomnici.

Mašek Jan, uitel v Kostelci nad Orlicí.

Mašek Vojtch, studující na eské vyšší reálce. 2 ex.

Matjka Bedich, Dr. lékaství v Praze.

Matjovský Josef, geometer v Halii.

Matoušovský N., fará v Dolanech.

Mazanec N.

Mede r Augustin, fará v Okrouhlicích.

Meder Ignác, c. k. kom. finanní stráže v Tachov.
M e 1 i ch a r Jan, Dr. lékaství v Kižanov.
M e n c 1 Branislav, klempí v Karlin.

Msíc Matj, akadem. prof. v Záhebe.

Mšfanostvo v Hradci Králové.

M i ch a 1 o v i Jan Karel, uitel v Jelš. Teplici na Slovensku.
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Mifka Vincenc, Dr. lékaství v Oiinošti.

M i n á i k Rudolf, prof. ii Piarist v Praze.

M i š e k N., v Louíkách.

Mládek Ant.^ horní mistr.

Ml y mi i- Josef, prof. v Mladé Boleslavi.

Mnouek Pavel, méšfan v Praze.

Mostecký Václav Jos., kaplan ve Vodanech.

Mott I Joseí, kaplan na Kladné.

Moyses stepán, biskup Básko-Byslický.

Mrázek Franl., studující z Dolního Rousova u Sobotky.

Mudra Krant., fará v Slavétin.

Musil Antonín, inéšlan v Jihlav.

Musil Antonín, archivá v Praze.

Mu žák Petr, uitel na eské reálce v Praze.

Mužik Karel, puduitel v Kuklenách.

m a g y Ant., c. k. setník ve Vídni.

Náhlovský Jan, studující v Hradci Králové.

Nahrne r Vojtch, kaplan v Budyni.

Napraví I Ferd., žák na reální škole v Praze.

Navrátil Jan. poduitel v Debliné na Morav.
Navrátil Štpán, koop. v Hulín na Morav.

N c d o m a N., kaplan v Námstí na Morav.
Nef f J., kupecký ve Vídni.

Nechánský Ferd., poštovní úedník v Praze.

Neumann Pantaleon, fará a bisk. notá ve Veltrusích.

Nittinger Karel, lesní píruní v Kivoklát.

Nosek Bohdar, c. k. assislent pi stavitelské direkci v Košicích.

Nosek Jan, fará v Pasekách.

Novák Ferd. Frant., studující v Klatovech.

Novák Karel, c. k. úedník v Milovce v Halii.

Novák Tomáš, tesaský mistr v Praze.

Novotný Karel, mistr hrníský v Prostjov.

Nýd r I e Jindich, studující VII. tídy gymn. v Jiín.
On drak Prokop, dkan v Píbrami.

Opatrný Frant., uitel v Novém Knín.
Op pel Jan, editel železných hutí v Obecnici.

O r 1 1 Josef, uitel ve Vodanech.
Otmann Karel, kooperator u sv. Apolináe v Praze.

Dtto Ma.xímilián, Dr. lék.nství a krajský fysik v Uherském Hradišti na Morav.

Palacký Jan, Dr. práv a fil. v Praze. 2 e.\.

P al ánek Jan, dkan.
Paleek N., uitel v Praze.

Palika Adolf, kupec v Jiín.
Pally August, studující v Praze.

Parma Aug., knz ádu pemonstr. v Nové íši.

Pavla Jan, fará v Krásné Hoe.
Pavlík Augustin, editel hlavní školy v Ble.
Pavlík Josef, c. k. berniní úedník v Lipníku.

Pavlovi Václav, fará v Eisenstrassu.

Peenka Jan Bohumír, dkan v áslavi.

Peichel J, Frant., inžinýr-assislent v Temešvaru.
Peller Karel, studující na vyšší reální škole v Praze.

Peroutka Karel, žák eské reálni školy v Praze.

P e I e r a Josef, statká v Tebihošti.

P e I r á š Matj, kaplan v Peskovicích.

Petík Emerich, hospod, inspektor v Pátku.

Petr o v e c Josef, okresní soudce v Karlin.
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P e t r t i 1 Vojtch, kupec v Strakonicích.

Petr Emanuel, komisa pi c. k. fín. stráží v Trutnov.
P i ch 1 Josef Boj., Dr. lékaství na Kladn.
Pinka Ladislav, studující hospodáství v Praze.

Pit tel Karel, poslmislr v Milin.

P i t r Josef, vychovatel v eském Rudolci na Morav.
P i t r a Josef, fará v Sedlci.

Pixa Josef, fará ve Vrbn.
P o d 1 i p s k ý Josef, Dr. lékaství v Praze.

Pojmon Frant., kaplan u sv. Tomáše v Brn.
Pokorný Frant., studující v Jindichov Hradci.

Polák Jan, mistr zámenický v Rožmitále.

Po pelka .\dolf, rada vi-chního zemského soudu v Prešov.
Porazil Josef, bohoslovec ve Svtlé.

P o t h n í k Alois, kooperator v Spitianech na Morav.
PotiiCek Franl., uitel v Kolín.
r r a ch Fr., assistent musejní.

i' ra ch e n s ký Josef, Dr. práv v Praze.

P r a ž á k Alois, Dr. práv a zemský advokát v Brn, 2 ex.

Pražák Josef, rolník v Chorouškách.

Píhoda Karel, uitel ve Velké Chyšce.

P r i m e s Frant., bohoslovec v Holomouci.

Procházka Mat., professor v Brn.
P r o ch á z k a Vilém, zahradník v Minkovicicli.

Procházka Vincenc, viká a fará v Kosmonosich.

Prokeš Jan, c. k. etník v Praze.

P r o u s e k enk, školní rada v Opav v Slezsku.

Provazník Julius, oud ádu premonslr. v Rakovníce.

P r u v o t Josef, stavitelský správce na Sychrov.
Pták Josef, fará v Tejnici.

Rádlo Xaver, fará v Postupicích.

R a i m Jan, soused v Nové Vsi.

R a n d a Frant., uitel na hlavní škole v Rokycanech.

Rauwolf Jindich, studující techniky v Praze.

R e i ch e r t Josef, studující v Hradci Králové.

c i ch a Jan, kupec ve Vodanech.
Reu mann Adolf, úední správce v Chrášfanech.

fiihošek Eugen, oud ádu kapucínského v Tal.
Richtáík Jan, uitel v Plzni.

R i ch t e r Frant., prof. hebrejského jazyka na universit Mnichovské.

R i ch t e r Jan, c. k. okresní soudce v Kauím.
i v n á Frant., knihkupec v Praze, 3 ex.

R o j e k Jan, dkan v Novém Mst, 2 ex.

Rosenbaum Frant., zámeník v Karlin.

Rošt lapil Josef, fará na Opon.
Rozinek František, studující.

Rozkošný Frant., stud. VI. gymn. tídy v Jindichov Hradci.

Ržika Josef, šafá na Kici.

Ryba Vincenc, mlyná v Kabrn.
Rybika Antonín, sekretá u. c. k. nejvyššího soudu ve Vídni.

S a 1 á š e k Václav, právní praktikant v Chrudimi.

Sankot F. V., stol. komisa v Košicích.

Schauer Jan, hospodský v BeCvarech.

Schiere r Josef, c. k. vojenský úedník ve Vídni.

Schiffer Josef, správce v Obiství.

Schiller Josef, pastor v Libštát.

S ch i n d 1 e r Karel, c. k. státní úedník pi lesnictví v Sellyi v Uhich.
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Schnielzer Filip, uitel ve Zvoli

S ch inid t.

Schni I lil Aul.. aJjuiiKI pi c. K. olirivsiiíiii úÍíkI*' v Nasevrkácli.

Sciiiiiiilt Kiliiuiil. ailjuiikl pi i'. k. (ikri'.<iiiiii uiad- v Taiiinal.l.

S li III II I z ( I- Hynek, sliidiijici v Praze.

S cli 11 i r (-li Josef, r. k. vnliiií iiižinjr v Srsan.

Schli II Jan, c. k. okre.siii piriliinsla v ('i-riiém Diinajci v Halii.

Schli I z Tavcl, iillfl reálni ^kllly v Liberci.

S clui 1 z Tliemlor. eililel lilaviií školy v Nových Dvoích.

Schwarz K., l)r. lkáishi.

Sedlák Martin, urilel na rciilce v Kadani.

Sechser Vincenc, kaplan na Švihov.

Seidel Jo.sef, uitel v Jislelniici.

Seminární ústav Kráiohradocký.

Serbousek Josef, knz církevní v FJychnov.

Siblik Josef, studující v Praze.

Sklenika Otto, lékárník ve Vídni.

S k o d o p o 1 e Antonín, knz církevní v Malém Boru.

Skivan Anlunin, uitel na obclioilniiki; škole v Praze.

Skivan Franl., Dr. lékaství ve Velké Mezoii, 2 ex.

S k u h c r s k ý N., Dr. lék. v Opon.
S I a h i li o u d c k Frant. Podivín, lékárník v Holomouci.

Sla nicky Hynek, šiclilmislr.

Slanina Frant.. lesní adjunkt v .Miiravé ve Šlyrsku.

Slavík Frant., kupec v Novém Mst.
Slavík Josef, kupec v Novém Mst.
Slavík Vít, barvi v Lomnici nad Popelkou.

Sloboda Anton., mšfan v Kutné Hoe.
Sloboda Daniel, pastor v Rusav na Morav.
Smetana N., professor v Plzni, 2 ex.

Soukup Josef, uitel na hlavní škole v Písku.

Soukup Jan, kaplan v Sloupu.

Spolek tenáský v Prostjov.
Spolek uitelský v okresu Opoenském.
Stank Václav, Dr. lékaství v Praze.

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

S t a n g I e r Josef, fará v Tebonín.
Starý Ferdinand, koncipista u finanní okresní správy v áslavi.

Starý Karel, ekatel uitelství v Praze.

S t e ch Ladislav, horní úedník v Praze.

S t e in p e 1 Matj, sklená.

Ster Jan, plavec ve Vamberce.

S t o I z Jan, obchodník.

Sloch Alois B., lékárník v Rokycanech.

S t o r ch Golthard. studující v Praze.

S t o r ch Karel, c. k. úedník v Praze.

S t r a k o v i Frant., fará v Lebnici v Uhich.

Sira s se r Matj, léka v Dolních Bežanech.

Strnad Josef, bisk. viká v Semilecli.

Strouhal Ignác, kooperalor v Siikdoiccli nu Morav.
S t r u j> k a Frant., mšan v Perov.
S t u ch I Petr, vzorní uitel v Týn nad Vltavou.

Su cliánek Vatroslav, studující na rolnické škole vLibverd.
Sušil Frant., professor v Brn.
Svatek Vavinec, kand. doktorátu právnického v Praze.

Svoboda Ant., uitel v Hradci Králové.

Svobod a Josef, kaplan ve Mšen.
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Svoboda Václav, lokalisla v ernikovicich.

Sýkora Josef, uilel v Pelhimov.
S e b á n e k Ferdinand, zámecký kaplan na Vorlíku.

Šebek Frant., inšfan a stavitel mstský ve Vídni.

š e 1 Vilém, Dr. lékaství v Praze.

Šembera Alois V., professor ei a literatury eské ve Vídni.

S í ch a Josef, Dr. lék. v Nových Dvorich.

Š i m á e k Vojtch, redaktor „Posla z Prahy."

S i m a n Vojtch, fará v Stebuzevsi.

Š i m b c r a Tomáš, lokalisla v Komcíné.

Š i m e r k a Václav, prof. gymn. v Budjovicích.
Sirek Arnošt, knz ádu premonst. v Nové íši na Morav.
Škarda Jakub, Dr. práv v Praze.

Škoda Karel, katecheta na c. k. hlavní škole v Praze, 2 e.\.

Škola reální v Kutné Hoe.
Škola Vysuko-Mýlská.

Š k o r p í k Dr., lokalisla v Bohdalci na Morav.
S 1 e ch t a Antonín, Dr. lékaství a editel lázni ve Vartemberce.
Š m í d e k K., professor v Brn.
Šnepp Josef, v Tebouticích.

Šolc Jan, zámecký kaplan na Sychrov.
Šolc Jan, bisk. vikar. tajemník a fará ve Viski u Tuiiiova.

Šolc Jindich, kaplan v Sobotce.

Šolín Jan, evang. správce duchovní ve Vysoké.
Š oltis Michal, fará ve Vážci na Slovensku.

Špachta Dominik, dkan v Karlin.
Špalek Frant., bohoslovec v Praze.

Špatný Frant., tajemník pi c. k. okresním úad v Karlin.
Špika Ferd., kaplan v Lomnici.

Špot Jan, Dr. lékaství v Praze.

Š p o t Karel, Dr. lékaství v Praze.

Šrámek Josef, knz církevní v Pribislavi.

Šfastný Karel, c. k. soudní služebník v Libochovicích.

Štpán Josef, horní úedník v Bušlhrad.
Štulc Václav, gymn. katecheta v Praze.

Š u ch t e r Martin, professor v Nite.
Šus ta Josef, hospodáský adjunkt ve Felzó-Szaszbereku.
Švestka Josef, uitel v Karlin.
Táborský Jan, farní administrátor v Nniicich.
Talský Rudolf, kooperator v Štramberku na Morav.
T a u e r Frant., právník v Praze.

Teller Trant., mšfan v Kouim.
Tenner Ignác, vojenský úedník v Milán.
Tesa enk, bohoslovec v Holomouci.
Tieftrunk Václav, c. k. plukovní auditor v Milán.
Tichý J. Zbis., uilel na hlavní škole v Budíne.

T i ch ý Josef, official pi mistodržitelslví v Praze.

Tlil Frant., kaplan v Plzenci.

Tischler Frant., c. k. úedník v Prachalicich.

T o b i a s Ferdinand, c. k. úedník v Praze.

Tíska Matj, kooperator.

Trnka Jan, místodržitelský rada v Nových Sadech.
Trnobranský Frant., hospod, kancelista v Cholticích,

T v r d o Jan, Dr. lékaství v Uherské Skalici.

U 1 r i ch Frant., editel školy v Prostjov.
Ulrich Josef, c. k. inžinýr v Zemuni.
Unger N., v Praze.
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Urbánek iMaiit,, boliosloveu v Huluiiiouci.

U r I i cli Krišlof, uitel v Praze.

Vacek František, bulioslovec v Hradci Králové.

Valo usek Frant., Dr. lékaství v trestnici v Praze.

Vaniek Josef, vrchní ve Viinberce.

Vávra Vojtch, absolvovaný technik v Praze.

Veselý Josef, sekretái- pi místodržitelství v Zadru.

Všín Frant., fará ve Velkých Lochovicích.

Veller Vilém, adjunkt pi lesním liadé v Chalupicich.

Vilímek František, fará v Ledi.

Vinaický Karel, dkan v Týn nad Vltavou.

Viták V., kaplan v Dobrovicich.

Vlasák Josef, fará v Zacluitín.

V o d i 1 e k Václav, fará ve Vrbn.
V ocho Bernard, Fiirstenberský úedník na Lanech.

Vojta Josef, uitel na hlavní škole v Táboe.
Voíšek Román, kaplan v Zinkov.

Vostrejš Josef, uitel v Imraniové na Morav.
V o s y k a Josef, uitel na vyšší rcálce v Lokte.

Všeleka Frant., lékárník v Nimburce.

Vyhn a I Frant., c. k. krajinský úedník v Trenín.
V y k y d a I Josef, kooper. v Kunovicích na Morav.
Vysoký Arnošt, c. k. hornický úedník v Jachimov.

W e b e r Frant., fará v Miloticich na Morav.
Weigert Jan, c. k. úedník v Báji v Uhích.

W e t t Bohuslav, žák eské reální školy.

Wi c s n e r Josef Frant., studující v Pisku.

W i e s n e r Antonín, fará v Konojcdech.

W i 1 d m a n n Josef, uitel na hlavní škole v Táboe.
Vk^ o 1 f Václav, uitel v Litomyšli.

W o r e 1 Frant., uitel v Praze.

Wurm Ignác, kaplan v Ddicích na Morav.
Wurm Vojtch, krajinský rada v Hradci Králové.

Wurzinger Jan, mlyná v Pekle u Nasevrk.
,

%ah o da Alois, c. k. inžinýr pi žel. dráze ve Vidinu.

Zajíek Ant., kaplan v Libichov.

Zátka Josef, viká a fará v Neustupov.
Zátka Martin, fará v Nových Dveích.
Zboil Josef, rolník v Piklasech na Morav.
Zechcnter Gustav, Dr. lék. a c. k. horní i lesní léka v Brezu na Slovensku.
Zika 11 Josef, fabrikant ve Vídni.

Z i k e š Václav, úelní editel ve Svijanech.

Zikmund Václav, c. k. professor gymn. v Praze.

Zítek Josef, soustružník v Praze.

Zitlerwald Josef, lékárník v Pacov.
Zvina N., lékárník v Jiín.
Živna Jan, studující v Praze.

Žilek Václav, fará ve Smolnici.

Žilka Vojtch, studující ve Vtrném Jeníkov.
Zelina Leopold, úedník v Nasevrkách.
Žákovsky Frant., Dr. práv a c. k. notá v Olomouci.
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Redaktorové : Piof. Dr. Jan Porkviié a Jao Rrejcí.

Svazek I. 1859. Roník sedmý.

Kraje a lesy ve Zvolensku.
„

Od Boženy Nmcové.

, Stolice Zvolenská (maJ. Zolyom) obnáší 50'/, „ \Z\tni\ a dlí se na horní a dolní

vjedék ') Od stolinílio mC-sta Bystrice k Beznu je horní, dol k Zvoleni dolní vjedk.

— Na sever hranií stolice Zvolenská pi-es Hermanec s Turcem, od severu k východu

táhnou se vrchole vysokých hor a holí od Prašivé, Baby, ertovice k vysokému (6240')

Dumbjeru *), íiníce hranifní 6áru mezi Liptovskou a Zvolenskou stolicí. Na východ hra-

nií s Gomorem a Královou Holí, jihovýchodn pak obklíena je vrchy do 3000' vysokými,

Fábovou, Vysokým Diclem, Kyernou, Vieporem Klcnovskýni. Jihozápadn k stolici No-

vohradské táhne se hranice pod vysokou 1'olanou v dolin Viglešské pes malý Kriváii,

Oslrocký vrch, Javoinu a Plešovské lazy ke Krupin. Od Krupiny zatáí se pes nižší

vrchy, výbžky to Fater, po levé stran doliny Neresnice, kde hranií se stolicí Honfan-

skou, k Zvolení a severozápadn pes Kremnické vrchy, kde s Tkovskou stolicí hranií,

opt k severu. I v stedu stolice je samé horslvo, mezi nímž nad jiné vyniká Polána a

Yiepor Lubtovský. Vrchy ty nejvíce porostlé jsou
,

jen nkteré z nich jsou holé.

V dolejším vjedku porostlé jsou rozliným stroinovítn, klenem, habren), javorem, jasa-

nem, brízou, pknými jedlemi a smrkovím , zídka dubem ; v horním vjedku nejvíce je

buk, smrk a jedh'. Tam, na hranici Gomorské, jsou ješt pralesy, tam samá je hor-

«"»'*)) jak Slováci tamjší íkají. Mezi horstvem tím vidti úzké doliny, svží pažití

porostlé. Údolí Hronské a Viglešské zelenají se ješt, když hole již snhem obsypány

jsou. Pole v horských tch údolích j.sou obyejn pi svahu vrch. V Dtvanské a

Viglešské dolin vidti tak zvané lazy *), místa na sklonu vrchu, vykolená, zoraná ; na

jin/il... 1 1 tiiili,! ,

•) Okres, tské ochot, íkají v Liplové.

') Dumhjer íkají Slováci v nkterých Ktolicích zázvoru, tak i Srbové íkají diumbie,

') Samy les, Aora les.

*) V Giinioru Inlté tlošky je jmenují. Srboyé také mají lai, míslo kde i(9| „mnogo inme
isjeenu a drvela popadalu.-' Cocec lái. Ve Zvolensliu je králv /óz. '
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každém lazu, otyejn uprosted polí, jsdii oliýže, v nichž bydlí scdláci, každá rodina

pro sebe. Rozlroušená ta slavení velmi pékn vyliližeji.

Hron (maJ. Garani) je hlavní eka Zvolenské stolice a hlaví se — jak Slovák

íká — v Gomoru nedaleko TelgartU- pod Královou HoK. Po krátkém bhu vtéká do

Zvolenské stolice a rue pospíchá k Beznu. Ped Beznem vtéká do ného potok Ro-

hožná, pod Beznem erný Hronec, pitékající zpod Vépora Klenovského tajuplnými pra-

lesy. U ddiny Volqské vtéká do nho Bystrá. Potok ten pitékaje zpod Dumbiera,

náhle za Bysterskou železodílnou pod vysoký vrch se ztrácí a na protjší stran vrchu

u ddiny Yalaské dvma prameny tak siln vytérd, že ndýn u samého vrchu postavený

žene. Od mlýna vtéká pímo do Hronu. Voda jeho tak teplá jest , že Hron i v zim,

na té stran kde potok do nho vtéká, nikdy nezanirzá. Od mlýna, kde pramen vy-

vrá, až k trativodu je pes vTch pldrulié hodiny chze, potok ale na ten kus cesty

celý den potebuje, o emž se mlyná uesCíslnkráte pesvdil. Když vodu na mlýn

bud zahatit aneb nahnat chce, musí vždy pres vrch k trativodu ; když ráno vodu zahatí,

tee mu na mlýn ješt celý den, až veer náhle téci pestane, a naopak, když ráno ji

nažene, teprv veer s náramnou prudkostí na protjší stran vyve. Pustili také již živou

koií i piliny do trativodu, což za stejnou dobu na druhou stranu vyplynulo. Podobných

trativodíi je v slovenských horách mnoho; o nkterých neví se ani odkud picházejí a

kam se tratí ')• Sesílen nkterými ješt horskými potoky pospíchá Hron dále okolo Lo-

peje, Sv. Ondeje, Lipe k Bystici, kde pod horou Hrpínem Bystice do nho vtéká,

s níž širokou krásnou dolinou k Zvoleni tee, kde pijímá Neresnicu a Slatinu, která

s Oovou zpod vysoké Polány pitéká. — Za Zvolení zatoí se náhle k Buí, k Sv.

Kíži, a Tkovskou stolicí spchá k Levicm a Ostihomu, kde do Dunaje padá. Tok

Hronu obnáší 24 mil. Voda jeho, istá jak krystal, má bh rychlý, proto jmenují ho

Slováci „byslrýTn šuhajem.'- Mezi vysokými, rozliným stromovím obrostlými behy vrhá

se rue se skal, rezko plyne dolinami. Tu žene mlýn, tu pilu, tu hamry, onde zase

dílny na dráty, na klínce (heby), tamto veliké železodílny, kde se ohromné blachy vál-

cují, a z prales ernohronských tisíce tisíc sáh deva odnáší na svých plecech íol

k Bystici ten bystrý šuhaj s svým erným bratrem Hroncem; když se ale rozhnvá,

nadlá velikých škod. Líbilo se mi, co starý jeden Slovák na cest ze Zvolen o Hronu

mi povídal , že vraj (pej) je v Hronu taká potvora a ta že má hlavTi v Hronské stu-

dánce na Králové Holi a chvost v erném moi. — Když jí pej tam cos o chvost za-

vadí, rozjed! se a smykne driikom, a tu že se vyvalí voda ven z koryta, až vše--

oko zatopí.

Nejširší a nejpknjší dolina v celé stolici je dolina Hronská, od Bystice k Zvo-

leni se táhnoucí, dobré dv míle dlouhá. Jako zamodralý pás vine se Hron stedem je-

jím mezi pohni a svžími luinami, po nichž kee vrb jako kytice rozsázeny jsou okolo

vesnic a jednotlivých statk, bájemi zastínných, až na konec doliny, kde se pod zámkem

Zvolenským stranou toí. Z pravé strany, severozápadn, obražena je dolina vysokými

VTchy Krcmnickými, mezi nimiž hole Križna vyniká, jejíž sochorec") když snhem se

osype, bývá Údem jistým znakem brzké zimy. Jihovýphodn táhne se od samé Bystice

') Srbovi- jmenuji tralivoil ponor.

*) vrchol hory, Jesa ; také , sporec rikaji Hconci. , , J.

I
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od Hrpími, hory lo vápencové, v níž se péknó otisky liislur nalézají, po livéin behu
Hronu ada iiižšjcli vrch až k Zvoleni, kile se dolina s obou stran úží a vysokým, smrky

a jedlemi obrostlým vrchem uzaviena je, výbžkem lo hor Šfávnických. Tam v nejužším

koui luiuli Oiid Hnmem stojí na vri-lm starý zámek Zvolenský, dosti jcSt zacliovalý,

oblíbené to sídlo krále Matyáše i nmoliých velmož, památné pro mnohé znamenité dje

i bitky, které se pode zdmi jeho vedly. Na protjší stran údolí, na píkré skále, vi-

dti zbytky zbol-eniii ; lid tam íká „na |)iistém hradu." Za zámkem vede cesta do údolí

Neresuice, kde vidli podivného tvaru skaliska ; má to býti tvar trachylského konglome-

rátu. iVa jednom z nižších vrcliii na levém behu Hronu, asi Ii tvrt iiodiny od Zvo-

lené, vidti Slja, podivuhodnou to koupel, která od pradávna lidu známa byla, jíž se a\e

všeobecnjší známosti a povšimnutí tcprv poslední léta dostává. Ti zídla teplá jsou na

samém vrchu, as 1200' nad moskou hladinou, Ii studenjší jsou uprosted vrchu na

západin stran. Horní ti zídla slouží jen ke koupelím. Všechny ti jsou ve veliké síni,

ti kroky jedno od druhého vzdáleny, zábradlím ohrazeny. První, nejmenší ale nejsil-

njší, má 25" R. tepla, druhé, nejvtší, jen 22", tetí, menši o nco než prosle<lní, je

nejchladnjší. Když vstoupúnc do prviiílio zidla, které se také nejvíce užívá, zdá se býti

voda studená, ale za malou chvíli se teplo zvyšuje, kže víc a více ervená, potí se, svdí,

nic jinak než jakoby žahavkami sežehána byla. Pi tom ustaviín jakoby elektrické proudy

tlo pronikaly, a když se postavíme na místo, kde voda veliké bubliny hází a nejvíce se pní

a pí, otese to tlem, jakobychom se elektrického stroje dotkli, že to nkterý lovk
ani vydržet nenulže. Nachází se v této vod veliké množství uhlinatky , která odd-
lujíc se od kysliníku vápnitého tento usazuje co koru vápcnitou, sama pak co nevidi-

telný plyn na hladin vodiu' zstává. Tím se dýchání koupajících velmi obtžuje, a kdyby

ho ustavin korouhvikou nad hlavami koupajících se nerozhánli , snad by se zadusili.

Nepotrvá se dU)uho v koupeli : jisté znamení k odchodu je lehké mrazení tla, —
Y druhém zídle neteba plyn rozhánti, necítí se také žádných elektrických proud, a
tlo svdí a pálí; v tetím pak zídle ani toho není, a i ta koupel velmi sílí a od obec-

ného lidu nejvíce se užívá. — První zídlo se užívá nejvíce pi seslabnuti iv, proti n-
kterým ženským chorobám a srace (padoucí nemoci). Na západní stran, kudy voda

do Hronu vtéká, okazuje se žlutá kra vápencová, a potahuje trávu, listí, díví a cokoliv

k ní pijde podobnou usedlinou, pi emž ale pouze obal je nerostní, vnitek však, stéblo

nebo devo, zstane neporušeno. Také šaty koupajících se, bavlnné neb plátné, po

druhé, tetí koupeli zhndnou, zkornatí a vyistit se více nedají. Dolejší zídla, Josefovo,

Dorotino a Adamovo, slouží jen k pití. První dv jsou vlažná, chuti jako železité, tetí

ale, nejníže na vrchu položené, je silná, studená, „kysla voda" ili étavica, která laho-

dn chutná. Obecný lid chodí pro ni s velikými dvouuchými žbány, které bud v placht

zabalené na hbet nesou, aneb za popružku pivázanou na oboti uchách. Jak vodu do

žbán naliji, hned je pevn zapchají. Ped temi lély, když i v tamjší krajin cholera

zuila, dával okolní lid nemocným šfavicu pít, ponvadž jediné ta žíze jim hasila. Také

k zakvašováni tsta upotebují gazdiny šfavicu, aby rychleji kysalo. Proto snad nazývaj'

vodu takovou nejen šfacicou, kyslou vodou, ale i vodou ktasnou. — Jef na Slovensku

vbec množství minerálních vod, kyselých, horkých, slaných, i teplíc, kde ve voda „ši-

tiým ohom," jak lid íká. Ve Zvolenské stolici je pes dvacet kyselek, mimo láze

Sljakou a Bystikou, která síru a magnesii v sob obsahuje. "''
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Hory Zvolenské stolice bohaté jsou na rudy. Je písloví: Báská Bystice že je mSd-

nými, Šfávnice stíbriiýnii a Kremnice zlatými zdmi oliradéna. V Panské dolin •) (Herrcn-

grund) a Starých horách (Altgebirge) dobývá se ruda mdná, která stíbro v sob obsahuje.

Ve dvou nejstarších dolech téží se tato ruda již po devt století. V prvních dobách mnoho

se jí vytžilo a byla na sti-ibro bohatší, poslednjší doby je nejvtší výtžek 3000 ct. mdi a

2000 váhy stíbra. — V Bystických a Jakubovských ') hamrech dlá se z mdi, z níž

stíbro již vyloueno, plech i vyhloubený tovar (vertiefte Waare, kotle a p.), jehož se

mnoho do Slezska vyváží. — Tam též je voda cementová a štola ledová. Stojící v ní

voda vždy z jara mrznouti zane a do léta zmrzne v tuhý led, který v zim teprv zase

roztaje. — V Podkánov (Ratzengrund) ') je štola 2000 sáh dlouhá , spojujíc doly

Panské doliny se Starohorskými ; v Panské dolin znamenitý je vodovod, 21000 sáhft

dlouhý, který potebnou hnací vodu pro erpadelní stroj rudní v Panské dolin, 2071'

>7soko ležící, s hory Prašivé, 5114' vysoké, pivádí. V Tajové je hutá a vyrábí se tam

též kamenka (auripigmentum). V Malachov a okolí jeho je dvanáct stup na stelný

prach. ilejší život panuje ale v dolinách hornflio vjedku, kde se mnoho železné rudy

dobývá, zvlášf na Hronci, Polhoe, Jasené, Bystré, Moštenici, Lubtové, Vajskové, Pojníku

a j. v., kde se také hned ruda istí a ze železa tovar robí. Tu jsou bán komorní (cí-

saské), tu geverkské "), onde vidti stoupy, kde se ruda ') tlue (Pochwerk) slúpním

hamríkem, jejž hanici ') železem nazývají, a žer, na které železo pidláno, stela

(Schiesser). Tu jsou ohromné pece, v nichž surovina (surové železo) se roztápí, aby

kovatelnosti nabyla, tu hamry, kde se tlapky na plech dlají, který se potom v dílnách

na válcech vyrábí. Tu pilnikárny jsou. tu horské kuzné (kovárny), kde se rozliné

potebné náadí ková, tu maše ') na klince (heby)
,

jichž se do roka nakuje do tech

milion kus všeho druhu. Ze všech konc ozývá se klepot, bušení, a ve dne v noci

jachlaji pece od horoucnosti. Jsou ješt i staré pece (zvlášt v Gomoru), kde se ruda

železná jen jednou pálila a tak isté železo bylo, že se hned spracovali mohlo. Pece

') Obecný lid neíká Spaní dolina, ale Panská dolina, aneb jen krátce baa.

') Jakubova osada nad Bysticí, od níi se vrch Pancíra k Panské dolin táhne.

*) Podkánova, nyní malá vesnika, byla pvcdn slovenská , a genealogie její jest násle-

dující. Jistý Kán ml na tom místé níže Starých hor bán. Ti jenž v bánch jeho

pracovali a níže dol domky stavl si zaali, íkávali: „my robíme pod Kánera !" a

jak to již nkdy bývá, íkalo se potom i vesnici Podkánova. Nmci peložili to ne-

motorn flRatzengnind," jakoby to pocházelo od potkan (krys).

Pozn. redakce: Kmci lépe pocbopiU smysl místního tohoto jména, nežli len, kdo

si vymyslil nemotornou povst o ^Kánovi." Prostonárodní ten etymologický výklad

není o nic lepši nežli výklad jména Litomyšle = Lito mi šle, a jemu podobné.

*') Poslední náležejí jednotlivcm, kteí dle kuksu (akcie) na to složeného, vtší neb menii

ástka z celého dchodu pijímají a také útraty vyplácejí. Jeden Gewerk mže míti

sto i více akcií, z nichž se opt každá na osminy dlili mže, tak že na jeden kuká

i osm majetník býti mže.

') Rudn, v níž je drahý kov, jmennjí kameny kámen je skalka.

') Baniar, baníky kdo v báních pracuje; haviar, kdo v dolech kope.

*) Maše, veliký stroj na vod, k. p. na klince, na dráty a p.
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ty nazývají se podnes „slotemké pece.* Povídají slaí bánící, že byla tehdáž ruda mno-

hem (islší a doly že byly bohatší než nyní. Stává se, že picházejí havíi pi kopání

na zastaralé práce, emuž íkají ^.pijíti na starc.''

V lesích jsou uhlisku, kde se v miliach (milíích) uhlí pálí, jehož se náramné množství

k topeni pecí spotebuje, a na erném Hronci jsou rozsáhlé decorubaniska cíli tak zvané

císaské handle (devastvíj, o nichž dále obšírné promluvím. — V Hrinové a Sihle jsou

sklenné hut, odkudž se sklenné zboží na doicní zem a dále až do Turecka zaváží. —
Kdysi bývaly i zlaloryže ve Zvolenské stolici, což doposud nejen povésti lidu v llronských

údolích dokazují, ale i vysoké, rozsáhlé, starou horou (lesem) porostlé, opodál behu Hronu,

pi Predajné pod Jasenou, níže Bezna, potom výše Bezna po Bacúch až do Gomorské sto-

lice táhnoucí se halné '). Snad nepijdu nevhod, když zmíním, co se mezi lidem o vci

té rozpráví. Biižka vládnoucího zemskými poklady volají bánící Kovlad, a paní nad zem-

skými poklady je Runa. V Dolní Lehot ji nazývají „zemná pani" a povídá se o ní

následující : Ve Vajskové, dolin pod holemi, bývaly za pedešlých asv bohaté bán na

zlato, jenž se z rudy dobývalo. Nalézají se tam až dosud hluboko mezi holemi, na

nustch vozm nepístupných , veliké hrby trosek a ukazují se tam i stupišt , v nichž

lidé podnes žijící kusy železa našli. — Pod velikým Gaplem, podle Dumbiera, nad Horní

Lehotou, jsou v skutku prastaré haln éerných trosek, ncpovdomo ale z jakých to dob

a z jaké rudy. — \yní pominulo tam všecko bohatství. Píinu toho zchudobcni vy-

kládá si lid následovn: Baníkíim, kteí tam pracovali, sjídal vždy kdosi potravu, íha-

jící na zlodje dostíldi ženu, vysokou, duiú *), s tak velikými prsníkami, že je dítti, které

na chrbt nesla, pes plece hodila a tak je kojila. Vlasy mla zlaté. Rozpáleni hnvem

svázali ji a hodili do Vajskové '). Kdyby byli znali kdo je, nebyli by tak uinili. Byla

to Runa. Vajsková nesla ji do Hronu a Hron až proti Kremnici (také Šfávnici jmenují),

kde ji na písek položil. Tam ji našli lúlosíivt lidé, vazeb sprostili, nachovali a opate-

nou propustili. Neekla jim kdo je, ale od té doby zmizelo bohatství z Vajskové, že se

nelítostiví lidé na ostatek i vysthovat museli, a Kremnice naopak zbohatla, nebof „eho

se Runa dotkne, to poz-lali." Po násilném jejím vyhnání z Vajskové bývalo prý slyšeti

po horách volání silným hlasem: „Runa, Runa, dti ti plá!'" A to byl prý její muž,

který ji hledá. Totéž povídá se i v Horní Lehot o Stupku, dolin od Dumbiera k By-

stré se táhnoucí, a dokládá se, že bývala Runa vymalována nad Brezííanskou branou se

strany Vehocie (jméno pedmstí). Když vítr siln duje, íkají tamjši lidé : Runa pláe ! *)

a dvata, když jdou do hor, volají po hoe: Runa, Runa, daj nám zlata plná suna! ']

Nalézá se také vícero vzácných mineralií ve Zvolcnsku. Na Jamcšné, Trivodách,

krásné kapalinové chalcedony na hndé železné rud (Brauneisenstein). Ruda ta dobývá

se v Gomoru nad Jelšavou ve vrchu Kjaru. Tamjši lid a hanící ji nazývají Kjarnica,

a od toho má i vrch jméno Kjar. V okolí Spaní doliny nalézá se Brochantit, Erinit a

') tlromady drobného nepotebného kamení z dolv vyházeného, aneb pisku od zlata vy-

praného, aneb trosek z rudy vypálených.

') Pevného lila, silnou.

*) Potok pod dédiuou.

*) V Cechách Meluzina.

') Suno, sudno = almárka, police, skmé. (Též v Domažlicích se tak íká.)
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Euchroit, jakož i vyhranný Coeleslin a Aragonit. U Lublové Libethenil, a devené opály

šedé barvy na Celin, pod Vporem Lubtovskýin. Lid je nazývá duhová skdla, slídu,

které je mnoho v žule Dumbiera, mica, blisk, a vápenec štpný (Kalkspath) u Pojniku

svor. Žluté, prohledne topasy (kemeny), jež tu a tam se nacházejí, jmenují „Pa-

romova skála" (také hromová) a povídají, že je v nich blesk zaven, a kdo lakový

kámen u sebe nosí , že je chránn ped zlými nemocemi. Také malaehit nalézá se ve

Zvolensku, a u Hronce erný burel. Povšimnuti hodná je i Tuffna, sluj vápencová v Her-

manci, v níž se mnoho kostí z pedpotopních zvíat nachází, jakož i v jedné sluji na

Hroiíci. Hory vidkánické zove Slovák: skaly žjarné, idarné, bidliné hory nad Bez-

nem, mezi Zvolení a Gomórem kýerny, skály vysoké, rovn dol bžící jako zdi,

skaly štítové, a veliké desky a tabule žulové hlachy. Skálu mramorovou v Gomoru ')

za Revúcí „marvaii skala.'^ Také íká Slovák „iivd skala," jako „živá voda." Živá

voda je, která tee a nikde nestojí, živá skála ta, která má koeny hluboko v zemi a

roste. „Hodn si narosla!" pravil horár v H. Lehot, pijda ke skále, kterou nebyl

dlouho vidl "). Vysoká sedla mezi dvma horama zovou prjeslopy, prjehyby. Pod Pra-

šivou za ddinou Hjadlou, když se k Liptovské korytnici pechází, je prjeslop, a když

se s Polony dol k Zvolení jde, u Oové. Názvosloví pro pírodní útvary a vlastnosti,

jakož i pro všechna svá zamstnání má Slovák bohaté i rozmanité, ponvadž každá

stolice své zvláštností má.

Hospodáství vede se vbec po celém Slovensku dle evropského, a nikoli dle

asiatského spsobu jako mezi Maary; také nejsou v horních stolicích tak úrodné pdy
jako na dolení zemi, obyvatelé tedy i potebou nuceni lépe božích dar zužitkovati a

s nimi hospodaiti, což se také stává. Pole jsou lépe zorána, pi staveních vidti sto-

doly s humnem, vidti i chlívy pro dobytek. — Obilí ukládá se do sypáren a komor,

sláma do stodol, seno na povály (pdy) neb seníky. Krav drží se ve vtších hospodá-

stvích více než v dleních krajích, a také se lépe chovají. Stavení jsou ve m-
stech zdná z kamene, po ddinách a v horách nejvíce devná, doškami a šindelem

krytá. Pkn vyhlížejí stavení devná selská na lazech, stojíce osobit uprosted polí

a malých hájn jedlových neb bezo\'ých, jež schváln na vykolených tch istinách státi

se nechaly. Zhusta vidti v dolinách tch, obyejn na výšin, kostelíky, nejvíce v slohu

golhickém stavné, z nichž nejeden velmi slarý a památný. Všude panuje vtši poádek,

istota, vtší živost a pracovitost nežli mezy Madary, jak ve mstech tak v ddinách.

I ty cesty hradské lepši jsou o mnoho.

Nejúrodnjší nivy jsou v Hronské dolin od Lubtové k Zvoleni. Tu rodí se pše-

nice i rež, pšeno iilto^ kaša'), oka, hrách, bob, tu i pkná zelina i výborná ovocina,

zvláší vyhlášené slivky (švestky) Bystické, s nimiž Krupinanky obchod vedouce do kraj.

1) Šedý mramor b ervenými šlehy, nem' ale tvrdý.

*) I v jedné staré slovenské písni, kde se opévá hrdinství slovenských vitéz pK dobý-

vání hradu Dvína (v Novobradsku) proti Turkm, mluví se o živé skále:

„Dévín zámek nevezmete,

S hanbou od ného pjdete,

Neb iivti skálu strielate."

Zneenin; Divína posud vidéli na skalnatém rrchn za Luencem.
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doicnich jezdi a za obili je vyménují. Vino roste jen v Krupin, ale „jde o n(!m chýr, ')

že je kyselé jako štir!" Lenu se iiiiiolio neseje, pouóvadž na dolenim vjedku dobrého

pole radji na obilí použiji a na horách na zeleninu a knimple (brambory). Seje se

jen u Lid)lové, Zvoleni a Ganniisépu, kde ale lak pkný se rodí, že se Spižskému

vyrovná. Za to seje se mnoho konopí, zvhi.šr na horách. Ženy samy si plátno tkají

a nosí jo hu bílé neb na modro barvené. Tcnší plátno kupuje Hc od Oravc. Tuná

pastva po celém poí'ií Hronu a v lesích nahrazuje daleliiiu, které se málo seje. Na

salaších Ple.sovských, Dlvanských, Breziianských rolii se dobrá brindza, která se daleko

zaváží pod chybným jménem „Primsorkus.'' Máslo z obou Revúc zaváží se s mdí, že-

lezem a papírem do Pešti a dále. Obili, kterého pole nedávají s poti-ebu, piváží se

z Tkovské stolice a Luence, kamž zase na trh vozí sedláci z Detvy, Oové a Hro-

chotu šindle, lat i potebné ode deva náiní k budováni stavení. Za stržený peníz

kupují si obilí. JNa panství Viglešském a D(d)ronivskéin drží se mnoho ovec, birek, jichž

pkná vlna též na Luenských trzích se prodává a daleko zaváži. Hrubá vlna spoti-c-

buje se v domácnosti na halenové sukno, jež se na stahu mn. Obyvatelé pohronských

ddin, Kordilí, Králití, okolo Pojníku a Povrazniku, dlají rozliné vci ode deva,

graedy (trámy na stropy), desky, maijaky (moždíe), okíny, mísy, Ižice, i koše a ko-

šatiny. Zvolenští a Lubtovšti jsou hrniarové, beváové, a prvnjší i barvíi pláten'

na modro. V Radváni u Bystíce dlá se mnoho klobouk hrubých pro sedláky. Ti

všickni jezdí s výrobky svými na dolení kraje, kde je bud za peníze prodaji, bu za

obilí vymní. Surové kže pivážejí se ze Spíže ; v Bystici je mnoho koželuh , ktci

zase zboží svoje do Pešti zavážejí. 1 v domácnosti se mnoho spotebuje, an i ženské

nosí boly z korduanu. Ženy baarú a haviaríí, jenž jsou nejvíce chudí, dlají pkné

iphy (krajky), které Dolno-Lehotané daleko do svta i s jiným zbožím roznášejí. Med

piváží se z Gomoru, ponvadž ho neni v stálici dostatek a žádná domácnost bez ného

býti nemže, alespo o hodech. ,Po kaši, po mád poznat Slováka všade," je pí-

sloví. Na horním vjedku, kde nemají vely pi slavemch dostatenou a pimenou
pastvu, vynášejí je^na jaro v úlech, bud devných klátech neb slamných koších, k lesu

na pastvu, kde je nechají v ohradných veclínech do jeseni. Vidouc nízkou, chatrnou

ohradu vfelina divila jsem se, že se nebojí zlodj, ale eklo se mi, jednoho jen zlo-

dje že se je co báti, totiž macka (medvda), který si rád na medu pochutná, když mže.

. ,. , . ^.^

Obyvatel má stolice Zvolenská 100.330, naskrze Slováky náboženství katolického

a evangelického; evangelík je vtšina. Židé nesmjí se zdržovati ve Zvolcnské ani

v Tkovské stolici, ani v Gomoru a Honiu. Divokých cikán se ale mnoho potuluje po

ddinách. — Báiíská Bystice (nm. Neusohl, mad. Bestercze banya), stolíní msto, je

velmi pkné a živé, a Slovák nepeje si nic lepšího, než býti „za živa v Bystici a po

smrti v nebi.'' — Dolnovjedané jsou dílem havíi a bánící, dílem emeslníci a dílem

sedláci. Z obyvatelstva toho jsou nejbídnjší a nejchudší první, pracujíce po ,|»lé své

živobytí v dolech a báních. Chlapci osmi-, devítiletí musejí již s otcem do bání, aby

') Povst. ...r.. H (•
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pomáhajíce pi "práccch nkolik krejcar denn vydlali a práci zvykali. Jsouf také

všickni zsinalí a vychudlí. Ženy jejich jsou známé pletaky krajek, pomáhajíce lim vý-

robkem rodinu živiti. — V ddinách okolo Bystice a v pohronském údolí dol k Zvo-

leni vidti velmi krásné ženské, zvlášt dvata , když jich jde v nedli ela vycifro-

ocaiých ') do kostela, v zelených sukních, erných ižmách, bílých frtuškách, ervených

šnrovakách modi-e lemovaných, majíce u košil široké bílé rukávy erven vyšité, an

od ramenou a od party na hlav *) rozlinobarvé stužky jim vlají. Také ve všední den

sukn bílé plátné , modré frtušky a lelik ') od týla dol visící , stužkami propletený

pkn jim sluší, nebof parta a sukn zelená jen v nedli se nosí. Ženy chodí v bílých

plátných epekách, obšitých širokou krajkou, která jim okolo ela a skráni tak pkn
leží, že by nemly hlav pikrývati bílým runíkem*), an si beztoho každá pod paždi

svinutou plenu nese , ervenou pi^izí krásn vyšitou. V zim nosí každá žena modrý

kožíšek, erným beránkem obšitý. Co je pi nich zvlášt pkné, jest jejich istota. ,(

Nejkrásnjší ráz muž jsou Détvané, Oované a Hrochotští '). Krásnjších vzor

pro rekovské postavy by malíi- nikde nenašel. Tla mají jako z ocele, oblieje výrazu

plné, smdé a zpod hustých obrví, z erných oí záí smlost a odvaha. Zuby má
každý jako zed a vlasy dlouhé, husté, erné jako íúiol. Z pedu mají je zapletené

v pletence (kaeky), které jim od ela po obou stranách tváe dol visí, což sice na

první pohled nápadné je, nicmén ale pkn k tváím tm sluší. Odv jejich sestává

v let ze širokých bílých gati z plátna konopného, nepíliš dlouhých, dole bílými pe-
znými tísnmi lemovaných; na nohou nosí krpce neb ižmy. Košile je též z lakového

plátna, s krátkým lílkem, ale velmi širokými otevenými rukávcemi, erven vyšitými.

Okolo nahého drieku nosí opasok z hndé neb ervené kže na stevíc vysoký, na

nmž mají z pedu širokou mosaznou pracím (pesku), etízky, gombíky a podobné li-

gotky navšené. Když kam jdou, mají v nm peníze, nž, vrecko s dohánem a co po-

tebují. Okolo krku voln jest položen erný šátek hedbávný, z pedu na uzel uvázaný

;

konce visí dol, jen tak pro parádu. V let když kam jdou hodí pes ramena kabanici,

bílou vyšívanou, z halenového sukna. V zim nosí pilehající nohavice vlnné, krátký

lajblík bez rukáv (oplecko) s kožešinou na vrch, a pes sebe širicu *) hndou neb

bílou , také bohat vyšívanou. Na hlav nosí starší muži po domácku nízké , bilé , be-

ránkem obšité epice, jinak širáky s neobyejn širokou stechou od polovice nahoru

vyhrnutou. Širák takový je velmi tžký a hodí se jen pro hlavu Dlvana. Na cestu

bére každý silnou valašku a po boku viseti má torbu. V ozorných téch postavách zdálo

se mi vždy, že vidím obrazy starých našich rek.

O' Z tchto ddin, potom ze Slatiny a Mufové byla polovní eled krále Matiáše, když

•) Zástup vystrojených.

,

, .• , ,, , . u 1,1.

*j Kácelka tri palce vysoká, zlatem vyiitá, nvázaná do zadu, kde je veliká rfiie ze stu-

žek. Co nevsty mají na ní vnec Ješté zelený.

») Vrkot.

*) Šálkem.

') Hrochoty leží vysoko na Polané, níže leží Ócová , Želibuk a Oovské dúhrótvy , pod

nimi jsou Lazy Délvanské. ,

*") Delší a se širšími rukávy než kabaníce. .Wtutl ('
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za svého pobytí nu Zvolonském zámku polovával po lesích Zvolcnsko-Góinórskýi;h a ho-

rách Zvolensk()-l<iplovských na medvdy a divoké kanc. Od nho jincno iiiá od t doby

Králova Hule, kde rád lovíval, a Králtiv Laz, vysoký vroh mezí Tuklcm a Babou, kde

lovíval ('•ernou zvé. Ty, klei-i s kraluin na polovaky chodili, obdai-ii listiMaiiii, Jiniiž

osvobozeni bylí ode vši roboly, proež svobodaší se zvali. ZQstali svobodni od roboty

i za pozdjších králQ, vyjma že museli, kdy bylo teba, donášeli dopisy od vrchností na

stulini úi°ad a hotovi býti k služb vrclinilio išpnna.
:,

Povídá se o Dtvancch, že jsou diví chlapi a že rádi kradou, zvlášt kon, voly;

ovce, pi emž potebí více odvahy než chytrosti. Détvan když krade, nekrade z po-

teby — jsou to obyíejné synkové zámožných sedlák, kteí na takové lovy vyjíždjí

— ani ze zlomyslnosti, nýbrž z rozkoše, z pekypující bujnosti. Neokrádá chudého, ne-

dobývá su pod zániky, nedotýká se zlata ani stíbra, ani drahých šperkii, tu ml by za

špatné, ale ko neb vola z pastvy, berana z košiaru se salaše odvésti v noci, s ne-

bezpeenstvím života, to zdá se mu vc dovolená, a íím vtší pi tom nebezpeenství,

tím vtši jeho radost a chlouba, ncbuf jen o tu jim je a nikoli o kon neb berana, což

tam co do penz velkou cenu nemá. Takové dobrodružství nezdá se nikomu híchem,

ba Dtvanka nešla by ani za takového šuhaje, který by se nemohl njakým hrdinstvím

proukázali, nebof ve posud i v žilách jejích, jako v žilách bratra neb milence, nczka-

žoná ješt krev smlých odvážných pedkíi, kteí se v domácích lesích s medvdy a

kanci pasovali , kteí se s Turkem pohanem pod Blehradem bili a vítzili tu i tam.

Jediné onou pekypující silou a bujností, které nkdy nedostaí tichý život rolníka, mo-

hou se násilné ty výstupky omluviti. A nyní lo také již pestává. i

_„ O králi Maliáši ozývá se dosud z úst lidu, jmenovit Zvolenského, nejedná povst,

zyláš( o jeho lovech na krotké, plaché srnky a lan, které se mu prý mnohem lépe lí-

bily, než divoká zv ve vysokých lesích. Slyšet o tom nejednu píseíi, n. p.

,Ztratila sem, ztratila,

Co som ráda nosila.

Ztratila sum zlatý pas

Našiel mi ho král Mafáš.

Mafáš králi, daj mí ho,

Dám ti turák '_) na pivo,

Zíd sa ti napíti,

Kcd budeš zvr loviti.''

Dtvané a Zvoleíiané ho vdn zporaínají, a povídá se vbec o nm, že byl švarný

šuhaj a dobrý král.

Zvláštní ráz lidu jsou devorubai v pralesích na erném Hronei. Než ale mluvili

budu o jich životu a zamstnání, chci promluviti o Hronei samém.

erný Hronec vyvrá v stedu pralesti, pod Vporem Klenovským, a tee pod horu

a ddinu Dobro. Od Dobroe tee k ddin Pusté okolo Latck, Kuniy, Fajty na Já-

') Groš. ' r
; I > 1 1
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nošoTku a k Balogu. S druhé strany Balogii je Vydrová a Závodí, mezi nimiž potek
Vydrový protéká a do Hronce se vlévá. Od Balogu teíe na Jergo, Krám '), pod nímž

je horárna (myslivna). Výše Krámu je erná dolina a ddina Medvd, nad niž vysoko

na hoe druhá horárna v lukách, jež zovou Zákluky. Nížeji Zákluk z prales pitéká

silný potok Kamenistá a okolo Krámu (kolihy) tee dol do Hronce, a s ním spojena

po nedlouhém toku do Hronu. Nad vtokem Hronce je c. k. železodílna Hronec (Roh-

nitz), nížeji v pkném zákoutí je pila, obydlí polesného a myslivce; lid tam íká „na

Šfávnikách." Vrch nad vtokem Hronce do Hronu nazývá se Chvatimech, naproti je

Hradisko a nížeji Bezová, kde je opt c. k. železodílna. Okolo Bezové vede cesta

k Horní Lehot a na Dumbier, který tým své do oblak vypíná, a podle nho k severu

adí se velký a malý Gopel , holá Baba , Certovica , Peklo , erná se dlouhý sochorec

Králového Lazu, nejnížeji pod Dumbierem zelenají se krásné vrchy Hrádek a Okosená

nad Lehotou, a od nich dol bží Rjavka, vtékajíc pod Bezovou do Hronu. Voda Hronce

zdá se býti erná, což nkteí od popele z uhlisk, splaveného z les do vody, odvozuji,

ale ona je erná i v pralesích, kde nejsou žádná uhliska, kde niehož není než stromy,

rostlinstvo a voda. Neteba tomu dlouho skoumati, pro voda Hronce erná vyhlíží, kdo se

podívá na tunou, ernou prsf, která všude po lesích, kudy Hronec tee, vysoko leží a

též i jeho ložisko tvoí, a když si vody narie a vidí, že je istá jako bozi slovo. —
Z Bezna na Krám poítá se 1'/, hodiny'), na Dobro 3'/,, na Sihlu pod Homolkou 6;

a vede tam postranní cesta polná. Nad vtokem Hronce do Hronu zaínají pralesy a

táhnou se po levém jeho behu až pes Vpor Klenovský. Ddiny od Hronce po Do-

bro jsou bydlišt devoruba , v posledních létech pidána k nim i Sihla , 3 Vj hodiny

od Balogu v hlubokých lesích ležící, a v lesích z obou stran Hronce ležících jsou c. k.

devorubaské dílny ernohronanské ')
,

jak se všechny spoleným jménem nazývají.

Okres tchto ernohronanských rubanisk leží, krom Sihly, proti jihu, od východu na

západ a obnáší výše 40.000 jiter lesa. Handlc, jak devorubary všeobecn jmenují,

je 1500 chlap. V Balogu je kostel. Ješt jsou jedny c. k. devorubaské dílny, totiž

Benušské, nad pravým behem Hronu, nad Beznem, severn pod Zvolenskými Karpatami,

bezprostedn pod Beušskou holou 4000' vysokou, která pes Certovicu s Dumbierem

sousedí. Na jih sousedí s Polhorským hájenstvím (revírem) na erném vrchu, Zelenou

a Fábovou holou, nížeji s mstskými grunty a lesy; na východ s Gómórem pi Bacúchu,

a na téže stran sousedí s Koburgovskými lesy, na sever se koni na chlumech hol a

hranií s Liptovskými pány, na západ hranií z ásti s mstem Beznem, z ásti s há-

jenstvím Šfávnickým (Jaraba). Lesa mají as o polovic mén než ernohronanské devo-

rubaské dílny. Strminy má ale vyšší a doliny kratší než na erném Hronci, a proto

je plavaka deva do Hronu snadnjší.

.,n(

Dle starých letopis bylo hornictví v Báské Bystici již v 7. a 8. století zavedeno

pod slovanskými králi Panonie od Slovan. Bystrice jmenovala se díve Nová Ves a

') Krámy jsou dva, tento je ddina, druhý jen koUba.

*) Na vrchovoru (koni) neb voze, a uherské jízdy.

') K. k. Scbwarzwasser Holzbaudlongen.
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pozdji teprv dostala jméno od potoku Bystice. Co se povídá o vynalezení rud, že

v Šfávnici pi-cd 8. stoletím svinfi kus sli-íbra vyryla, v Kremnici že proto báné založili,

ponvadž ve volatech zabitých slepic zlatá zrna nacliázeli, a vynálezce mdné rudy

v Panské dolin že byl medvd, je pouliá báje. Také se neniílže s jistotou i-íci, že by

prastaré rudné doly a haln trosek, porostlé starou horou, od Kvad pocházely, a sídla

jejicli, než je fiimaué vytlaili, nejvíce na pravém behu Hronu a v Gomoru byla, a že

byli znalí hornictví. Mohli by i od Slovan pocházet, jako sloventké staré pece, o nichž

jsem se již zmínila.

NejstiirSí doly v okresu Báské Bystice jsou v Ualiaru na Starých Horách. P-

vodn jmenoval se vrch ten Holý vrch, když ale mnohem pozdji (r. 1200) Nmci nové

doly v Panské dolin vynalezli a dobrý z nich výtžek mli, jmenovali Haliarské Staré

Hory (rozumj doly), z eho povstal název Staré Hory pro celé pohoí. Z dol lch

se dosud tží, a jsou již spojeny s Pansko-Dolinskými.

Když íše Slovan klesla a Matfai Uherskou zem opanovali, povolal nejdíve král

Štpán Svatý Nmcv do zem, aby hory vzdlávali; po nm pak opt král Geiza H.

V 11., 12. a 13. století zkvello hornictví ve Zvolenské stolici u velikém stupni. Po

vpádu Tatar r. 1241, kteí všecko poplenili a zhubili, povolal Béla IV., když se z Dal-

mácie byl vrátil, Nmcv z Mišn, Sas, od Rýna a z Durinska, které dílem v B. Bystici,

dílem v druhých báských mstech osadil. Noví lito osadníci psali se v listinách „noví

hospites de villa Bislricia-' a obdrželi od krále Bély IV. r. 1255 velkých svobod, kterých

jim následující králové potvrdili. Mezi jiným inli právo vlastní soudní moci, jsouce vy-

jmuti od soudní moci úadu stoliného ; dále mli právo nejen ve vlastním okrsku, ale i

v celém hájemství Zvolenské stolice doly na zlato a stíbro a jiné kovy zakládati. Ode

všech daní a kontribucí byli osvobozeni , vyjma urbar z vydobytých kovíi. Pi'i kolbách

a turnajích bylo jim dovoleno nositi saský štít. V as vojny byli povinni, ozbrojeni krále

do boje provázeti. Již za krále Bély IV. bylo ryžování zlata a dobývání stíbra roz-

sáhlé; a jmenovit v Báské Bystici pod rychtáem Ondejem (Ondráš) tak se hornictví

zvelebovalo, že mu daroval král celé prostranství, lesem porostlé, mezi Báskou Bysticí,

Lipi a Pojníkem. Za onch dob byly nejbohatší ryžovny v údolích Lipeském, Mošte-

nickém, Bukoveckém, Sobotnickém '), Jasenovském *), Jarabiekém ') a Bockém. Tam

nalézala se veliká ložiska zlatého písku, který ale tak doista jest vyryžován, ili, jak

tamjší lid íká , vybaáovan (bašovaf, bašoviar od nm. vvaschen) , že se v pozstalých

tam halnch málokdy zrnko najde. — Až do as krále Sigmunda dobývali skoro vý-

hradn jen zlato a stíbro, nevšímajíce si rudy mdné, až se našli jednatelé, kteí tuto

na stíbro bohatou rudu skoupili a do Krakova, Vratislavi a Varšavy rozvezli, kde se

stíbro z mdi vyluovalo. — Jak veliká byla moc horník a spolu nájemník dol, po-

znati z toho, že synové Jana Thurza, jakož i jejich švagi, bratí Fuggerové, od krále

Vladislava II. titul „Camerarii regii" (komorní královští) obdrželi.

Hned z poátku, když Geiza král a potom Béla Nmcv do zem povolali, piSlo

jich tolik a ješt za tmi ustavin picházelo, že konen práce v báních pro n ne-

') Sobotnics, vrch mezi Lehotou a Magurkon nad Lubtovou.

') Hora Jasenová nedaleko Povrazníka.

') Pod Beašskon holou.
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dostaovala. Ustanovilo se tedy, že jedni k zhotovování potebného náadí, druzí k sta-

vfcní sliváren a hainr, jiní opt k pálení uhlí a rubáni deva ustanoveni budou. Tito

poslední poslání jsou výše Bystice do lesii, „hoe Hronom," aby tam devo rubali a

k Bystici dol spouštli, tak aby i z les osoh *) byl a píležitost k badaní po zlat.

Zapoali tedy drvoštpové tuto jim vykázanou práci v 13. století od niLsta, kde nyní

most Luatinský pes Hron vede a kde úzkým prosmykera skrze Železnou bránu do Lu-

blové vidti, „hoe Hronom." Zaopatovali dívím a uhlím jak Bystici tak Lubtovou,

královské to svobodné msto, které svá práva od Ludvíka I. obdrželo. Že první tito

devorubai v lesích hronských a bánící Nmci byli, dokazuje dosud užívané názvosloví

banické i devorul)aské, k. p. hamrík, klufla, ding, šichta, šlog, zinkholz, griecpal a j.

Tak i nkterá ješt nmecká jména rodinná, jako: Auxt, Schwandtner, Taxner a j.
—

Jména vesnic jsou ale z vtšího dílu poslovenena, k. p. vesnice pi Bystici ležící, od-

kudž se devorubam a baníkm strava donášela, jmenovala se dle starých listin Kost-

fiihrerdorf, nyní se jmenuje Kostivarsko ; Deutschdorf — Nmecká, Eichdorf — Dubová,

Granfuhrt — Mezibrod, Schleifdorf — Brusno (kde se náadí brousilo), Kaufdorf —
Predajná (kde se trhy týdenní držívaly). Vrch jeden jmenují Komov a povídá se,

že tam bydlel jistý Štulrajter, a když prý zimního asu, nebo za velkého sucha od níže

bydlících soused Fojtovc do Hronu pro vodu chodili, volával prý na n: ,Kom of, Vet-

ter Veit, kom of!'' — totiž aby k nmu šli pro vodu. Jiní ale název vrchu jinak vy-

kládají, totiž od Husit, kteí po vypovdní z ech nejvíce v Malém Hontu, Gomoru,

Zvolensku se usadili. Ti dali prý jméno vrchu tomu ale Chomov, na památku podobného

v jich domov.

Dlouho bránili se Nmci proti poslovenem', a zakladatelov bánictva i mšfané tak

o zachování sebe a své národnosti peovali, že do 17. století žádného jiné národnosti

lovka mezi sebou trpti ani emeslm vyuovat nechtli, což asto k veejným stížno-

stem ano i k bitkám píiny zavdalo. A však daremné bylo toto namáhání; jakkoliv se

jim poštstilo, až do 17. století národnost a pednost ve mstech a ddinách horních

udržeti, déle nemohli, a to z následujících píin: když vojnami v pedešlých stoletích

zuícími celé ddiny ^7plenny byly a obyvatel prázdny zstaly, našlo se ihned Slovák,

kteí na tch místech nové ddiny stavli, je osadili a zalidnili. Kde ješt pozstalých

Nmc našli, tch nikoli násilím, ale pkným spsobem, davše jim poznat krásu jazyka

a dobrotu srdce svého, na svou stranu dostali, vzdorující tomu >7mít nechali. Tak stá-

valo se i s Maary za prvních dob vlády uherské. První králové uherští mnohým za-

sloužilým Maarm ve slovenských krajích, jako v Orav, Turci, Liptové a j. statky da-

rovali. Když potom na statcích tch bydleli mezi poddanými, bylo jim potebí nauiti

se i jejich ei; to stalo se, i nauili se jí tak dokonale, že svou vlastní zanedbali i

zapomnli a Slováky se stali. Promna taková potkala mnohem astji Nmce v bá-

ských mstech bydlící. Práce jejich v báních byly požehnány; každý tedy, když bo-

hatství svoje na tolik rozmnožil, že nemusel sám pracovat, pestal pracovati a najmul do

práce cizích, jak do bání, tak pro dm. Tu usilovní kolem bydlící Slováci nejprve co

itlatmi K '1 ('

') Užitek. ifotoil n<M iiiiiirt '"'! (•
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dlníci, sluhové, nosii, pastýi do msl liiisiíých povolaní se osadili, napotom povolavše

za sebou i rodiny v králkém Oase se rozmnožili , mšfany stali a asem i hodností do-

sáhli, k cnmž jim i zákony napomáhaly, naizující, že se musí každdmu bez rozdílu

národnosti a ei právo máranslva, mistrovství a t. d. dáti. Protivili se tomu ovšem

Nmci, však ale penžitými pokutami bývali k plnní zákona pinucováni. Tak r. 1608

Byslili nechtli jednoho Slováka za mšrann pijmout, odvolávajíce se na lánky svoje,

dle nichž nejsou povinni jiného mimo Nmce mezi sebou trpti, ale nic plátno — museli

2000 zl. pokuty platit a prohráli. I osazovali se Slováci pomalu mezi nimi, a poet

Nmcíí se menšil a msteka, ddiny, diúve jen Nmci obydlené, stávaly se slovenskými.

To stalo se s celým tém Malým Hontcm, Zvolenskem, hoení ástí GOmoru, se všentí

báskými msty, Rožnavou, Ružombcrkem, vyjma Kremnici, kde se jcšl slabé stopy

némectva udržely. Osud ten potkal i drcvorubae crnohronanské, a snad nejdíve.

Nemohouce staiti, aby dostatenou potebu díví dodávali, nuceni byli jiných ku pomoci

voliili. A kdo rychleji chápe se výrobku nežli Slovák! I hned byli hotovi, vymniti

pluli za sekeru, etným potem se pihrnuli a ukázali Nmciim se jsou. Ku konci

16. století a na poátku 17. celé rodiny, jako: Belko, Berík, Bukovec, Medvd, ažký,

Muraský, aho, Javorík, Zcmko, Ková a j., když založené od Nmc ddiny nepo-

staovaly, nových si pozakládaii. Tak založili prvn Závodu, Medvedo^u. Krškovu Dolinu

a j., a v krátkém ase tak se rozmnožili, že Nmce potem dalece pevj-šovali, nebof

ubývalo Nmcilv, tak že v oné dob jen deset rodin pozstalo: Auxt, Dekret. Grtl,

Kliiiient, Sclion, Schwandtner, Taxner, Schwarzbacher, Stidilrajter a Thurn. a ti byli již

posloveneni. Od té doby ješt i z tch nkolik vymelo, tak že jen pramálo nmeckých

jmen slyšeti jest. Má ledy pravdu maarský spisovatel Fejér, když pi popisu ITierské

zem mluv o Slovácích na n žaluje : „Weh' dem ungrischen Dorfe, vveh' dem deutschen,

wo sich Slovaken einnisten, denn die wiirgen anre Nalionen rein herausl"

(Dokonúeni.)

Sýkory.

Sepsal Vilém Veller.

r.

V žádném poasí neodívá se píroda v roucho tak barevné, jako v jeseni. Pusté

sice vypadají role a luka, neb milostná dílka Kvteny jsou již v zimní spánek zabrána.

Jediní nahákové pozdvihují ješt své barevné kalíšky jako rozjaení hodovníci, jenž na

rozlouenou sob zavdávají. Octnenie-li se ale v listnatém lese, jaká tu nádhera a

rozmanitost barev oku našemu se objeví! Každý strom, každé kovíko se jiným šatem

honosí. Tuto spatujeme javory a bízy v jasnožlutém, lípy a osyky v oranžovém

šatu
; onde se blí vybledlé lupeny svídu a ptaího zobu, a tamto se rdí jeáb a bek

ve skvostném rouchu purpurovém. Toliko olše slojí uprosted této strakaté smsice

posud ve svém starém, temnozeleném odvu, jako povážlivý filosof, na skupení vyšper-

kovaných, k vínému plesu pipravených taneník hledící. Zajímavý to obraz, ale

velmi pomíjející. Když za škaredého jitra, snad již píštílio dne sem pohlédneš, nalezneš

vše jako kouzlem zmnné. Verejší plesovnici zbaveni jsou veškerého šperku a spo-
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ivají ve tvrdém spánku. Zlato a purpur, jímž se vera honosili, Ureje pdn pod nohami

tvými. Kdybys byl býval svdkem noCního plesu, jaký zde koloval, nedivil bysi se

tak náhlé zmn. Tu bys byl slyšel šunmou hudbu sychravého severu, byl bys vidl,

jak podle jednotvárného nápvu jeho vše se hýbalo a houpalo, jak posléz toliko ba-

revná roucha pi svitu bledé luny ve víných kotouích se vznášela, když okrasy zba-

vení plesovníci již dávno od divokého hýení ustali. ím náruživjší byla rozkoš, tím

kratší její trvání.

Nyní trudí oko tvé, kamkoliv pohlédneš, nahá pustota, a srdce tvé neoblažují pí-

jenmé hlásky ušlechtilých pvcíi, ni líbezný šum chvjících se lupenii nelahodí sluchu

tvému. Poslední lístek lu-vala noní vichice, a lesní pvci odsthováni jsou již v ony

kraje, kde píroda vným jarem se honosí.

Z nepatrného potu opeenc, kteí osamlé naše háje neopouštjí, potkáváme

nejastji sýkory. Jsouf ony s nkolika málo tovaryši jediní, jenž nyní samotu lesní

svou ilou pohyblivostí, veselými hlásky a slušnými odvy ponkud oživují.

Jakoby dobe znali potebu spoleného obcování v nastávající trudné dob, shlu-

kují se tito ptáci již záhy na podzim v malé houfce, vydávajíce se spolen na své

výlety. V ele, co vdcové táhnou obyejn nejsilnjší léto eledi, sýkory velké, které

lze snadno po žlutých, uprosted erných náprsnících, po skvle erných epikách a

bílých tváích poznati. Za nimi následují ozdobn odné modínky a parukáky v še-

dohndých odvech s vysokými chocholky na hlavách. Zástup se koní oddlením lehké

jízdy, sestávající z nejobratnjšího mužstva : z mlynáíki, uhelník a sýkor lužmch.

Nkdy, a velmi zídka, nachází se v zástupu nkterý cizozemský dobrodruh, jenž

nepíznivými okolnostmi z vlasti své vypuzen v kraje naše se zatoulal, a poznav v na-

šich cestovnících soukmenovce své k nim se pidružil ; vzácný tento host jest sýkora ruská.

astjší spoleníci sýkor bývají zlatohlávkové. Jsouf to sice malí, ale švarní

chlapíci, vždy ilé a veselé mysli, a jako sýkory neunavení lovci. Proto jsou od sýkor

vždy rádi vidni. Svým nžným zpvem, jenž se i za mrazivých dn zimních ozývá,

obveselují celou spolenost. Také sinice a menší datlové se rádi k sýkorám pidružují.

Nachází-li se nkterý datel mezi sýkorami, bývá tento jakožto nejsilnjší oud spole-

nosti jejím vdcem.

Jakkoli ptáci zde uvedení k více druhm náležejí, jakkoli svým šatem, hlasem i

chováním od sebe se liší, spatujeme je pece za asu jejich tahu ve vtších neb

menších spolenostech po lesích se potulovali. Píina jejich pospolitého obcování vzí

asi v stejném spsobu živobytí : všickni piznávají se k ádu hmyzolovc. Zvlášt

v asu tahu vyznamenávají se sýkory svou neunavenou innosti a podivuhodnou vytr-

valostí u provozování své živnosti. Avšak nutná poteba zachování vlastního života je

práv v tomto ase nejvíce k takové innosti pohádá.

Pokud dobroinné paprsky letního slunka zem zahívaly a sad i háj v zeleném

rouchu se skvl, nebylo jim nynjšího lopotování potebí. Na nkolika stromech na-

cházely jednotlivé párky se svými rodinami každodenní potravu. Jak mile však první

mrazivý dech blížící se zimy veškeré pírody se dotekl, zanikly hlavní prameny výživy

jejich. Hmyz, který ješt ped nedávném všude hojn se vyskytoval, zhynul bud po

jednoletém živobytí, aneb vyhledal sob k zimnímu spánku bezpenou skrýš, chránící

jej netoliko ped krutostí zimy, nýbrž i ped pronásledovníky.
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Není ledy pro sýkory snadná úloha, potebnou potravu sob nyní zaopatiti. Mu-

sejí velký okršlek zrejdifi, než njakou koist naleznou, a té aslokrále dosti pracn

sob dobyti musejí. Avžiak co duLí lovci opateni jsou i dobrým náiním, které jim

lov velmi usnadiluje.

Pede vším mají bystrý zrak, jímž nejen škdce samé', nýbrž i jejich skrýše vy-

pátrati umjí. Ka drsné ke stromové, kde oko lidské nieho nepozoruje, nalézají sý-

kory astokrát dosti vydatné koisti. Ani šedé závilky, ke stromové se podobající,

ani drobouliiikú vajíka hmyzová neucházejí bystrému zraku tchto iperných pták.

Zbra, jíž sýkory pi svém lovu užívají, jest jejich zobák. Není jim pouze zbraní,

nýbrž i nástrojem, který jim v as poteby co dláto slouží. Zobák sýkor je sice slabý,

kuželúvitý, ale spolu tiik pevný a špiatý, že jím i kru stromovou proklubají, když se

<i dobytí njaké koisti jedná. Zdá se
,

jakoby této práci od mistra datla se

byly piuily.

Nohy sýkor jsou pimen silné, ostrými drápky opatené, pojišfujíce jim pevnou

podporu jak na slabých vtvikách, tak i nu silných kolmých kmenech. Nkteré druhy,

jako sýkora vousatá a moudivláek, pohybují se s podivuhodnou lehkostí a jistotou na

hladkém a ohebnní rákosí, v nmž žijí. Pomocí svých noh mohou se sýkory ve všech

možných postavách udržeti, jaké práv jejich zamstnání požaduje. Také ulovenou

koist, kterou najednou pozíti nemohou, nohami sob pidržují, by ji pohodlnji roz-

klubati mohly.

Nemá vru hmyz krutjších nepátel v oboru opeenc, jako práv v nadeených

ptákách. Po celé léto provozují nad ním svou hrzovládu a i nyní, kde blížící se

zimou ostatních pronáslcdovník sproštn v chladném objetí zimního spánku spoívá,

pracují sýkory vzdor mnohým pekážkám spolen o jeho záhub. Nikde není hmyz

ped nimi bezpeen, ani v suchém listu, ani v mechu, ani pod korou stromovou. Ba

ani hluboké dutiny starých strom neposkytují mu bezpeného útoišt. Spozoruje-li

sýkora v nkterém strom dutinu, netáhne dále, pokud ji náležit neproskoumá. Díve

ale, než se tam odváží, ohlíží se bedliv vkol sebe, zdali na blízku nikoho nem', jenž

by ji pi její práci pekvapili mohl. A spustí-li se do temné skrýše, neopomíjí nikdy

o své bezpenosti se zaasté pesvditi. Nalezne-li tam njakého brouka, pupu neb

erva, nezažívá je ve tm, nýbrž vyiiáší je ven na svtlo. Není také v skutku na-

darmo opatrná; neb mnohému všetenému hošíkovi se již podailo, sýkorku v dutin

stromové zamstnanou pelstili. Pikradl se tiše ke stromu, do nhož ji vklouznouti

vidl, a zatarasiv jí apkou východ pouhou rukou ji pak v temné skrýši lapil. Smutný

tento osud potkává nejspíše sýkoru velkou ; neb ona to hlavn, která duté stromy pro-

hledává. Bývá ale jen tenkráte pelstna, když se od svých spolenic odrazí a tudy

varovného jich hlasu neslyší. A tito ptákové píliš plaší nejsou, slchou a vanijí pl-ec

jeden druhého ped každým nebezpeenstvím.

V tahu projevují sýkory velkou lásku k spolenému obcování ; z té píiny také

na sebe ustavin pohvizdují, by žádná od tlupy se neodrazila. Pi dobývání koisti

jsou jedna druhé ochotn nápomocny, a nalezne-li která nkde hojnjší potravy, spraví

o tom i ostatní, by se k spoleným hodm dostavily. Ovšem pi dlení také bez

sváru a hádky nebývá.

Sledujíce zde sýkory v jejich tahu mli jsme píležitost, ásten jejich živobytí
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seznati. Jak jsme vidli, nemfly posud pHfiny sob zasteskiiouti. Nedostatek nekalil

posud jejich svží mysl, a žádná nehoda jim nezabránila svou živnost volné provozo-

vati. S obvyklou pilností umly sob denního chleba zaopatiti, a v teplý, pernalý šat

odny nepocítili posud dotíravosti sychravého vtru aniž chladné mlhy pokroilého

podzimku.

Však nastávající zima uvaluje také na n6 mnohé strasti vezdejšího života. Stálou

prací zamstnáni ani naši poutníci nepozorují, že tento neblahý as již zdej''"'-"' fi*"*

Voln protahují se již šedé mraky snhové po zasmušilé obloze, a již i vidli, jak

se jejich obsah v širokých pruhách co bouí rozervané plachty bloudící lodi nad šírou

krajinou vznáší. Vzteklá vichice metá již husté chumáe snhu na zmrzlou pdu a

lomcuje lysými haluzemi strom. Vše, cokoliv se ped krutostí nynjšílio poasí posud

nezachránilo, hledá bezpených útulk.

Vtšina opeenc, již odsthovaná, dlí ovšem v krajinách teplejších. Pnice, vla-

štovky a jiné ptactvo sthovavé libuje sob v nových vlastech, kamž se již záhy v pod-

zimku odebralo. I ostatní ptactvo, u nás pezinuijící, vyhledalo sob stanoviska nová,

nynjším okolnostem pimenjší. Strnad zanechal pustý háj, a odebrav se do blízké

ddiny navštvuje piln s pítelem vrabcem naplnné stodoly. Také pnkavku spíše

uvidíš ped stodolou neb na dvoe než v zahrad ; ba i straka, která se posud vyhý-

bala lidským obydlím, pedpovídá píletem svým, že pijdou hosté. "^

Toliko sýkory potulují se posud po opuštných hájích a sadech. A i na n drzá

skutenost dolchá, nepozbyly posud ilé své mysli. Zde onde ozývá se švítoivý hlásek,

jakoby druh druhu zmužilosti dodával. Na vzdor mnohým pekážkám, s jakými zde

zápasiti musejí, slídí pece po oblíbené jim potrav, po hmyzu. Mai-né však jejich na-

máháni , snili zavál již všechny stopy a brlohy škdc na stromech zahnízdných. Ne-

dostatek poíná nyní doléhati na ubohé ptáky a pudí je k dalšímu putování. Ale jak

medle vydati se na cestu pi tak boulivém povtí, a odvážiti se v neprhlednou chu-

melici bez dohledného cíle ?

Le nad dálným obzorem protrhlo se zachmuené nebe a proti jasné záplav po-

zorovati lze ostré obrysy temného boru. Toužebn pohlíží tam každý jednotlivec, a

v brzce ubírá se tam celá spolenost s veselým pískáním a cvTeníni.

terné lesy bývají v boulivých dnech zimních bezpeným útoištm mnohého ži-

voicha. Tsn do sebe sáhající chvoj zakrnlého podrostu brání rezkému vtru, tak

že zde své rejdy provozovati nemže jako v holých doubravách, a košaté konmy vy-

sokokmených sosen chrání ponkud ped chumelicí snhu. Také našim sýkorkám byla

by tato zádumivá samota nyní pravým rájem, kdyby jen onen nevítaný host, nedostatek,

i zde je nepronásledoval. Hle! jak tamto sýkora velká v drsnou kru dlabe, by pod

ní ukrytého lýkožrouta dobyla, a však zmrzlá kra vzdoruje ránám slabého zobáku, tak

že pilná pracovnice po dlouhém namáhání beze všeho výsledku od své práce ustou-

piti musí.

Ne lépe vede se iperné modince, která u paty kmenu v zeleném mechu po n-
jakém škdci pátrá ; krom nkterého skehlého nosáka nenachází tam žádné V7dat-

néjší koistí.

Ješt nejlíp jsou v tom mlynáíci, sýkory luzní a uhelníkOTé
;
jsouce menší než

sýkora velká neb modinka nepotebují tolik ke své výživ. Stává se ale asto, že oni
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tak jako prcdcíiló poiize hmyzem se uživili ncmoliOH n hidy k jiným prostedkm sá-

hnouti musejí.

V nedostatku hmyzu uspokojují se sýkory též semeny rozliiíných bylin a strom.

Semena jehlinatých strom bývají asu zimin'ho jich obyejnou potravou. Nenacházejí-li

v lesích žádných semen, pibližují se též k obydlím lidským a požívají také obilí. Ze

všeho obilí jim oves nejlíp chutná, nezažívají ale celá zrnka, jako pnkav^ neb strnadi,

nýbrž vyklubávají z nich pouze mouná jadérka. Také lj sýkory jedí. Za oknem stojící

svíci ozobají astokrát až na knot. Ba z hladu stávají se nejen dolíravými, nýbrž i lou-

peživými a dovolují sob mnohé ukrutnosti. Ptákm do ok neb do jiných lícMdel la-

peným astokrát za živa lebku proklubají, l)y se jim na mozek dobyly.

Avšak jakkoliv mnohého provinní se dopouštjí, a asem i nkteré škody pá-

chají, zasluhují pece, bychom je mezi nejužitenjší ptáky vadili ; neb užitek, jaký

vbec hubením škodného hmyzu poskytují, je neocenitelný a pevyšuje daleko škody od

nich spsobcné. Prolož jsou sjkory jak v lesích tak i v zahradách vítanými hosty, n

každý rozumný štpa neb lesník umí jich sob vážiti.

Jediný vela pohlíží na n škaredým okem, a to vším právem; neb co vlk

stádu, to je sýkora roji. Neznajíc žádného rozdílu mezi hmyzem užiteným a ško-

dlivým osvojuje sob vše za koist, co jen hmyzem se jmenuje. Zvlášt záhy z jara,

pokud ješt málo hmyzu se vyskytuje, bývají vely od sýkory velké a od modinky

nejvíce pronásledovány. Tak mnohá pilná pracovnice, již po dlouhém uvznní teplé

paprsky beznovélio slunka ped bránu osady vyvábily, padne co koist náruživým hmy-

zoluvcíim. INalezne-Ii sýkora jednou oul, což se nejspíše lam stává, kde neprozetelný

hospodá velníky blíž strom založil, navštvuje pak jej astji. A jí nemožno v pevné

obydlí se vedrati, znáf pedce prostedk, jakými by se obyvatelstva zmocnila. Oby-

ejn zasedá si ped výlet a klube na oul, vdouc dobe, že tím popudlivé obyvatele

nepoleká, nýbrž z bezpené zálohy vyloudí. V skutku se jí tato lest výborn daívá ;

neb jedva že se neobyejný lomoz ped oulem ozve, vytáhne ihned ozbrojená slráž,

by dotíravého rušitele poklidu potrestala, ale jak jen se na svtle denním objeví, bývá

již od silnjšího nepítele pohlcena. Tentýž osud potká i ostatní, jenž se ven z oulu

odváží. Sýkora íhá a vraždí tak dlouho, dokud se nenasytí. Tímto spsobem mže
nékolik sýkor velae o celý roj pipravit.

Na štstí však takové návštvy dlouho netrvají; neb jak mile krutá zima píjem-

nému jaru ustoupí, jak mile opeení poutnicí z dálných kraj se navraceli a první

písn naše kraje oživovati ponou, vzdaluje se ptactvo u nás pezimující od píbytk

lidských. Není i sýkorám více potebí u obydlí lidských almužny se doprošovati; dnové

nedostatk minuli a ona mocná ruka, která nahé haluze stromové v zelené roucho odívá,

podává také hojnost potravy veškerému živoišstvu. Zárove s puícím lupením objevuje

se všudy hojn i hmyz. Blažení dnové následují nyní ptactvu. Voln, bezstarostné

vznáší se v jarní vzduch, neb poletuje a poskakuje po stromech, dávajíc rznozvuným,

v jeden chorál splývajícím pním radost svou na jevo.

Zvlášt v lesích, kde nyní již vtšina zpxného ptactva pebývá, panuje všeobecná

veselost. Tam také naše sýkory nacházíme. Zde onde lze je spatiti po jednotlivu, an

ve vrcholech stromu též své prosté, toliko ze dvou neb tí zvuk složené písné ke

2
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cti spanilé Vesny pjí, Jsouf to samekové ojedinlýcli párk, které po rozlétnutí Se

spolených hoiifcfi k loským svým sídlm se navracují.

Jak mnozí jiní pláci, tak i sýkory v7liledávají loská stanoviska, kde již jednou

neb vícekrát hnízdily. Jen novozasnoubcnci nebo takové párky, jenž o loská hnízda

pišly, staví nová. Stará hnízda bývají dle poteby každoron opravována.

Nápadné liší se hnízda jednotlivých druh sýkor od sebe. Nkteré druhy hnízdí

v dutinách, majíce bud velmi jednoduchá neb docela žádná hnízda; kdežto jiné velmi

umlá hnízda staví. Sýkora velká, modinka, sýkora luzní a uhelníek imizdí bud v du-

tých stromech nebo v skulinách starých zdí. Ncjradji vyvolí lakové dutiny, které mají

s vrchu malý otvor, bezpochyby z té píiny, by se ped dravci uchránily. Také pa-

rukáka hnízdívá v dutých Stromech; nkdy nacházíme též hnízdo její v opuštném ve-

verím pelechu.

Mlynáík stavívá své hnízdo na stromech, obyejn v paždí silné vtve. Hnízdo

jeho bývá z mechu a pavuin umle spleteno, je zcela uzaveno a má toliko po stran

malý výlet. Aby tak snadno zpozorováno nebylo, umí je tato sýkorka z vní kousky

kry a lišejníky tak ošálit, že ho na první pohled od kry stromové rozeznati nelze.

Nejumlejší hnízdo stavívá ale zajisté mbudivláck. Sýkora tato žije v jižním Francouz-

sku, ásten i ve Vlašícli, nejetnji ale v Polslni a v Ruších. Též v Cechách se po-

rznu vyskytuje. Zdržujíc se pi jezerech a bainách živí se hlavn hmyzem vodním.

Hnízdo její bývá bud na prutech vrbových neb na rákosí zavšeno, majíc podobu po-

dlouhlého, ohyejn šest jialc dlouhého a tyry palce širokého vaku. Svrchu je uza-

vi'eno, a po stran nachází se výlet v ouzkou rouru vybiliajíci. Hiuzdo toto sestává

z dvou stn; vnitní je ze Cmejí ili vlny rozliných rostlin zdlána, vnjší pak z lýí

a vláken rostlinných pevn setkána. Pírodoskumci jsou toho mínní, že i lato sýkora

v jednom a témž hnízd po více let hnízdi a každoron je opravuje. Stará hnízda

bývají tudy vtší a pevnjší než nová.

Hnízda moudivlák se k rozliným úelm potebují. Ve VTaších panuje povra,

že hnízda taková ped bleskem chrání, proto prý je také na dvee svých dom pibí-

její. Lépe jich používá lid v Polsku; nosí je místo punoch a trepek, kn kterému úelu

se pro svou hebkost a teplotu dobe hodí.

Žádný z našich pvc nebývá tak etnou rodinou požehnán, jako práv sýkory.

V jednom hnízd ítáváme šest až dvanáct, ba asto až do dvaceti hlav. Komu trávi-

vost pták známa, ten se podiví, když na takovéto množství mladých pohlédne, jak staí

tak elnou rodinu uživili mohou. A však ona hbitost a neunavnost, jaká sýkorám pi-

rozená, ona pelivost, s jakou rodiové svá mládata ošeliují, pojišfuje jim potebnou

výživu. Je to vru utšené podivám na tylo ilé ptáky, s jakou neunavenou pilností

o zachování svých mladých peují. Jako o závod slídí oba rodiové po stromech a

v kovinách, ba i na zem se pro hmyz spouštjí, donášejíce jej v nejvtším kvapu hla-

dové rodin.

Ped nkolika lety ml jsem píležitost pozorovati, jak dva párky sýkor mladé

v jednom hnízd spolen živily. Byli to mlynáíci. Vida ustavin staré k hnízdu po-

travu donášeti, umínil jsem sob sýkory ty pozorovati, bych se dopátral, jak asto asi

mladé své krmí. Nemálo jsem se tomu podivil, nabyv jistého pesvdení, že nikoliv

je(len ,— jak jsem se domníval — nýbrž dva párky mlynáík mladé tohoto hnízda
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ošetuji. Bez pochyby piícl jeden párek o mladé, a ponvadž již pozd bylo, by sa-

mika poznovu vejce kladla, uvolil se piiivým rodiruiii pi-i odcliovávání jejich mladých

iiapomáhali. Aneb sna<l dve samiky na jedno huizdo vejce kladly, spolené je vyse-

dice, jako to ptád kurovilí déliivaji?

Jak jsme seznali, jsou mladé sýkory od svých rodi velmi pcóliv ošetovány, za

to také ku podivu v zríistu prospívají, lak že hnízdo, di-íve dosti pohodlné, poznenáhlu

tsné byli pone. Zvlášt kde rodina etná, jako u sýkory velké a u mlynáíka, bývají

dorstající mláifata v hnízd tak stísnna, že jedno na druhém sedti musí. Na vzdor

tomuto nepohodlí /.ustávají po delší as v hnízd, než je rodiové vyvedou. A kídla

jejich k lelu již dosti jsou silná, nemohou se pedce dlouho s rodinnou kolébkou rozlou-

ili. Ješt po vyvedení se ráda k noiuinu spánku do svého hnízda navracují. Byla-li

ale jakýmkoliv spsobem v hnízd znepokojována, opouštjí je díve a více se do nho

nevracejí. l'o vyvedení zdržují se ješt njaký as iiii blízku svého rodišt, nechávajíce

se od starých krmili. Teprv když potravy sama se chápou, uvádjí je rodiové do spo-

lenosti jiných sýkor, s kterými pak na výše popsaný tah se vydávají.

Dílem v inen.ších, dílem ve vtších .spolenostech vypraví se jich každoron mnoho

na tah; ale všem není dopáno, pouf tu šastn pestáti, neb na cestách ekají na n
nnioliá nebezpeenství. Jako každý živoich, mají i sýkory své neprátcly a pronásle-

dovinky. Dravci pernatí jsou sýkorám ovšem málo nebezpeni; ped tmi chrání je by-

strý zrak, jakož i obratnost a pítomnost ducha, neopouštjící je nikdy v, podobných pí-

padech. A se zdá, že sýkory pi slídní po potrav pro nic jiného vidu nemají, jsou

nicmén na sebe velmi opatrné. V nedostižné výšce uzí kroužícího škdce; která ho

nejdíve zhlídne, dá písknutím znamení, a hned rozlítne se celá spolenost zinizíc v chrá-

nícím houští, pokud nebezpený hosl se nevzdálí.

Krutjších nepátel mají sýkory mezi tvernožci. Tuf jsou slídné kuny a lasice,

ped kterými se tak snadno uhledli nelze. V boulivých nocech zimních , kde sýkory

rády pod vysokými stržnii nebo v dutých paezech nocují, bývají zaasté od této krve-

lané eládky pepadeny. Pozstalé na snhu stopy a peí ubohých obtí naznaují

místa, kde takové vraždy spáchány byly.

Nejvíce sýkor zahyne ale rukou lidskou. .Isouf posud lidé, kteí i tuto eleJ pták

na vzdor velkým službám, jaké hubením lesních a zahradních škdc lovku proukazuje,

v slepé zištnosti pronásledují, a ptákové k ní náležející lak malí jsou, že sotva jedno

sousto poskytují.

Není také nic snadnjšího, jako sýkory lapiti. Jako slavika zvdavost, zavádí je

láska k spolenému obcováiu' v léky na n nastrojené. Pískátiíin na kostnou píštalku

nebo sýkorou v kleci uvznnou dají se snadno na ihadla, skipce a podobná líidla

pivábil a lapit. Vím s jistotou, že pi dobrém tahu jediný ptáník pt až šest tuct

sýkor denn na skipec pochytá. Jaké množství tchto užitených pták se k viili hí-

šnému lahdkáství tímto spsobcm za jediný podzimek zmai-í, dá se snadno souditi.

Když však uvážíme, že usmrcením jediné sýkory život tisíce škdcm našeho majetku

so daruje, pak také uznali musíme, že lovk v niem tak ke své škod nejedná, jako

jich pronásledováním.

asté sližuosli, jaké se za našich dn na kruté ádní škodných hmyz vedou,

piítali lze hlavn nedostatku zpvného ptactva. Hubením ptactva vbec ruší lovk
2*
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velkou harmonii pírody, která žádný pestupek svých nezvratných zákon bez trestu

nenechává. Tyto zákony nám ale ukazují, že v pírod jedno hez druhého obstáti ne-

mže. Tak jmenovité rostlinstvo muselo by etným nepátelm podlehnouti, kdyby mu

nebylo okídlených lovc ku pomoci dáno.

Pokud ješt pralesy na zemi naší se rozkládaly a rostlinstvo v divé bujnosti krutý

zápas o místo a svtlo vedlo, byl i nyní tak zlopovéstný hmyz potebným pomocníkem,

jenž rostlinstvo ped hrozícím udušením chránil. A však již tenki'át mla píroda v ope-

encích své prostedníky, kteí pílišnému rozmnožení se cizopasník bránili. Pod do-

hlídkou tchto okídlených strážc mohl se hmyz jun v lakovém potu udržeti, jaký

práv k odstranní toho, co zbytené bylo, postaoval.

Za našich dn, kde lovk na mnohých místech již až píliš se postaral, aby jeden

strom druhým stísnn nebyl, nezbývá hladovým škdcm rostlinstva ovšem nic jiného,

než na to se vrhnouti, co práv ke své poteb sázíme a pstujeme. V našich zahra-

dách a lesích stal se hmyz nejen zbyteným, nýbrž i zlým hostem.

Vším právem pemýšlí tedy lovk o prostedcích, jakými by tyto nepátele ze

svých pozemk odstranil. Zkušenost nás ale pouila, že tenkráte, když hmyz k píhš-

nému množství vzroste, všecky pokusy o jeho zahlazení marné jsou. Pílišnému množ-

ství tchto nepátel nelze oddolati, ale rozmnožein' jejich dá se velmi jednoduciiým sp-

sobem pedejíti. Chceme-li, aby naše sady a lesy hmyzem netrply, použijmež onoho

prostedku, jakým v pralesích píroda svá díla chránila: ncchme ptactvo na svobod žíti

!

Šumava a její rostlinstvo.

Sepsal E. Purhyné.

Skládám zde výsledky cesty do Šumavy, kterouž jsem v msících srpnu a záí

r. 1857 podniknul; pi emž mne pírodnická sekcí Musea eského co nejštdeji summou

100 zl. st. podporovala, kterémuž ctihodnému spolku, jakož i panu prof. Jechlovi v Bu-

djovicích, ochotnému svému prvodci po jisté ásti mého cestování, potom i všem pá-

nm lesníkm, od nichžto jsem v horách pohostinn pijat byl, zde na prvním míst své

nejvelejší díky vzdávám.

Pední úel mého cestování byl, abych seznal ráz kvteny šmnavské, kteréž jsem

jíž od prvních cest r. 1852 a 1854 povrchný obraz si byl utvoil. Již tehdáž jsem

slúedal, že jest pohoí vcltiii chudé na rostliny, ježto nemnohé jen rostliny jižnjších

stedních ech až do tchto hor vystupují, jednak zase jen málo horských a alpských

rostlin, jakéž v Krkonoších a jiných vyšších pohoích se nacházejí, v šumavských horách

se vyskytuje. Také jsem již tenkráte pozoroval, že pedhoí na jihovýchodmm konci

Šumavy, Blanský les a k nmu piléhající okolí Krumlovské z pravidla doteného >7iiaty

jsou, jelikož hojnosti rostlin se honosí; dále jsem si všimnul, že ve vlastním pohoí šu-

mavském nkteré rozlinosti mezi horami granitovými, rulovými a svorovými panují

v ohledu na mnohost druh a na pevahu nkterých druh, posléze že sklony jižiu' a

severní ponkud rozdílné povahy rostlinné ukazují.
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Všecka liitci pozorování, již lulidáž i'ini>itó, m6la na poslední cesto znova být zku-

šena a rozmnožena. Pomcky nalezl jsem v rozliných botanických spisech, jako v Junp-

baurov „Topo(íraphie der Jlcrrscliaft (ioldenkron," a ve Wagnerových , Lindackerovýrli

i hrabtic Slernbcrgovýcii cesliicli šumavských. Podobno ml jsem v dkladných pracích

pana Karla Fritsche ve Vídni dídcžKá itictcorolog-ická data. O mírách výšek, k pozoro-

vání roz.ííenosti rostlin tak dležitých, pouCil jsem se z Hochstetterových prací, v ro-

ních spisech sítíologického híšskúho ústavu, kdež spolu guolofrické pomry pohoH šu-

mavského velmi obširii a prakticky líené najdeš. Co se týe geolojrického detailu,

jsomf pede vším svému píteli panu Krejímu díky povinnován, jenžto, procestovav po

dlouhou adu let toto pohoí, védomostmi zevrubnými o pomrech a rozšíení skalin

laskav mé zpravil.

Díve nežli poinéry rostlinstva šumavského vypisovali zanu, vidím za potebí, po-

dali tenái ol)raz fysikálnich pomr pohoí, a ponvadž tylo jen v porovnáni s ostatní

eskou zemi dobe poíiaty býti mohou, stj zde struná charakteristika klimatických a

pdních pomrv naší vlasti.

Cechy mají podobu lverohranu, jehož úhly v smrech hlavních vtr leží. Boky

tohoto lverohranu iní vysoké náspy horní, a z tch jest severovýchodní pásmo hor

Krkonošských, Jizerských a Kladských nejvyšší (prmrn 3000—4000', jednollivé

výšky 5000')
;
pak následuje jihozápadní pásmo, Šumava (prm. 3000', jednollivé vrchole

pes 4.500'); polom Rndohoí, pásmo to severozápadní (prm. výška 2.500', nkteré

punkly pes 3000'); posléz co nejnižší jihovýchodní pásmo, pohoí eskomoravské (prm.

1.5(K)', jednollivé výšky pes 2500'). Vedle tchto vyšších pohraniných hor objevuje

se v severních ("echách ješt Sledohoí, záležející v kuželovilých horách ediových,

prmrn 1500', dílem 2000' vysokých; a jednotlivé takovéto hory jsou ješt v severní

polovici zem roztroušeny, jako Bezdz, Kozákov, Kuntická hora a 1. d. Konen
celá zem skoro nikdi; na vtší prostoe nemá rovin, nýbrž všude vlnicí se pahorkatiny.

Když ledy echy jakožto zemi pahorkovatou , vysokými pohoími obklíenou si pi'edsta-

vujcme, nesmíme si nepovšimnouti té okolnosti, že celá zem od jihu k severu se kloní,

jak již spád hlavních vod eských ukazuje, lak že msta, ležící v dolin stední arou

od jihu k severu v takovémto ubývání absol. výšky nad moem následují: Krumlov 1596';

Budjovice H64', Praha 546', Litomice 366', Podmokly 294'. Z toho také vysvítá,

že jihozápadní a jihovýchodní hranin pohoí, Šumava a eskomoravské hory nevystu-

pují tak píke a mohutn nad paliurkatinou u svého úpatí (protože samo již vysoko leží),

jako Krkonoše, Rudé pohoí a Sledohoí severních Cech, ježto se náhle z mnohem nižší

krajiny zdvihají. Známo Pražanm, že posléz jmenované hory za jasných dn s Bílé

hory zejm vidti bývá , kdežto na západ vyvýšenjší pahorkatina vyhlídku na Šumavu

a eskomoravské pohoí zakrývá.

Podnebí Cech shoduje se s pomry výšek práv vyloženými, jak lemperatury celo-

roní, léta a zimy, od pana Fritsche vypoítané, ukazují, a s nimi zárovei chodí po-

mrné množství roních sraženin v povtí. V nižších severních echách a v údolí

Vltavském jest nejteplejší klima a nejmén dešfft; k pohoím hranic, zvlášt ale k vyšší

jižní ásti ech, vždy vtší sludenost a vlhko. Pan Fritsch podniknul nemalou péí \y-

skoumati, zdali skuten všecka místa v echách, kde so lempcralura skoumala, tolikéž

studenjší jsou, kolik vyšší, a vypoell k tomuto úelu, jaké by tcmperatury byly na tch
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místech, kdyby vesms 200" nad moem a ve stejné zempisné šíce a délce položeny

byly, a kdyby pH tom tytéž ochlazující iicb zahívající okolnosti jako nyní psobily.

Podávám tuto výsledky jeho vypoítání ').

Výška
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Mimo tu vidíme ve výcluHlnicli ('ei-hácli pomfrn velmi studenou zimu. a v horách,

jako v iSumavt n u Sv. 1'clrii, |Hinií'rnc Irplciu zimu, ale ciiladiié léto.

OslaliiO iieliledími'-li iia vytené výjimiiy krajin pomrn velmi teplých a velmi stude-

nýoli, slilcdiiviinie, že jsou sljedui Cecliy v [mimiítu uejloplcjší (7.1° na slcjniiu výšku vypo-

i-itauíi, T-ti skuteOná temp. roi;iii_), a že ku pokraji podnohi se slúvú v pomru surovjším (až

k (il" ua stejnou výšku vypoítaná, 5-4 skutená temp. roní), že tedy no jih (vyjma

krajinu u Budjnvii) lopluly ve vl.ší miie ubývá nežli pi-ihývá výšky, a na sever (vyjma

okolí Karlových Var) Icmpcratura nevystoupá v té míe, v jaké se krajina níží, nýbrž

i nad to klesá, a toto, jakož zvláštní teplota neb sludenost nkterých krajin vysvtlují

pomry dešf a po nich následující odilazování vzduchu a pdy. Panuji totiž v poho-

i-ích pomezních nejastjší a nifjsilnjší dešt , v prmru pes 30 palc ron , zvláSt

v jiliozápadiuch horách eských (v Šumav, Rehberir 62", na novjší meteorologické

štaci Stubenbachu 81", ísla, jaková v Evrop toliko v Alpách se nalézají). Odtamtud

ubývá vilbec mnohosti dešt v soustedních kruzích až ku Praze (14 palc, miuihost

(lešt velmi .skrovná, která v Evrop toliko v suchých rovinách brandcburských zase

pichází). I tu nkteré krajiny iní výminku, severozápadní strana zem a zvlášt krajina

u Karlových Var (nejbližší štace Všestiidy, kdež mnohost dešt pozorována byla, uka-

zuje l.i"), a pak okolí Budjovické na jihu blíže pokraje zem s 21 palci dcšl; tylo

krajiny jsou také následkenj toho teplejší, kdežto jednotlivé krajiny s mnohým deštm,

n. p. Nová Bystice, Vrchlabí, |)omrn jsou studenjší.

Mnohosti dešt závisejí, jak známo, krom výšky krajiny, od hustjší neb idší

lesnatosti, i vidíme v echách uejziTJmji psobení rostlinstva na podnebí, jelikož

pásmo les na pohraniných horách a vtší lesy pahornaliny na pokrají psobí vlhejší,

studenjší klna, bczlesnosl stiedrnch a ídké lesy severovýchodních ech podnebí sušší

a teplejší, nežli by tmto ástem zem podle výšky nad moi*em a podle geogjafické šíky

a délky náleželo.

.Mnohé jiné psobení, na které by ohled brali slušelo, vykládati, jakož i Icmpera-

liiry rozhných poasí a msíc v rozliných krajích eských zevrubnji ohledávati pro

tentokráte opomíjím, a odkazuji prozatím tenáe na to, aby si absolutní prostední tcm-

peratury, zvlášt letní, na piložené tabulce prohlédnul. Každý uzná, že lak rozina-

iiilé klima, zvlášt v let, jaké ecliy mají, léž velikou rozmanitost v pohledu na roucho

rostlinné spsobovati musí; nebo tu máme podnebí zenu' evropských na sto mil od sebe

vzdálených. Nesluší arci tomu tak rozumti, jakoby eské krajiny dokonce stejnou tem-

peraluru celostní s jinými zemmi mly, pirovnání to vztahuje se jenom na jednotlivá

poasí. Jeslif známo, že pod stejnou šíkou v E^Tope západin' blíže moro léto Jest

chladnjší, zima teplejší než u nás, a zas ve východní Evrop, ješt více v Sibii, zima

velmi studená, lélo velmi teplé bývá; rozumí se tedy samo sebou, že echy, práv

v srdci Evropy položené, v celém roku ani klima východních, ani klima západních krajin

evropských míti nebudou, akoli tcmperatury jednotlivých msíc a poasí s lenijieratu-

rami iinsl na západu neb na východu položených srovnávati se mohou. Botanikovi jsou

sbody takové dležitý, nebof béeme-li zárove oliled na rostliny, kteréž na místech

stejné tcmperatury msíné neb roní doby, jak zde lak i lam picházejí, pouujeme

.se, které rostliny více od urité teploty letní, které od jislélio slupne zimy odvislé jsou.

Míním jedenkráte sieji pojednati o výjevech sem náležejících, jakož i o temperaturách



— 24 —

jednollivích zemí evropských, zatím budiž dosti následujících údaj. Místa, jako Praha,

Litomice, Podmokly, tedy víibec údolí dolejší Vltavy a Labe, mající stední temp. er-

vencovou 16", pipodobají se tím stedním Francouzm, teplejšímu Porýnsku a jižnímu

Nmecku, Krakovu a Halii, kdežto místa s temp. 14" (Králové Hradec, áslav) a 15"

(Mladá Boleslav, Zatec) se stedním a severním Nmeckem, místa s 12" temp. erven-

cové, jakož Rehberg, Sv. Petr, Mariánské Lázn a Teplá se Skotskem severním, se sted-

ními Švédy a severním Ruskem v msíci tom se shodují. Místa, mající l°temp. lednové,

jako Praha, Litomice, mají msíc leden jako jižnjší stední Nmecko, nejstudenjší

místo v Cechách, s temp. lednovou —3", jako jižní Švédy. V celku ledy máme léta již-

ních Nmec až stedního Švédska ; zimy stedních Nmec až jižních Švéd, tedy více od-

chylek v teplých msících nežli v studených.

Z pedeslaných rozjímaní o podnebí Cech vbec bude možná temperatury a vlhkosti

v Šumav jasnými uiniti. Nejdíve zastavíme se ješt pi podob horstva tohoto. Na-

zvali jsme nahoe celé jihozápadní pohoí na hranici Šumavou, jakýmžto názvem (po n-
meku Bóhmerwald) na mapách obyejn se vyznauje; ono však záleží z nkolika len,

kterýmž lid rozliná jména dává. Severozápadní ást, mezující se Smrinami, kteréž

v Chebském úhlu k echám piléhají, a zasahující na jihovýchod až do krajiny Doma-

žlické, slov pohoí Tachovské a má prmrnou výšku 1510 stop, na nkterých bodech

2000 a více stop. Po tomto kídle následuje jihovýchodn prostední díl pohoí, jejž

eští geografové vlastn Šumavou nazývají, a tento opt ve ti ástky se dlí: severo-

západn jsou hory Královského Hvozdu, jižn od Klatov, z nichžto se Uhlava temeni, v pr-

mru 3000', místem 4200' vysoké, n. pr. Javor 4604' na bav. stran, Jezerní Stna 4238',

Osser 4014'. Y prosted na jihovýchod jdou po sob hory Stubenbašské
,
jižn od

Sušic, s prmrnou výškou 3000', místy 4100', k. p. Mittagsberg 4164', Steindlberg

4112'; potom Maderské s prm. výškou 3500', místy 4300', n. p. Lusenberg 4331',

Ráchel 4533' na bavorské stran , v nmžto Votava povstává , a jihovýchodn odtud

Kvildy, v prmru 3500', místy 4000' vysoké, n. p. Schwarzberg 4025', z nichžto Vltava

(jižn od Vimberka) se prýští. Jihovýchodní díl stedních hor jest prmrn 4000'

vysoký heben, který nízkými horami Kušvartskými (prmrné výšky 3000', místy 3800',

jen na jednom bodu Siebensteinfelsen 4000' dosahujícími) s Kvildy se spojí, s Plockel-

steinem 4366', a s Dreisesselberkem 4116' vysokým, podle nhož Vltava na jihovýchod

tee, a tento díl slov obyvatelm tamním vlastn Šumavou. Po jmenovaném práv stedu

horním, jenž tedy z Královského Hvozdu, Stubenbašských, Maderských hor, z luh Vltavských

(Filze) a Šumavy v nejužším smyslu se skládá, následuje na jihovýchod nízký etz hor-

ský, v prmru 2500' vysoký, odmezující echy od Rakous. Nejprve hory Sv. Tomáš-

ské, jichž nejvyšší hora jest sv. Tomáše 3226' vysoká, a po tch Greinský les , v pr-

mru stejn vysoký, jenž na jižním cípu ech, jižn od Vyššího Brodu, s výbžky esko-

moravských hor se stýká. Celé dlouhé pomezní pohoí šumavské , kteréž jsme práv

vylíili, má také své pedhorí. Pedho' hor Tachovských jest v porovnání znané a

vzrstá vlnovit až k výši hlavního hbetu. Nižší zstává v celku pedhorí Královského

Hvozdu, proež také tento díl jedin z vtší dálky, od Klatov, spatiti možná. K jihový-

chodu vystupuje pedhorí zase velice, dosahujíc Boubínem naproti Plóckelsteinu a jiho-

^-ýchodn od Vimberka 4200 stop. Hornatý ten pruh zstává odtud podél levého behu

Vltavského v znané výšce 3000—3800' a pipojuje se severn od Krumlova ku Blan-
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skému lesu se Šeningrem 3300'. Proto že v jihovýchodní Cústi Šumévy pt-dhorí lak

vysoké, vidi se od Budjovio a Vimbcrka toliko polioi Boubínské a Blanské, iio v.šak Imry

hlaviuho pásma. Vbcc nelze nikde Šumavské bory ve vypsané zde spojitosti pehlé-

dnouti, nýbrž cestující vždy spatuje toliko nkolik nejbližších bor, stoje pravé ped nimi,

ponvadž prcdlioH lak rnobtiiné jest, Ciuiž za tžko pichází pehled získati.

Šumavu jest, jako Krkonoše, prahoí, záležející namnoze z ruly, jenom díl hor u

Domažlic jest amfibolové kamení; vysoké hory, kde Ouhlavka se pramení. Javor, Osser

n Jezerní sténá jsou svor, Plockelstoin a Dreisesselberg, jakož i krajina níže ležící u

Kunžvartu a eských Trub (Bolimiscbroliren) skládají se z granitu a Blanský les z bC-

lokamene (ífranulitu). Tu i lam naskylujo se vápenec ve vtších ložiskách, lak u Svarc-

bachu pod Boubínem atd. ; nejvtší ložiska jsou v okolí Krumlova a u Horažovic , kdež

na floru tamní znamenité psobí. Od kamení , z nhož píida Šumavy se skládá , závisí

také i)odol)a její a její pomry fysikální. .Isou totiž, jakož ve všech prahorninách, hory

kulovaté báné neb dlouhé hbety, nikdy píke se neskloující a celé krajin vlnovilou

podobu dávající. Tyto pozvolné sklony pipouštjí všude vzdlávané louky neb role anebo

lesy, a docela scházejí jim ony píkré skalní útesy, tak zvláštní skalní florou obdaro-

vané, jakéž u Prahy aslo vídáme. Výjimkou jest vápnité pohoí u Krumlova, kdež skály

jsou píkré a mnohé onch skalních rostlin se objevují. Prahoí má krom ídkých pí-

kejších úkloníi (jediné takové úklony v Šumav jsou vysoké behy horských jezer)

ješt i tu vlastnost, že mnoho vody do sebe vsákati nechává a tedy tvoení bažin pi-

pouští. Pro zvolné úklony nemohou ani vody stékati dosti rychle, a asté tvoení ko-

tlin i mnohonásobné zatáky hlavních dolíi prodlužují odtékání vod s hor tím více. Na

dlouhé cest, kterouž vody z dešt pocházející v horách konají, zstává znaný díl v ba-

hnité pftd lesíi a dolin, odkudž pochází, že navzdor nesmírným dešfm v rozlehlém

pohoí vytékající eky a íky, jako Ouhlavka, Volava a Vltava, pomrn nad oekávání

skrovnjší jsou. To samé opakuje se v nejvtší ásti jižních ech, a zvlášt jihovýchod-

ních. Práv na úpatí Šumavy a Moravsko-Ceského pohoí utvoila se lam zvláštním útva-

rem kotlin a vssajicností pdy ada bain a jezer (zvlášt v okolí Teboském), a možná

íci, že ohromné množství dešt, v jižních horách eských spadlého, na mnoze k tvoení

bain v horních lesích a v rovin na úpatí hor slouží, a toliko menší ást do nižších kra-

jin na sever odtéká '). Kdyby pohoí to takového splsobu bylo, že by páry sice zhušfo-

valo a sráželo, ale do pdy nevpouštélo, tak že by se mocné horní bystíce tvoiti mohly,

jako v Karpatech a v Alpách vápenných, tedy by vtšina vod do severních kraj tekla

;

takto ale tvoen jest zvláštní obh vod, páry od zevnitka picházející se srážejí, voda

namnoze v horách ostává, z nichž opt vypauje nové dešt tvoíc. Tyto pomry vlh-

kosti to jsou, kteréž floe jihoeské a šumavské zvláštního rázu dodávají, nebof krom

toho, že v rozlehlých bainách a bainatých lukách množství rostlin, v stedních echách

chybících neb vzácných, pichásí, váže se v lesích na travnatých úklonech mnohou vy-

paující vlhkostí lak mnoho teploty, že nejvtší díl rostlin, v slediuch echách hojných

a teplá suchá stanoviska si oblibujících, lu schází, ímž ovšem rostlinstvo jednotvárné

') Berlínský meteorolog Dovc myslí, že silné dešlé v Šumav odtud pocházejí, jelikož

veJký díl tropického, vzegtoupajicího proudu par, jenž na .-lípách se nesrazí, 8i do

Šumavy došed tam v éi( se obrací.



vylilíží. Jak jsem již pravil, jest vápenaté okoU Krumlovské ze všech tch úkaz V5'jmuto,

ponvadž zem mén vlhkosti vssává, sušší a tedy teplejší jest a vbec ve mnohých v-
cech floj^e stedoeské se piipodobuje. Již každému laikovi, navštivivšímu Šumavské

hory, nápadným býti musí ráz kvteny tamjší, jelikož podíly rolí, les a luk zcela ji-

nae se k sob miijí, nežli v stedních Cechách. Kdežto tam vtšina po\Tchu zemského

žlutavými obibuini polmi zajata jest, toliko v údolích úzké pruhy luk se prostírají a toliko

na stráních a VTchoIech lesiny se ukazují, pokrývá v Šumav vtšinu zem tmavý les,

široká oudolí jsou tém jediná louka, aneb ve vtších výšinách smutné bažiny s blavo-

zeleným rašelinným mechem, rolo ustupují v obraze krajiny velmi do pozadí, a mizí konen
docela ve v^šší krajin 3000', i na obydlenjších místech, tak že oko nevidí barvy jiné

krom zelené, temné lesy, smaragdové louky a sivozelené bažiny. Krajina v kraji Tá-

borském psobí pechod od stedoeské k šumavské, a podobn promuje se v Cechách

všude k pohoím pohraniným krajina, toliko na severozápad zstává tém až po vysoké

hory ráz vzdlané stedoeské krajiny nepromnn, jakož vbec zmáhání se lesu s vy-

sloupáním pdy v pímém pomru stojí, tedy les na jih, jihozápad, jihovýchod a severo-

východ nejvíce pibývá. Rozdílnost kvteny stedních Cech a Šumavy nejlépe vysvitne,

vezmeme-li stromy do zetele. Když v stedních Cechách lupenaté stromy pevládají,

kteréž asto co nízký les pstované na houšt se mní, a krom nich nmožství koví

pichází, panuje v Šumav díví jehlinaté, vždy kmenný les tvoící, lupenaté stromy a

ke obmezují se na málo druh. Nejvtší díl povrchu pokrývá les, jehož nejvtší díl

jest smriua. Smrk se nalézá ve hlavním etze hor, kde ješt všecky lesy pirozený

jsou a kde o geograflcké rozšíenosti rostlin ješt e býti mže, na severních stranách

v nemíchaných lesích; na mnoze již od oupatí hor 1600—2000' až do výšky 2500'

zaíná obor lesní, kde mezi smrky zhusta buky a jedle smíšeny jsou, a tento obor sahá

zase až asi do 3500', kde jedle a buky zase idnou a konen smrk samotný pichází.

Tento vystoupá odtud zase v nemíchaných lesích až asi do 4000', odtud stává se uižší,

roste zdlouhavji, asto zahrnuje, tvoe více porzné skupeniny , až do 4400'. Mnoho

asi psobí na nj vítr, nebof i na vrších toliko 4100' stávají se smrky zakrnlými

k vršku, jenž vždy skoro celý holý bývá. Na nejvyšších vrcholech vyskytuje se pak

kosodevina, jako na Javoru, Rachlu, na Jezcrní stn a na hebeni Plockelsteinu. Na

jižních úklonech bývají podobné pomry, toliko pás buk a jedlí bývá širší, jelikož tam

tyto stromy také výše vystupují (na Boubínu alespo v Bavoích zdá se to podlé udání

forstniistra Winnebergera být opané), a nepochybn tam leží pásmo buk a jedlí mezi

2000—3600'. Výjimku iní pohoí Blanské, zvlášt Schoningor; tam jest celá severní

strana od 1600—3000' buky, celá jižní strana smrky, na nízkých vrších také borovicemi

posázena, kteréž poslednjší také tu i lam na vrcholcích se ukazují. Docela ostré ostatn

tyto hranice nejsou, ponvadž asto jednotlivé jedle a buky mnohem hloubji i také výše

se nacházejí, a sice vystupuje jedle výše nežli buk. Na jižních úklonech objevuje se

ostatn jak v Královském Hvozdu, tak na Boubínu a v krajin Výšebrodské bílá bíza

(Bctula alba) ve vtších lesích, kteréž se od úpatí hory v ouzkém pruhu na nkolik set

stevíc N^soko táhnou. Já ji pozoroval divokou ve výšce až asi 2300'. Na severních úklo-

nech nenašel jsem tyto stromy v stavu divokém, na jednom míst Stny jezerní kulti-

vované 2400' vysoko. V bahnech údolí i také vysoin nacházíme bízu pýitou (Betula

pubescens). Tuším, že ve vysokých bažinách, kde však zakruje, do 3000' vystoupá



— 27 —

jakožto slrom veliký, od bfló bízy docela rozdílný, se silnými rovnovážnými konáry,

MHŠul jsctii ji toliko v údolí Vltavském, od VySšítio Brodu, kdež poskrovnu se vyskytuje

(asi !!)()()'), až do okolí Tuseckliu (21()0'J a u Kiseiisteliut v zápuilní Šumav. Asi

tak(í ve výšce 2300' pi'ieliiizí odríida bízy pýité s malými lisly a svislými vlveini (Be-

tula carpalliioa). Od 2000' bývá s vellkolistou formou pospolu, ale nevyroste ulkdy lak vy-

soko. Ze strom, v ristýcli lesináeh plcházejícícli, zbývá ješt jmenovali borovici. Tento

strom cliybí ve vlastní Šumav a nachází se více v pedhonch mezi Klatovy a Králov-

ským Hvozdem, v okolí Sušic a Vimberka a na levém behu Vltavy od Šenavy a Horní

Plané až do okolí Vyššího Brodu. V okolí Krumlova je hojnjší nežli sun-k. V údotí

Vltavském u Eleonorcnhaiuu a u Kunžvartu (2500') spatuje se borovice v dosti špatných

cvenipláich na bažinách , kdež mnohem bohatjší na pry.skyici bývá. S ní pospidu a

nmohem hojnji nežli naše obecná sosna daí se v tchto bahnitých krajinách znamenitý

slrom, sosna bahní (Pinus uliginosa Neumann). Tento strom, íasto dosahující výšky tí

sáh, jest toliko mohutná odrda kosodeviny, ncbot má tytéž ohybné, nahoru zahnuté

vtve, tytéž krátké lemnozelené jehly a stejné šišky. Nejlépe se jí daí ve výšce 2200'

u Eleonorenhainu a Tusetu, kdežto jen málo bílou bízou promíšena v bahnech lesiny

tvoí. Výše, již u Kunžvartu stává se vice a více kovitou, až konen docela v koso-

devinu pechází. Pamtihodno, že tento strom zase v bažinách Teboských a u Jin-

dichova Hradce roste, ve výšce asi 1100 až 1500'.

Tím bychom byli se stromy, Ivoícími lesy více mén nepromíchané, u konce ; a i

z tch vlastn jen smrk, bízu a snad i sosnu bahní tam poítati sluší, ponvadž boro-

vice vlastn do pedhoí náleží, jedle nikdy, buk velmi zídka, jako v krajin Tachovské,

na Javoru a na jižním úpatí Boubína isté lesy tvoí. V pasu jedlí a buk pichází ješt

velmi krásný strom pimíchán, totiž javor horní ili klen (Acer Pseudoplalanus). hloubji

a mnohem ideji nežli javor nepochybn brzo docela vyplenná lípa velkolistá , mimo

tyto porznu osyka (Populus tremula), jeáb (Sorbus aucuparia) a bez hroznatý (Sam-

bucus racemosa), velmi zídka tis (Taxus). V údolích u potoku vidti hojn jiivor mlé-

nalý (Acer platanoides), jihu velkolistý (Ulmus efTusa) co odrdu Ulm. montana Smilh,

ideji ve vesnicích lípu malolistou a vclkolistou, nkteré vrby (Salix viminalis, alba, pen-

tandra), jakož i stemchu (Padus) a olši šedou (Alnus incana). Všecky tyto stromy jdou

až do 2500'. Olši lepkavou (Aln. fflulinosa) našel jsem jenom v nižších polohách u

Krumlova, Sušice. Z kovin jsou tu nemnohé, jalovec všude rozšíený, nkteré vrby

(Salix incana, capraca, aurita), v nižších krajinách, na p. u Krumlova a Vyššího Brodu,

také vrba purpurová, z rží: Rosa canina, toinentosa, až asi do 2000', odtud až do 2500'

nacházíme ve východní Šumav rži alpinskou ; erný zimolez (Lonicera nigra) jde od

2000' až pes 3000', zimolez obecný (Xylostcum) je u Krumlovu. Trnky jsem vidl

toliko v nižších krajinách až asi 1800', a po(lol)u hloh (Crataeijus o.xyacanlha), kalinu

( \ ibenumi Opuhis), ešetláky (Rhamnus Iringula i catharlica). Líska jde na jižních

stranách až do 2000', v západní Šumav je idší, zvlášt hojná zase v Sušickém okolí

na jižních úklonech, kdež s odrdou olše šedivé se stíhanými lupeny pichází. Ti

zvlaštiu' kiky ješt musím jmenovati : olši zelenou (Aln. viridis 1)C.) na severních úklo-

nech Šeninpra a Boubína, ostatn ješt na více místech v jižních echách; potom bízu

nízkou (Betula nana) v bažinách 2500—3000' v Aussergefildu u Frstenhutu a Kunžvartu,
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a neobyejnou trpaslickou vrbu v týchž bažinách (SalLx myrlilloides) a Spiraea salici-i

folia v oudolí Vltavském od Krumlova do 2000 stop.

Vidíme tedy, že jen velmi málo druh pichází. Dub, habr, planá jablo a hruše,

ptaí zob, svída, dín, javor polní neb babyka, jilm polní, modín a druhové topol

chybí, a toliko málo jich tu a tam se pstuje, nejvíce u Krumlova, kdež ale javor polní

asto prý zmrzne. Ovocného stromu, krom tešní, které v srpnu zrají, nenacházíme

více ve výšce 2500'.

Mimo to musím podotknouti, že všecky jmenované kee, krom lísek v okolí Suši-

ckém, nikde ve vtším množství pohromad nebývají, a podobn i lupenaté stromy v do-

linách namnoze jednotliv stojí, tak že ve vtší dálce nic než smrkový les v krajin

vidti nebývá, zídka jenom lupenaté stromy v údolích se zraí.

Porovnáme-li lesní vegetací Šumavy s vegetací stedních ech, tedy se onano podobá

kvten severní Rusi, kdež také smrky vládnou a tytéž lupenaté stromy úzký pruh

v oudolí ini; tato zas s lupenatými lesy jihoruské se podobá, s tmi rozdíly, že v se-

verní Rusi nepichází buk a jedle, jako v Šumav, a v jižní více plané ovocné stromy

pevládají.

Vedle rozšíení druhv jest také vzrst jejich v Šumav velmi zajímavý. Nebo

tam, kde na mnoha místech ješt pralesy jsou, jichžto se lidská ruka netkla, a i všude

tam, kde bud celé lesy se posekávají, bud jednotlivé stromy z lesa ku kácení se vybí-

rají, nikdy les se neseje ani nesází, nýbrž ze semen, z nejbližších strom padlých, opt

samodk vyrstá, tam možná strom v jeho pravém divokém stavu skoumali, tam jest

pravá vlast smrku, buku, jedle a javoru. Ve vlastním pralese ve výšce 2500—3000'

vidíme tyto stromy v jejich nejpimenjším vyvinutí: smrky ve všech velikostech, od

nízkých rostlin, ku chesti (šparglu) podobných, ježto všude na spukelých kmenech bují,

až k stromm zvýší vže a v prmru 4 stevíce majícím , stojí vážn se svislými v-
tvemi. Ješt pošmournjší jest zelenost jedle, a strom tento v lese již co mladá rost-

linka svou ernozelenou barvou na povrchu jehel od smrku, více temn trávové barvy,

se liší; ale rovnovážné, peslenovit postavené vtve, které k vrcholku vzhru se zahý-

bají, dávají jedli smlé, mužné vzezení, kdežto smrk ochablejší vyhlíží. Z iiozdálí již možná

poznati jedli štíhlokmennou po pívtivé korun a po plochých, smle vystených vtvích,

ježto se na nebi jako palmové listy vyjímají, kdežto smrk od zpodu ovtven a k pyra-

midální korun tak hust vtvovím ovšen jest, že nebe jimi neprohlédá a že jako er-

nými vžmi se zdají. Zdola ukazuje jedle stríbrobílé zpodiny jehel a v pohledu tak milý

dojem iní, že se divatel domýšlí, že nový druh stromu v lese nalezl. Mezi tmito

jehliími stromy stojí skálopevný buk, vystíraje své dlouhé, uzlovaté vtve s veselým,

smaragdov zeleným lupením široko do jedlí a smrk. Jemu podobn v rozvtvení stojí

javor v lese, tak že asto lupenatou vtev bukovou neb javorovou z houštiny níti vidíme,

když kmen ješt vzdálen a nevidn zstává.

Ve vyšších horách, jak eeno, tratí se buk, jedle a javor, jenom smrk postoupá

výše dál a dál, podnikaje boj s vtrem a nepohodou. Konen jej nacházíme zakrnlý,

a staré stromy velikosti mladých stromk blíže vrcholk. Buk, jedle a javor ale ani

do boje se nespouštjí a v kraji, kde vtry osteji vanou, náhle se staví. Velmi poídku

nalezne cestovatel na nepíhodných svobodných horách vysokých zakrnlé jedle, buky

neb javory. Avšak asto v nižších a ukrytých polohách spatují se buky zakrnlé
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vedle niohúlnýli slroni ; zde jest lolio piOinuii putlaócni jejich skrze veliké kolem slo-

jici slrorny, klciéž jltii vzduilm a s\lla ujímají. Maje vtší svoljodu v rozvétvováiii sláva

se buk astu uzlitým a nepravidelným, a daleku nápadnji zakrní nežli smrk, jenž pro

pravidelné postavení vlví, I když potiaéen zdlouhavé roste, predce pravidelní' rosic a pak,

protože dlouhé hlavin' pruty (ii-hi, brzy nepríznivýcii úink uniká; buk ale musí ekali,

až v&kolní sousedstvo pulelnie, mnohá desítiletí, než se ádným stromem stane, aneb toho

nikdy nedojde. I také lomem od .snliu vídáme asto mladé buky potvorné zchroumané,

a lak to jest nejvíie tenlo strom, jenž rozmanitým tvarem, hned mohutné veliký, jnied

chudobný a uzlovatý, pravidelným skupením jehlinatých strom jakousi rozmanitost

prinišuje.

Všecko zde na nás len dojem iní, že nestojíme ve vzdlaném lese, nýbrž v svo-

bodné pírod, kde každý strom se pne a zápasí a v mohutné postav se ukazuje, kte-

réž vítzn nabyl, aneb v chudobné a trpné, jestliže okolnostem podlehl. A k tomu

všemu smaragdový mechový koberec, jenž zemi odívá, draperie obrovských hub, mech
a lišejníku na vtvoví, kapradiny v mohutných trsech a mezi tím bujející houby a menši

útlé, listnaté rostliny; jenom zde onde záí kvt ze zelcnosti '). Totof jsou obyvatelé Šu-

mavy od tisícii let, zde jest i-íše obrovských stronu°i a kapradin, jako ve starších for-

macích gícoiogických.

Ješt honosí se Šumava lánkem kvteny, jenž zvláštní ráz krajiny zakládá, totiž ba-

žinami (nm. ^iize) od 2000—3000', širokými to prostorami, rašelinníky porostlými, z niciižto

chudobné trsy travin a kiky boríivck vynívají. Na nkterých tch bažinách nebývá žádného

stromoví, na jiných vidti jednotlivé mrzácké brízy a bahní sosny, ješt jiné jsou dosti

hust tmito liouštmi porostlé, kteréž v píhodnjších, nižších polohách ^7Sokýnli se

stávají a pošmourné lesy zvláštního spsobu tvoi ^). Bahní luka (nm. tak zvané Auen),

') Mechy, klerc'"/. se hluMír na pd lesní objevují, jsou Hypnum iiioUuscum . Crista

castrenuÍM a siilendeus, také Jungerniannla Iricuspidata Je místy velmi hojná, na n-
kterých nií.stech polštáe Polytricbum alpinum a commune, ve vlhejších pdách raše-

linníky (Sphagna). líiislé jsou Lycopodiuin clavaluni, aniioiinum a Selago. Z velikých

kapradin spati-ujenie hlavn Aspidium fdix mas a focmina, i aculeatiini, Pleris crispa

je ídká; í menších ale Blcchmini boreale, Polypodium Uryopleris, Phegopteris a Orco-

pleris. Na stromech, zvlášle bukách, visí lyšejniky, Usney a mocné drípy Sticty. Z vít-

šich rutlin jevnosnubnyeh uka/.ují se Luzula maxima, pllosa, Calamagrostis Halleriana,

iMilium eirusHiii. Kpipaclis lalifolia. oiivallaria verlicilliita. Slachys sylvalica, Kiiniex

arirolius, Vacciniuai Myrtillus, Vitis idaea . Impaliens Noli tangere, Cacalia albifrons,

Mulgcdium alpinum, Galeopsis vcrsicolor, Seiieclo nemoreiLsis, Chaerophyliuui hírsutum,

Sanicula enropaca, Knaulia sylvalica, Doroiiicum austriacnm , Pardalianches. Aconitum

Napellus, Camarnm. Kanunculiis aconitifolins, Actaea spicata, Dentaria eneaphyllos;

z menších Poa nemoralis, Carex pallescens, Listera ovála, Priuiella vulgaris, Smilacina

bifolia, Pyrola minor. secnnda, uiiillora, ircaea alpina, HoniOCTne alpina, Tormenlllla

reeta, llieraciuin imirorum ve mnohých formách, Soldanella montana, Kanunciilus ne-

niorosus, lanuginosus, Caltlia paluslris, Chrysosplenium alternifolium, Cardaniine syl-

valica; z krovin Lonicera nigra, Ito.ia alpina, Kubus glandulosus, Idaeus, Sanibucua

rncemosa. V |iasekácli hlavn Senecio sylvaticns, i^pilobium anguslifoliuni , Rubus
Idaeus, Galeopsis Telrahit. Ostatn se nalézají všecky tyto druliy toliko na jižních

úklonech, na severních scházejí obyejn nkteré aneb j.sou poríiznu, a kapradiny více

pevládají.

-) Sphai;nnm cuspidalum a Polytrichum gracile jsou nejhojnjší mechy zde, z polotravin

vidli Carex glauca, paiúcea, Eriopboruui vaginatum, Juucus rUifurmiij, mezi nimi pro-

á



— 30 —

ježto v dolejších oudolích zaínají, kde bažiny pestávají, jsou pecliody od bažiny do

[ouky, nebof tam ovšem mechy a nkteré bahní rostliny se nalézají, trávy ale pevahu

mají •). Sušší šumavské louky, v celku ale ovšem ješt dosti vlhké, chovají nkteré

krásné horní rostliny, jakožto Polygonm Bistorla, Pinguicula vulg-aris, teninorudé Phy-

teuma nigrm, Cirsiuni heterophyllum s listy vezpod snhobílými , a Gentiana gernianica.

Na travnatých stráních, vesem pomíchaná, bují všude pkná, zlatožlut kvetoucí Arnica

)nontana Cprha), Hypericum quadrangiilare, také bonlvka a brusnice na mnoze z les na

lato místa se pošinnjí, jakož i Lycopodía. Skalních rostlin vlastn v umav není, na

kamenitých stráních rostou veliké kapradiny a žlutý náprstník , ostružiny a maliny. Na

skalách vrcholu Pliickelsteina roste Empetrum nigrm, na trsnatém vrcholu Stny jezerní

Trientalis europaea » Sagina saxatilis, na Sv. Tomáši Lycopodium alpinum, Polemonium

coeruleum.

Flora polní jest ješt chudší ; nalézal jsem na vyšších rolích jen málo plevele ''),

za to ale nkteré rostliny z bahiiích luk '). Též lak chudobná je flora rumišf ^).

Rozdíly, které se v kvten podle liklonfi ukazují, jsou, že severiu' klony mokejší

bývají a ledy bahní luky a v lesích rašelinníky pevládají. Mimo to naclnizime na sever-

ních úklonech více lišejníki na zemi (Cladonia a Celraria), více kapradiu (zvlášt Blech-

num boreale), a jen velmi poríiznu jmenované kvetoucí rostliny. Na jižních úklonech

jsem za to mimo to, že lam dotené rostliny hojnjší bývají, ješt nkteré našel, o kte-

rých jsem se ješt nezmínil, jako na pi". Arlemisia vulgaris, Ccntaurea Jacea, Hypericum

perforatum, Helianlhemum vulgare, Dianthus superbus až do 2000'.

Podle útvaru pozoroval jsem následující rozdíly. Svor jest nejvlhí a flora tam

nejchudší, po ní následuje granit. Rula jest v celku sušší a má bohatší floru. Ješt

bohatší floru má granulit v Blanském lese , o kterém jsem tu
,

jako k vlastni Šumav
,

nepatícím, šíe jednali nechtl, nt^jbohatši pak vápno v okolí Krumlovském, které taktéž

k Šumav již nenáleží. Na místech k Šumav patících, kde se vápno nalézá, jako

u Schwarzbachu, pozoroval jsem Cenlaurea scabiosa, Trifolium agrarium a medium, rost-

liny, kterých jsem jinde v Šumav nenašel.

stírají se Vaccinium Oxycoccos (kyhanka), Andromeda pniifolia, Tormcniilla recta.

Vyšší keíky tvoí Vaccinium nliginosum, Betula nana (ídká), Salix aurila, repens.

') Tylo bahní rostliny jsou hlavn Thysselinnm paluslre, Pedicularis sylvatica a palusiris,

Molinia coenilea, Scorzonera bumilis, Pinguicula vul^aris, Epilnbium paluslre, Cari-

ceí3. Jiné rostliny ))ahní objevuji se v olšinách dolejšího kraje do 2000', tolii .Me-

nyanllies trifoli.ita. Calla paliislris, Aspidium spinulosum, prvnjší taki' v píkopech.

Na bcliu Vltavském pozoroval jsem do 2000' Lysimachia vulgari.s, Ihyrsillora, Aco-

rns Calamus (puškvorec), Glyceria spectabilis, Pbalaris arundinacea, Nyniphaea can-

dida, Niiphar puniilum, Veronica longifolia.

-) Polní rostliny se pozorovaly Centaurea Cyanns (chrpa), Sherardia arvcnsis, Anagallis

arvensis (drchnika), Veronica arvensis až do 2000'; Arenaria serpyllifolia , Scleran-

tlius annuus, Menlha arvensis, Sonchus arvensis, Galeopsis Tetrahil a/, do 3000'.

*) Loni rostliny v poli tam rostoucí jsou Ilolcus moUis , Pideuni pralense, Juncus bu-

fonius.

•*) Rostliny rumištní: Chenopodium Bonus Henricns album, Polygonm hydropiper Persi-

caria, Urtica dioica, Cirsium arvense , Poteiitilla anserina , Polygonm avicniare; jiné

droby velmi porznu, jako Chenopodium glaucum a Alríplex haslalum.
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Jcšl iniisiin nfktiTÚ finiliy uvésti, kteréž v feské floe Šiiinav vlastní jsou, a jpslli

i iikdu v jižiiili Cfcliiicli se vyskytují, pcdcc zajisto s lior sestoupily. Jsou to (Jcn-

tiana pannunica, jindy v Šumav hojná, nyní už vzácná i v Ausserg^cliidu, a Seduin Faba-

ria na .lezcrní stn, Spiraea salicifolia na poHícli a v plotech do 2000', Alniis viridis,

Doniiiicuni l'ardalíani;lics, Alciim Miitullina, na Jezcrni stn, Kaihchi a Javoru, Willciiielia

aparirioides. Hojnji než jinde v Cechách nacházíme Soldanella montana a Chaerophyllmn

Hurciim. Z jmenovaných rostlin rozšíeny jsou v jižních echách Soldanella, Spiraea

saliciolia a Ainus viridis až do kraje Táborského. Rostliny, v jižních ('echách hojnji

picházející a ješt v Šumav do výšky 2000' nalézané jsou Ranunculus Philono-

tis, Calla paluslris, Thysselinuni palustrc, Juncus filiformis, Cineraria paluslris, Phylenma

nigrm. Rostliny v stedních Cechách hojné scházejí mnohé, tak Eryno-ium eampcslre,

Cichorium Intybus (ekanka), Matricaria ("hamomilla (hemánek), Veronica spicala, pro-

strata, Galcopsis Ladanum , Xanthium Strumarium , Ccntaurea paniculata , Artcmisia eam-

pestris, Alriplex lalifoliiim. rosenm, oblonsifoliiini. také z alpských rostlin v Krkonoších

málo lze nalézti, zvlášt scházejí charakteristické .•Viienione alpina, narcissillora , 1'riirnda

minima, Geum montanum , Phleuin alpinum, Hiuracium aurantiacum, alpinum, a z rost-

lin snbalpinských vidíme jen Calanian^rostis, líalleriana, Cacalia albifrons, Homooryne alpina,

Mnlirediuni alpinntri, Aconilum Napellus hojnji. Rostliny skuten hojné našel jsem

jenom tyto : Ranuncnliis acris, Prunella vulsraris, Thymus Serpyllum (niateridonška), Leon-

todon hastilis, ampnnida rotiindilolia, Ajirostis vulffaris, slolonifera, Aira Ilexuosa , Poa

anniia, Kiiplirasia ollicinalis (anibrožka), Vaccinium Yitis idaea (brusnice), Myrtillus (bo-

rvka), Ridius Idaeus (malinník), Hieracium Pilosella, Auricula murornm. Mžeme
.smle floru šumavskou chudou nazvati, akoli na jae a v let mnohá rostlina nepochybn

jšl kvle, kteréž jsem na cest v prázdninách ovšem pozorovati nemohl.

Pi celém tomto líení ml jsem ale toliko samu Šumavu na zeteli , nikoliv její

pedhoí, aniž o horách v okolí Krumlovském plalí, co povdno. Flora tanmí jest velmi

liohalá na krásfié Icsiii a skalní rosllitiy, kler(''ž i v stedních echách picházejí. Zevrub-

njší vypsáni rostlinstva Šumavy i pedhoí, jakož i seznam všech od jiných a ode ume

tam nalezených rostlin budoucn ode nnie vyjde, i poukazuji k nim tenáe, kteréž spe-

ciální floristika naší vlasti zajímá.

Stíbrné doly u Nmeckého Brodu.

Od Jeronijma Sitlrti-e.

Díve, než o zdejších dolech budeme vypravovali, promluvíme o rozsáhlých stíbr-

ných horách, ku ktisrýniž Nmeckobrodské náležely. — Hory tyto zaínaly na bývalém

panství Rychnovském v Cechách , a táhnouce se podle hranic zasahovaly ŽJdr, Politou,

PHbislat), Blou, Kimecký Brod, Humpolec, Lipnici, Vrbici, Šlapanor, pak Jihlaru,

Parltir na .Morav, a s druhé stratiy Lede, Kostelec, koníce se u Kulné Hory. Od

jednoho z nejznamenitjších horních úcilník šestnáctého století, Lazara Erkera, hor-

mislra Kuln<diorského, jsou zachovány dv zprávy, jedna od 2(i. záí 1581, a druhá od

5. ervna 1 598, v nichž o tchto pohoích so zvláštní pozorností se jedná. V první zpráv



- 32 -

zmíniv se o Jihlav a Nmeckém Brod, co o známých místech, docela zkrátka, mluví

obšírn o dolech na pozemnostech sla\'v zemských se nalézajících, kdež praví, že za

Nmeckým Brodem leží nejnadjnjší doly v pozemnostech stavovských, táhnouce se od

Pelhimova k Rychnovu, mezi Nmeckým Brodem a Jihlavou až k Polné na Moravských

hranicích, nkolik mil v pohoí na dýl i na ší. V tchto horách jest prý mnoho sta-

rých šacht a hald velikými stromy porostlých, z ehož se dá poznati, že tu veliké doly

bývávaly, kteréž v husitských válkách opuštny byly. Že ale tyto doly nikoli pro ne-

dostatek rudy spuštny nebyly, vyplývá prý z toho, že ve všech starých šachtách, kte-

réž do toho asu byly oteveny, ruda na úlomu se našla, více mén bohatá, a nedostává

prý se toliko bohatých nákladník, kteíž by na ty doly nakládati chtli, a podpory od

vlastník pozemností. Pak uvádí dosud ote>ené doly: Rychnov, Pelhimov, Pavlov, jeden

statek pana Senovce u Brodu, Hlasovou, Skalici, Vrbice, Šmelice, kdež se všudy lomy 2

až 12 lotu, a ješt více stíbra našly. — V druhé zpráv od r. 1598, kdež Lazar Erker

k rozkazu císae Rudolfa II. totéž pohoí ohledati a udati ml , kde a jakým spsobem

by se v onch krajinách hornictví mohlo opt provozovati, opakuje Erker pedešlou

zprávu svou, a promluviv o starším hornictví u Brodu , Pribislavi , Humpolce , Pavlova a

Pelhimova, a o Rychnoe se zmíniv, že tam ješt ped 12 roky byla ruda dobývána,

mnoho hiven stíbra z centu dávající, koní tmito slovy: „Nejbohatší doly v cechách

jsou v této krajin od Nmeckého Brodu až k Ledi, pak opt k Pelhimovu, Rychnovu

a k Jihlav, až 10 mil dlouhé a široké. Z ohledání vysvítá, jak výborné poadí dol

zde stávalo a nyní spuštno jest* ').

Podle nejstarších povstí kronikáv bývaly nejbohatší stíbrné doly v pohoí od

kláštera Ždárského až k Lipnici se táhnoucím a Ždárské Hory nazvaném; u Lipnice

byl prý na Ostrém Kamen celý stíbrný kií nalezen. — V jedné zpráv bez data a

bez podpisu, taktéž ze 16. století, te se: „Hornictví Jihlavské a Nmeckobrodské na

levém behu k Habru, k Dobrovítovu a k Zbraslavicm'^ ').

Ždárské Hory, kteréž se k Lipnickému potoku táhnou a s hájemstvím Nmecko-

brodských dol na jeho severovýchodních hranicích se stýkají, byly dle našich kroniká

již za asu Boleslavv píinou spor a ptek mezí echy, Moravany a Uhry; tito prý

odváželi zdejší stíbro na mnoha vozích , až byli od ech navždy zahnáni '). Zcela

') Pvodní zpráva v c. k. gub. archivu.

') Koncept tamže.

') J. Beckovsk>' vypravuje ve své „Poselkyui starých píbh eských" na str. 711 :

„Okolo msta ISni. Brodu léta 950 velká hojnost slíbra se dobývala, jakž toho do-

savad šachty (zvlášf pi vesuici Sraly Kii') patrné znamení ukazují, trž také staro-

dávné knihy Stíbrných hor to zaznamenáno mly, že každého dne sobotního do téhož

msta k zaplaceni své mzdy do 20 tisíc haví a horních dlník picházelo." Na

str. 176 vypravuje podle Hájka o nadzmínném slhbruém koni následovn: „Léta 952

muž jeden knížeti Boleslavovi velmi milý z rodu Horbojova syna Kvtošova, jménem
Dalimil, chtje knížeti svému libost uiniti, s eledí svou pramen sríbmých, zvlášt

okolo potoka Lipnického, velmi piln hledali poal. Casn jednoho ponuknutím své

ženy; jenž vštkyn byla, rozkázal jeden dl v údolí, Ostrý Kámen nazvaném, udlati,
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bez všeho zrikliidii asi lyto povsti nejsou, nebof obasnó loupežniíte hornictví ped-

chiizeio tétni- váudy poi-iidné tžení lior. V udiiviiní asu nejsou též naši ivroniiíán

vždy správní. Nejslarší vrohodnou zprávu o zdejším, jakož i o Jihlavském iiornictví

podává nám listina Pemysla, markrabte Moravského, v Jihlav v msíci zái roku 1234

vydaná, v níž jistý L., urbu Nmcckobrodský , co úd hornického soudu v Jihlav se

uvádí '). Již na zaátku 13. slolcli bylo ledy hornictví ^meckobrodské, jakož i Jihlav-

ské spoi-ádané; avšak tu opt mlí djepis až do roku 1257. Msto a hory okolo Brodu

náležely tehdáž bohatým a mocným pánm z Lichlenburka ; tehdejší nábožná mysl ob-

lovávala dary od Boha udlené, zaež se zvlášt doly považovaly, kostelíim aneb klášte-

rm, a protož upsal téhož r. 1257 dne 5. listopadu p. Smil z Lichlenburka jemu pn-

slušící desátek ze stíbrných hor u Brodu, Blé, Šlapanova a Pi-ibislavi, a odkudkoliv

by mu píslušel, tem klášterm : Scdlickému, Hradišskému a Žárskému -). Tento de-

sátek byl velmi výnosný, jak vysvítá z listiny mincmistra Jindicha, jménem Avis (Pták),

dne 25. íjna 1258 v Šlapanové vydané, v niž se tento odvolává na propnjcku minc-

mistra Eherharda (Magister monelac per totam Boémiam
,
jak se obyejn v listinách

krále Václava I. a Pemysla Otakara II. nazývá), mocí kteréž jistému Dili-ichoci Frei-

bergrori a Gernoloci ernému patnáct couk a cech a jedno nevzdlané pole v okolí

Brodském bylo propjeno. Tuto listinu potvrzuje jiná stejného obsahu, kterouž sám vlast-

ník pozcmnosti komické, Smil z Lichlenburka, dne 1. ledna 1259 vydal a od týchž

svdkíi podepsati dal '). I postupem asu udrželo se zdejší hornictví na stejném stnpni,

jelikož pán Suiilovi synové a nástupcové pro Brod zvláštní báský ád vydali, kterýž

obsažen jest v nmecké listin od 8. ervna r. 1278, v níž i obecný rád obsažen

jest. lánky báíiského ádu znjí takto

:

1. Všechny hory, kteréž by se na ddictví našem, i na statcích rytí a jiných

poddaných našich našly, mají k témuž mstu (totiž Brodu) a mšláiium našim pi-islušeti

se vší mrou a se vším právem , krom ve tech mstech našich , totiž v Slapanur,

v Blé a v Chotéboi-i, ku kterýmž všechny hory, nalezené na jejich lánech, jenžto jim

jsou pimena, se vší mrou i se vším právem budou pináležeti.

2. Xašel-Ii by kdo nový dl: vymeno budiž jemu sedm lán, a z obou stran

af se vymí pro krále pána jeden lán, pak panu Hynkovi a jeho bratím napi-ed ee-
ným; potom písežným jeden lán jako králi; njiúm budtež dány tyry groše za mení.

3. Ku právu mené hory chceme aby náležely z toho, co se na visutém (in me-

hangendcn) nazývá, pfd tvrtá lánu; z toho pak, co na ležatém (in meligenden) slovc,

jeden lán; vysokost i hlubokost v stejné míe.

kdež také hojný pramen stíbra byl nalezen; po kterémž berouce se kovkopové do

hlubokosti nalezli Jsou vclikv' kus sainoro.stlého stíbra v podobenství velkého kon,

kterýžto kus tak byl rlivn srostlý, že toho asu žádny se mistr v celé zemi nenalézal,

který by takový obraz n takového kon uml sliti. Toho stíbrného kon když jsou

diblici 8 velikou tžkostí z dolu vytáhli a na vz pevný vložiU, knížeti jej Dalimil

na Vyšehrad poslal."

') Boczek: Codex dipl. II. str. 2C8.

-) Tamže. III. sir. 248.

') Irkiindenbuch zu Gescbichle der bijhm. Bergwerke, vom Grafen Kasp. Sternberg.

Nr. 11. p. 20., el Nr. 13. pag. 22.
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4. Kdokoliv by pracoval v lom, co se nazývá štola, a našcl-li by kov : vymeno
budiž jemu v lémž míst sedm lán a právo jiiiýcli hor. Kdyby však nkdo s M-doimm

a pivolením sudího a toho, jemuž hory propjuje, v štole pracoval: nilvdo jemu v pul

flvrta lánu ped ním í za ním pekáželi nesmí. .

5. Když hora neb štola, ježto byly vymeny, zanechají se opuštny: prohlásí se

to v nedli lidu, a ti, jichž jsou díly, a pavují: kdyby pak nepavovali, opt se to po

tiplynutí trnáctí dní prohlásí. Kdyby pak ani tchdáž nepavovali, tedy v šestou nedli

odevzdá se v právo krále pána tím spsobcm, kdyby žáihiý jmenovanho dolu tvrtý,

neb pátý, neb šestý, neb sedmý díl piijmouti )icchll.

6. Pekáží-li nkterý dl jinému dolu vodou : má se to sudímu napi-ed tikrál

ohlásiti, naež za tí dni dl pekážející odevzdán bude dolu, kteréuniž pekáží.

7. Kdyby kdo s vdonn'm a povolením sudího pavoval ve štole a v dolu meném
a opuštném, a až k lánu mšanftv bez pivolení jejich se dobyl: záleží to ve vli

mšan, chtjí-li mu pechod štoly povoliti, ili nic. Došel-li by však až potud s je-

jich pivolením: ten u výšce prostedního lovka, kterýž ani za velikého ani za malého

se pokládati nemže, držícího ruku nataženou, a projde bez ublížení práva, loliž pokud

u pechodu nad sebou co sekali mi\že, to bez nákladu úpln podrží, tak sice, bylo-li

v tom dole díve pavováno. U prosted lánu též nad hlubinou sedli bude, a cokoliv

by prostedním železem pod sebou vytžil, to a vezme k svému užitku beze vší pekážky.

8. Kdyby však mšané aneb kdokoli jiný napolom svou vlastní štolu zapotebí

Cnecessarium habueril) ml : tvrtý díl svým nákladem vydobude a obdrží.

9. Kdekoli by njaká hora uznána byla za bodnu k mení, míra však jiné hory,

totiž lánu mšanv, by tomu pekážela, tak že by aspo pl tvrtá lánu obdržeti se

nemohlo: poniž se vymování nadeené hory nové v mezech lánu mšanv, a tak

dostane náležitou nu'ru sedmi lán, naež králi dva, panu Hynkovi a jeho bratím nad-

eeným dva, písežným dva lány at se vymí. Byl-Ii však mezi dvma vymenými

horami nový dl k mení usouzen a náležitou míru míti by mohl, totiž všech lán:

men bud. Pakli by nad ním nco pozstávalo , totiž mén než dva lány , což slovo

nadbytek (vbershar): pipadniž to k dobrému písežných ; zbývaly-li by ale dva lány aneb

více jich : nálezcové, kteíž v nich pavují, svobodn af užijou míry díve eené.

10. Zaal-li by kdo s povolením sudího a toho, kdož hory propjuje, njakou

štolu, a jiný, na to pišlý díve než on, mimo náležitou míru, totiž pltvrta lánu, bud

jinou štolou aneb jakýmkoli dolem, díve by rudu našel: len vezme na to svdky, a

dada je vyslechnouti míru sedmi lán di-íve obdrží.

11. Když by kdokoli z nálezc nové bory rudu a dul náležitým spsobcni sudímu

díve opovdl : žádný ped ním ani za ním v délce jednoho lánu pavovoli nemá. Kdo

by však proli touuito ustanovení v nadeené míe pavovali se osmlil, ten všeho zisku

z toho dolu prázden zstane, pi-vnjší však všechno právo míti bude."

Brodští užili hned v krátkém ase práva jim udleného, a pepustili skrze svého

suddio Wernhera a skrze urbue Hermana , eeného Ryšavý (Rufus) , Kuna a Sieg-

frieda, dne 25. ervna 1281 jistému Heniiigovi, eenému Schulwein, a jeho spoluná-

kladníkm mimo štolu u Malého Bartošova i tyry mené hory a lyry lány se všemi

právy a výsadami ; za jakou cenu ale to se stalo, není v listin udáno, toliko že k všc-

obecnéjMu užitku a prospchu. Písai léto odevzdavueí listiny, Kourádoci, „písai''
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I fírna liyl iiil llcnnig-n pí-ipnvdii nový odv (liniiciili') z ncipknjSílio siikiiii. jrslliže

liili) lioriiirtM' šfnstn so vydiií ').

ZiijisU- 7,!i onrcli í-iisii liyly zdcjši plh'l)rii(; liory vidmi rozsiihli; a zainsliuivalo

so jicli vzdf-lávánírii xclikí? rniiiížslvi liavíni i jinólio liornickiSlio lidu; na to dosud uka-

zuji haldy a ŠBlily po (diou hi-cliácli Sázavy se uacliázcjíci a šloly v eku se úslicí,

v drlco dvou uiil si' rozproslirajírt' l)\'valýni iiaiislvíin Poldcdskyin do Polcnska k vý-

cliodu, od élapauova kjilni a od Stíbrných Uor, kdež taviruy bývaly, k B-li; na sever.

l'o iiplyuulýcli IimIiIo (nsicli zmizely ale zdejší doly z djepisu a \w dolnicli Rudolfa

Rakouského a Jindiicha Kornlaiisk(''ho liyly již pi-ešly iia jiuóho <rrunlovuilu) \yima a to v la-

kiivéni ii|)adku, že král .lan se nucena videi, novénui jejich vlastníku, Jindichovi

3 Lip , zvláštní lislinou od 18. ervna 1321 olizvlášlni milost udlili proto, ž(! jelio

msto Urod horuiclvim zcela zchudlo a od obyvatelíi taki'ka opuštno bylo. Král .lan

ozuannije totiž v této listin, že, kdyby Jindi-jcli a jeho dfdicové a nástupcové zdej.íí

lioruictví tak zvelebili a tolik výtžku z nho dobyli, že by se v mst královská mince

zídila, — polovika výtžku mincovního .lindi-ichovi a jeho ddicm a nástupcm nále-

želi bude '). — 1'silnj bylo tedy v dlání hor pokraováno, avšak nikoli s vtším pro-

spchem; lu-olo odpustil císa Karel IV. dne 4. kvtna r. 1351 ekovi z Lipé od

krále Jana sob vyhrazenou poloviku z mincovnílio výtžku — na tak dlouho, dokud

by týdn více než 50 hiven nebylo vytžíno '). Akoli se zdejší hornictví na pe-

dešlý stupe více nepovzneslo, pece se udrželo, až neblahé rozepe náboženské i mezi

havíi se vzaly. Nové uení eské bylo eským horníkm pístupnjší než nmeckým,

mezi obma stranami povstaly rozmíšky , a když Žižka proti císai Sigmundovi vytáhl

:

tu se zajisté nmetí kovkopové pod nmecké praporce vadili a eští mezi své kra-

jany; bojechlivi byli vždy havíi.

Vypravuje se, že prý kovkopové, kteí se Sigmundem odtáhli, rudné couky sami

zasypali a šachty zakryli, aby je ped jejich návratem mstské obyvatelstvo tak snadno

nenalezlo a nevytžilo; avšak nenavrátili prý se nikdy více. Nkteí kronikái 16. sto-

letí výslovn praví, že v pozdjším ase bylo více šacht oteveno a couky zasypané a

šachty pevn zadlané nalezeny *}. Tomuto podání ale odpírá zpráva Lazara Erkcra od

r. 1581, kterýž více opt otevených šacht zdejšího okolí uvádí, kdež se ruda na úlomu

našla. By ale i skuten stai-í kovkopové, v ady vojenské vstoupivší, šachty nebyli

zasypali, nebyly by couky beztoho pístupny zstaly ; nebof když tak rozsáhlé doly tolik

let nepavováriy leží: tuf se couky i bez lidské ruky vstupujícími vodami a sesouvající

se zemí samy sebou zakryjí. Hornictví zdejší se více nezmohlo! a nkolik pokus

l)ylo uinno, kteréž však pro vy|iuklý rozbroj tnezi Brodem a Jihlavou opt v nive piišly.

Císa liiidoir povýšil r. 1588 Nmecký Brod za báské msto, aby k dlání hor

lim více povzbudil; avšak opt zstalo vše pi marných pokusech, jelikož se i tu nedo-

stávalo potebného jmní k vtšímu podniknuti. Konen uvedly mor a návštvy ncpá-

') Z urigiualu v inijlském archivu. Slcruberg's Urkundenbucli >r. 4 1

.

') Z orlsliinlu v c. k. lajiMii. ilom. dvo. a stát. arcbivn ve Viiliii. Slcruberg'* Lrkun-

iliMihiirh Nr. 1)3.

') Tainže. Nr. 05.

*) Plr Albiii: Meissnislii- IU'rg\Vrl»s-l liroiiik.

3*
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telskýcli vojsk v ticetileté válce nnšc na hlavní silnici ležící m6slo do tak velikýcli ne-

snází, že se na dlání lior více ani pomyslili neniohlo s).

Poslední pokns o vzkíšení zdejšího hni-nictví stal se okn 1851, av.šak s jakým

výsledkem, ví každý Brodan.

eské r y b 3^

Od Anlonina Frice.
f

Štdrý veer se blíží a iperný hošík poskaknjo kolem své matky a prosí, by ho

s sebou vzala, až pjde kupovat ryby. U vody jest velký shon, podávání, smlouvání,

vážení a sekání ryb iní hluk, že je sotva svého slova slyšet, a každý pospíchá s kou-

penou rybou domíi. Jaká to radost, když do škopku položená ryba všecky diváky po-

stíká, když ocet s koením vaený lib do nosu pí, když dvátka rozinky a mandle

pi-ebirají, když hoši na rybí duši skáí! Kdož by neznal píinu té neobyejné in-

nosti kuchyské? (Obr. 1.)

Kapr jest to, bez kterého se málo která domácnost obejde na štdrý veer a velký

pátek. Hodlámf naše tenástvo pede vším dkladnji seznámiti s tímto starým známým,

nežli ponu o druhých rybách eských pojednávati. Doufám, že to nebude zbytené, a

že se nuioliý tená vyzná, že posuti o kapru o mnoho více nevdl než — je-li lepší

na modro neb smažený.

Kapr jest len velkého rodu Cypriíms, který obsahuje pes 400 druh nejvíce

v Asii a Evrop žijících, a vtšina našich eských ryb jest mu píbuzná a v ústrojí

vnitním velmi podobna. Ve všeobecné soustav ryb stojí kapr v ádu m&koploutmjch

(Jlalacoplerygii), kterémuž oddílu za protivu slouží náš okorm, náležející k ostroplout-

vým (Acanlhopterygii), což každý rybá dobe ví.

U Linué-ho jmenovali se všechny kaprovité ryby Cyprinus, ale novjší pírodo-

pytcové rozdlili k snadnjšímu rozeznání velký rod ten ve více rod, a tudy pišlo, že

z eských ryb ostalo pouze obecnému kapru jiiuiio Cyprinus, kdežto ostatní kaprovité

eské ryby k patnácti rozliným rodm náležejí.

Tlo kapra obecného má pravidelný tvar, a podoba jeho jest práv stejná s naším

všeobecným pontím o ryb vbec. Jesti mírn po stranách smáknuté, na biše

') Tolik se \)príivuje v: Unuisse eincr Geschiclitc der bohiii. Bergwerke, vom Grafen

Kašpar Steruberg.
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okrouhlú, na libel krovovilé. Výská rovnu se dvma šíkám, a dólka jest ruviia ty-

rciri výškám. Obrys tla zvedá se od cela v pkné kivce až ku poálkii prviiilio lánku

pluulve hbetní, odkud opét padá vulnú až, k ocasu. Strana liišiu' Jest skorém rovná,

jen v oboru biclia trochu vypuklá. Hlava jest asi tak dlouhá , jako jest télo vysoké,

a pruiiHT oka jest (i- neb Tkrál v délce hlavy obsažen. Pikrovka žiibenii jest nepra-

videlný trapcz, jehož zadní kraj jest vypouchlý, mkkou blánou leniovaný a nikdy neiii

ostrými trny opaten, jako nalézáme u okouna. Od pi-íkrovky žabenn' táhne se na zpodni

ásti až ku podhradí blána žaherní, která kostikami podporována jest a k lepšímu za-

vení otvoru žaberního slouží. Otvor úst jest kulatý, a zpodni elist kratší než svrchní.

Ob elisti jsou bezzubé a dají se ku pi'edu vyšponlit. Pysky jsou masité a mají po

každé stran dva pívsky, lak zvané fousy. Nozdry nalézáme mezi ústy a oima.

Ploutve jmenují se: Ploutev hbcíni, kterouž budu skrácenC naznaovati H; ploutev

pr.ini P, ploutev bi-išni B, ploutev iliii , ploutev ocasní O (Výkres 6).

Kostiky, které potažené mkon blánou ploutev tvoí, nejsou všechny stejn dlouhé

a tvrdé, nýbrž první jest vždy nejkratší, druhá nco delší, a teli, na zadní stran zoub-

kovaná, dosahuje tcprv délky ostatnícii následujících lánk. Tyto ti první lánky bý-

vají velmi tvrdé, neohybné, a vždy se pi udání potu, z nhož se ploutev skládá, zvláš

udávají, n. p. u hbetní ploutve kapra // .3/17.

Hlava a ploutve jsou nahé, ale tlo jbst pokryto šupinami, které u kapra od otvoru

zaber až k ocasu v 37—38 adách po II šupinách na výšku rozdleny jsou. Kraj

kapích šupin jest hladký, ale povrch jest soustedn vráskovaný.

Na hlav má kapr malé otvory v klikaté áe rozpoložené, kteréž se též pravidelné

na celé jedné i-ad šupin po stran tla nalézají. Díve se myslilo, že z tchto otvoru

so vypocuje šlem, kterým ryby potaženy jsou, ale dkladné prohledáni pitevní okázalo,

že v tch otvorech koní se pramínky ivy postranní, ímž dokázáno, že ústroj ten slouží

k zvýšení citlivosti tla.
^

Oko kapí, a rybí viibec, liší se od oka ostatních obratlovc velmi plochou rohov-

kou a zcela kulatou okou (proež by, se tato mla zde nazývati hrách). Klapky též

scházejí, proto že se ve vod nepráší, a tudy by zbytené byly.

Ucho rybí ustrojeno jest mnohem prostji než u ssavcu a (Obr. 2.J

pták. Pedn již se liší lim, že jsouc uloženo v kosti skránuí žá-

dným otvorem na vonek opateno není. Na míst outlých , unjle

spojených kostiek a blánky bubínkovii, jako jinde nalézáme, rnají

ryby pouze pod temi velkými polokndiovými chody pytlíek , který

naplnn jest vápennými drobky a dvma klácenými kousky, z nieliž

.se podlouhlý vtší nazývá šípem.

Ve zvláštním poTuru stojí ústroj ucha k mchýi vzdušnimu, který se obyejn
rybi duši nazývá. Výk. U. ísl. 5 a 6.

U kapr, sumc a nkterých cizokrajiiiských ryb jest mchý spojen s mlíem

radou malých, o sebe se opirajicich kostiek, které se s kladivem, kovadlinou a tmenem
vyšších obratlovc porovnali dají.

Není však ouel mchýe ješt vypátrán, a podivnhodno jest, že ze dvou druli

ryb, na první pohled zouplna k sob podobných, jeden nicchji- ina a druhý ne. Jmenujeme

zde dva druhy lokard z rodu luniu. Stumber scomber (MakrelcJ nemá žádný mchý,
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kdežto se u Sconiber colias a pneumatuphorus iiplii vyvyniitý nalézá. Mchý vzdušní

jest oddlen ve dva oddíly: piední (^Výkr. 3. . b) just kratší a Hustší, zadní (Výkr. 3.

. B) jest podlouhlý a na zad kivé dolii zleueiiý. Od zadní ple jde tenká trubice ku

pedu a otvírá se na patru, ímž jest tnožno, že kapr mže niiíchý vzduciícui více neb

mén nadmoul. ,
q|ji. 3 >

Moz-ek jest pomrn velmi malý a nevypluje ani dutinu lebky. Lze jej rozdliti

ve ti oddíly, totiž 1. mozek pední (Výkr. 3, . 17), ze dvou plí se skládající, které

vezpod mostkem souvisí; 2. mozek stedni (Výkr. 3, . 18), který jest v celosti a z nhož

ivy oní svj pflvod l)erou ; uvnit má dutiny a hrboly velmi podobn tvoené jako to

jest u ssavc; 3. mozek :iadni cíli mozeek (Výkr. 3, . 19J, opt ze dvou plí složený

a na povrchu rejhovaný.

První pár iv, totiž ichový (Nervus olfactorius), jest na svém poátku znan na-

bhlý (Výkr. 3, . 16), tak že by se za ást hlavního mozku považovati mohl. Ostatní

páry iv sleduji v témž poádku jako u ssavc.

Miclia jest na poátku štípená a táhne se v pátei-i až k ocasu, kdežto u ostatních

obratlovc jen až ku pánvi sáhá.

(Obr. 4.) Pejdme nyní k vnitnímu ústroji, a to

k soustav zažívací. Tu nalézáme, že hned na

poátku požeráku jsou ve zvláštní kosti vrostlé

zuby, u našeho kapra okrouhlé, nízké, na každé

stran ve 3 adách postavené. Tylo se pohybují

/V\^^^ Jm r^í ^k4:)\ proti patru, kdež tvrdá roliovitá kost jim odpor

staví, a tak dkladné rozžvýkáni všeho požitélio

možným se stává.

Poierák, íahidek (Výkr. 3, . 2) a sli-evo

tak poznenáhla jedno do druhého pechází, že nelze ani rozhraní dle zevnjšku urit
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poznali. Slcvo jcsl dosti dlouhé, leiikó, a rif nalézá se ped otvorem rodidel (Výkr. 3,

i-. 3). Játra jsou velké (Výkr. 3, . 4) a mají jedou velký v právo ležící lalok a menši

iia levo. Micltýek iluiti (Výkr. 3, í. 14) jesl velký, oblý, a poušti tmavozeletiou

žluí: do steva tenkým žlutovodem na pravé stran. i\a výkresu 3, jesl pravý lalok jater

Irocliii dolu popotažen. Steziiia (Výkr. 3, . T) jesl oiizká a leží blíže sleva pode'

celé dutiny bi-išiií.

Ledviny (Výk. 3, ú. 8) jsou velmi divného tvaru; táhnou se pod páteí od krku

až k iti ve dvou ouzkých paskách , a jen uprosted na lom míst , kde oba vzdušni

mchýc se od sebe dlí. zvtšeny jsou ledviny na každé stran v lalok na nichýc vzdušní

liiiléliající. Moc odtéká zvlášlinm otvorem, který se za otvorem rodidel nalézá (Výk. 3,

0. 22). Slinivka (Pankreas) leží u kapru podél sUeva a jest pro vlší /.ixlelnost odíznula.

Jikry leží mezi nichýi vzdiišními a sle/.inou, a vypluji v as tení velkou ást

dutiny bišní. Na venck vystupuji zvláštním otvorem, který mezi iti a otvorem moo-

vým leží. Poet jiker se udává u Iílilierního kapra na 237.000, u devíti- (Obr. 5.1

libcniílio na (),021.000. Z jiker kapi-ich dlá se laciný kaviár, který prý _<>,.— »

zvlášt Caihradští židé rádi jedí. U samce leži mlíí pravé tak jako jikry VÍV^Vj
u sannce; toto tak zvané mlíí jsou dv varlata, a v bílé teknlin z nich !y?l5'?<r""sV

se prýštící lze spatiti pi drobnohledném zvtšeni 400 nesíslný poCet ' ^ >

spermalozoi. '"'"' ""'l.-! i<«'(ir .i«.

Dležitý ústroj pi ryb jsou žábry (Výk. 3 , . 12), v nichž se krev obnovuje

kyslíkem ve vod obsaženým. Jest to velké množství dutých podlouhlých vak, které ve

lyrech dvojnásobných adách pirostlé jsou ku tyem chruplavkovilým obloukm, od

kosti jazyni poínajícím a na dn lebky za palrem se upevujícím.

Krét obíhá v rybách následovn : dv soustavy žil fvcnae) vedou špatnou krev z jater

A ledvin do jedné velké pedkomory (Výk. 3, . 23). Srdce samo (Výkr. 3, . 9), též jen

z jedné komory sestávající, žene nyní krev ve smru naznaeného šípu do zaber.

Zrychleni bhu krve v tomto smru podporováno jest stahováním tlustého poátku tepny.

(Bulbus arteriosus; viz výk. 3, . 10.)

Probhnuvši žábry saustcdí se okysliená krev pod prvnúni obrally tla v hlavní

tepnu, jejíž silnjší ráfn mezi obma púlenia ledvin až na konec tla bží. Slabší rám
"ddluje se na poátku prvního mchýi'e vzdtišniho a zaopatuje všechny vnitnosti.

Kostra kapí, jakož i rybí víibec, liší se od výše vyvinutých obratlovc tím, že

ani krk ani pánev vyvinuly nejsou a hlava bezprostedn v trup , a len opt v ocas

splývá. Konetiny jsou petvoeny v ploutve. Hlava jest složena z velkého množství

kosti a kostiek, a vyšla obšírná díla popisující umlý len ústroj. Zde budiž v krát-

kosti jen hlavní rozdlení podáno.

Poiíínajíce od pedu nalézáme nejprve kruh ušla tvoící, složt^ný z Miczielisti

svThni (inlerniaxillare snperius; výk. 6, . 3) a meziciislí dolejší (inlerirÉaxillare iu-

lerius; výk. 6, . 12). Na lylo následují pravé elisti: svrchní (. 11) a dolejší (c. 13).

Na svrchní elisti nalézáme kstku lichou (. 1). Kost iliná (os cribrosuiii; . 2), kost

elní (. 4) a kosi Icmenní (. h) následují jedna za druhou na povrchu hlavy. íslo 6

znaí kosi skráiuii, a na míst naznaeném íslem 8 vyuhuje kousek pední kosti patrové,

fislo 9 a 10, jakož i ti nepuznamenané pod tniilo ležící kstky slouží ku spojeni

kosti tvercové (os quadratum; . ") s palrem. C. 14 jest kost jazyková. Písmena



a , b, c, (1, naznaují tyry kosti, z nichž poliyblivá píkrovka žaberní se skládá. Pt

plochých kstek, tvoících zpodní kraj dutiny oní, jest naznaeno písmenem e.

Jednotlivých obratl, z nichž se trup a ocas skládá, jest 37 a všechny mají na

svrchní ásti dva ostny na konci spojené , které mezi sebou míchu zavírají. Obratle

trupu mají po stranách krátké ostny, které žebrám k upevnní a podpoi-e slouží. Žeber

jest na každé stran 16. Ocasní obratle mají i na zpodní ásti dva na koncích spojené

ostny, které mezi sebou zavírají tepnu a žílu ocasní. Pi posledním obratlu petvoi'cny jsou

svrchní a zpodní ostny v plochu kolmo a nazad stojící, která ku podpoe ploutve ocasní slouží.

Vyjma složitý ústroj sval na hlav
,
jsou tyto na tle rybím velmi jednotvárné,

rovnž jako pohyby tla samého. Mohutné svaly po stranách jsou podporovány osikami

ili koslicemi , a pro vtší pevnost jsou blánami klikat bžícími k obratlm
,

jejich

ostnm a žebrám pipevnny. CObr. 3, . 15.)

Ploutve prsní a bišní mají zvláštní soustavy sval, které pohyby jejich ídí.

Známky rodu liaprovitýcli (Cyprinoidei).

Ústa beaubá, jejich hoejší kraj tvoen ?nezielistí. Kosti poierákové velké,

silnými zuby opatené. Hlava nahá bez šupin. Hbetni ploutev jen jedna.

Rod Cypriiiiis L. Zuby požerákové mají podobu stoliek na žvýkací ploše rejho-

vaných ; na každé stran je jich 5 v první ad, 3 v druhé a v teli po jednom (Výk. 4).

Ústa jsou položena na konci hlavy, mají dva fousy v koutkách a dva na hoejším pysku.

Ploutev hbetni jest dlouhá, itní krátká, ob mají tetí lánek na zadní stran zoubkovaný.

Kapr obecný. Cyprinns carpio L.

Délka tla rovná se skoro tem výškám. Rypák jest tupý a tlustý; obrys

ela a i\i-betu zvedá se v plochém oblouku až ku poátku hbetni ploutve. U.

3/17—22. . 3/5. B. 2/8. P. 1/15—16. O. 19. Šupin 6/35—38/6 ')•

Barvitost našeho kapra jest píliš známa, abych ji ml popisovati. Všeobecn známa

jesti též odrda obecného kapra, které šupiny bud zcela scházejí, aneb u níž se jen

') První íslo 6 znamená poet ad šupin nad adou otvor i)Ostriiniueli. Prostední dva

poijty, 35 až 38, vyznaují poet šupin na dólku; poslední íslo ady šupin pod adou
otvor postranních.
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v malém poílii, a lo 3—4 krát zvtšené, nalézají. Latinsky naznauje se odrda ta jmé-

nem Cyprinus rcx cyprinorum ; rcskii jriiona jsou : šiipiik, tarand, králík, naliá, a z ii-

mcckého vzaté špigi. Maso šupáka jest více váy,i'tio než kapra obycJHélio, a úrodnost

jeho jest znamenitá. .Fedcn jikrný šupák, zúrodnn kaprem obyejným, dal za rok 1065

iniadýrii, samých šupáku.

Kapr jest nejdiiležitjší ryba pro hospodáství, nechci však so o tom šíiúli, an pau

Špatný chystá zevrubné dílo o rybím hospodái-slví. Akoli jest nyní kapr po celé stredtií

Evrop nejobyejnjší ryba, pece ho u nás pvodn nebývalo, a Icprv prý ve stedovku

do severní Evropy pi-csazen byl. Do Anglicka penesen byl roku 1514, do Dánska 1560;

kdy k nám, není mi znáuio.

Pi velmi dobré potrav dosahnje kapr délky 4' a tíže 35—40 liber. Dle udání

Blocha byl roku 1711 u Frankfurtu chycen kapr 2Vj loklo illouiiý, loket vysoký a

70 liber tžký. Stá|-í udávalo se až na 2—300 let, akoli bezpe?iá u(l;iiií jen nco

pes 100 let jisti. Mezi eskými kapry bývali za asu Balbina znamenití kapi Mm-
huršli, kteí prý mli maso barvy ríižové jako losos a cliuf sladkou. Bajky o kapích

s hlavou ptaí, loví neb delfínovou braly pvod svj od chorobného pctvoi-eni kostí

neb kže na hlav, nejastji z poranní udicemi povstalého.

Labužnictví HollanJan odsoudilo též ubohé kapry na knnuík, ku kterémuž cíli je

zaobalovali do vlhkého mechu, povsili pod klenuli sklepa a krmili houskou v iiilice

máenou. Též vyezávání rodidel zkusili Angliané, by tím ztloustnuli podporovali, jako

se to u kapoun a dobytka stává.

Kapr miluje vody, které bud pomalu tekou neb stojí a na dn hodn tuného

bahna mají, v kterémž ryje hlavou, aby ervy, hmyzy, shnilé rostlinky a rozliné živo-

išné odpadky nalezl. Oví trus prý mu velmi svdí. V zim shromažují se kapi

do IJoubky a do bahna zarytí ekají tiše na jaro; v kvtnu neb ervnu ponou se tít.

íní kapr se v ten as hledí dostat do rybníka neb jezera, aby tain své jikry na vodní

rostliny pilepil. Nalezne-li pekážející jezy neb hradní, vyinršlujc se na spsob losos

až na 6 stevíc výšky, aby se dostal, kam jej pirozený pud žene.

Chytání kapr bude pan Spatný obšírn popisovali v díle o rybím hospodáství.

O pipravování kuchyském musím se znnniti, že kapra na erno neumí skoro nikdo

uvait jako eské kuchaky, proež v Uhích ten spsob pípravy nazývají bóhmischcr

isch. Dunajští rybái na vojenské hranici pipravili mi jednou ka[ira ^eliiii rychle

:

rozplili jej, osolili, napíchli na prut a upekli pi ohni.

Rod Cara»isius Nils. Zuby požerákové na každé stran 4 v jedné i-ad. l'sta

na konci, bez fous. PÍ. hbetní dlouhá, pl. itní krátká; u obou tchto ploutví jest

tetí silný lánek na zadní stran zoubkovaný.

Karas obecný ili karásek. Cara^siusi vtilgarisi ^Hs- Cyprinus

earassius Lin.

Délka hlavy jest rovna poloviní výšce. Celo rovné neb nco vypouchlé'

obrys hbetu zvedá se v siln zahnuté kivce až ku poátku ploutve hbetní'

H. 3/15—21. . 3/6. B. 2/7. P. 1/12—13. O. li). Šupin jest 31—33 ad na

délku, 6—8 na výšku.
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(Obr. 7.) Biiiva jest na vrchu hlavy

olivuv zelená
,

po slríiiiách

žkilii ; duhovka sUihnlá, íhúé

lemována ; hhct zulcnuhiidý,

boky zažloutlé, hiuh crve-

nav blavý
,

ploutve prsní,

bišní a itní ervenavé, hbctní

a ocasní žluté, šed lemované.

Zídka jest karas delší než 6" a

váží obyejn i % libry. Maso

jeho není píliš ehuhié.

Život svj tráví ryba tato

na dn rybníku neb moálu,

kde v bahn potravu hledá a

slái'í 6—7 let dosahuje. Tení

pipadá v ervnu , v kterýžto

as se na povrchu vod ukazuje. Ze všech kaprovílých ryb má karas ni-jlužší život a

nelekne tak snadno, když z vody vyndán jest. On se nalézá po celé stední Evrop
od Švédska až za Alpy.

Karas vtáí. Carassiiis gibeiio Niís. Cyprinus gibelio Gmel.

Délka hlavy jest vetší než pl výšky tla. Obrys hbetu zvedá se v rnirub

zahnuté kivce až ku poátku hbelní ploutve. H. 3/14—16. . 3/5—6.

Karasa vtšího lze od menšího rozeznati dle mén vysokého a tlustšího tla, menší

a tlustší hlavy, a dle známek svrchu udaných. Hbet jest zaeriiale zelený, do modra

mnivý, bich zažloutle hndý se zlatým leskem. Ploutve jsou erné, jen prsní a bišní

jsou na poátku zaernalé; duhovka ernozelená.

V chování svém, jakož i v rozšíi-ení zempisném s pedešlým souhlasí, a jen d-
kladnému a cvienému znalci se podaí, jej na první pohlcíl poznal'. Naši eští rybá-

ové dlí karasy ve dva druhy, a tudíž se zdá, že též u nás karas vtší pi'ichází. Já

sám ho posud na Pražském trhu nenalezl. Co vzácnost dosahuje prý délky 10".

Bloch napsal, že má karas vtší špiaté zuby požerákové po dvou adách; velmi

opatrný pozorovatel pan Heckel ale podává vyobrazeni jejich, kde vidíme, že jsou

tupé a jen po jedné ad.
Poet jiker jeho udává se na 300.000, a tudy se vysvtliti dá, pro se druh ten

velmi siln roznmožuje, tak že jej hojní nepátelé jeho, jako: ápi, kachny, vrány a

jikry požírající žáby vyhubiti nemohou. Staí se trou již v kvtnu, dvouletí ndadí teprva

v ervnu neb v ervenci.

Život jeho jest velmi tuhý, a ani parno ani mráz mu tak snadno neuškodí jako

jiným rybám. Žije v stojatých vodách, teba byly sebe menší, a pi'edce jeho maso ne-

mívá bahnitou chul', kterou jiné ryby ze stojatých vod k jídlu odpornými se stávají.

Rod Tiuca Ritnd. Zuby požerákové klínovité po jedné ad, v pravé tyry, v levo

pl. Ústa na konci, v každém koutku fouskem opatená. Supiny mIiuí malé; ploutve

hbelní a itní krátké, ob bez tvrdého oslnovilého lánku.
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1.III. Tiiii-a viilKariM Cur. ( ypiimis tiiica Lin.

(Ol)r. 8.)

I'lciiil\f okrouhlí-, rioulcv lirlnirii jkm iiiii /m

kuli I (iiroii, 0(1 poííilkii jiloiilvi liiišiiili iialiurii xfír'''-V ^
ta/AMioii. //.I/S-!). /{. -l/i-íi. A'. 2/N_ít. /'.

,
_^^ 'X

1/15-16. O. l'J. "
'

(dlir. !l.)

Barva lína jusl liiiaví; olivov zciciiá, zlat su lusknoucí. Ploutve jsou erveuo-

hndé do lialova. Není ale vždy barvitost ta stálá, a nalézají se cascm velmi bledí

línov, a co vzácno.st lež krásn zlat se lesknoui-i, na tle ern skvrnalí, s lisly ržo-

vými. Tato odríida uvádna byla diíve co zvlášlni druh, liii -Jalij clinca aurala C«».).

Líu žije v i-ekách, rybnících a bahnitých vodách, miluje šlemovitou pdu, v které

si potravu rostlinnou a crviiky hledá, ii jen v Oas tení neb za parných dn blíže hla-

diny se ukazuje. V tetím roce dosahuje již tíže ti liber a žije 6— 7 let. Maso

není chutné, a zvlášt v bažinách uherských prý po nm dostávají lidé asto zimnici.

V tch krajinách ji však doslanou také, ti-eba ani lína nejedli.

V rybníkách svdí líiui niezy kapry velmi dobe, on dosahuje až 1 '4' délky a

(>—8 liber líže.

Rud Karltlist ("uv. Zuby požerákov Ižicovit, na každé stran po li-erli adách

2, 3, 5. l'sta, bud na konci neb nco na zpodni stran položená, mají lyry dluuli

fousy. V ploutvích jest málo láidiii. Šupiny jsou lim vtší, ím bližší k ocasu, a

na zad zašpiatlé.

Panna obecná. Ilarbii*) fluviatilis Aijas. yprinus barbus Liii.

CObr. 10.)

Tlo dlouhé, skoro válcovité, jehož výška

jsl ptkráte v délce obsažena. Osla jsou s po- >

,^

lovíce na zpodni stran a masitý pysk hoejší pes \*j;

n vyuhuje. Tvrdý osten ploutve hbetové jcsl

na zadní stran zoubkován. //. J/y. . 3/5. B.

2/8. P. l/l li- 1 T. 0. 19. Šupiny 12/58-60/7-8.



Hbet jest olivov zelený, strany svtlejší, biich bílý, ploutev hi-betní a ocasní

zaniodralií, lato poslední tmav lemovaná; ostatní ploutve zaervenalé, oko hndé.

Parma dosahuje délky dvou stevíc a tíže 8, 10 až 17 liber. V ece Salzacliu

ve Štyrsku chytili r. 18.53 parmu 25'/, libry tžkou. Stáí udávají rybái na 15-20
let. Balbin vypravuje, že se tento druh ryb najednou objevil ve Yllav u velikém množství

r. 1366, a že ho díve nikdo v ecluích neznal ').

Parma žije v ekách a jezerách, jak v planin, lak v horách; živi se ervy, ma-

lými rybikami, a mimo jiné žere ráda lidské lejno. Ve tvrtém roce tcprv dosahuje

svého ouplného vyvinutí a stává se plodnou. V kvtnu neb na zaátku ervna se parmy

trou a táhnou v dlouhých adách. Na Pražském rybím trhu náleží parma k nejoby-

ejnjším rybám. Maso jest chutné, ale proto, že se v rybnících málo plemení, dávají

do násady jen nkolik kus, by kapry svou živou, nepokojnou povahou od nemoci z le-

nosti povstávající uchránily.

Rod Gobio Cuv. Zuby požerákové jsou hákovité, a na každé stran stojí v jedné

ad 3, v druhé 5. Ústa jsou na konci tla, a v koutkách po jednom fousku. Hbetní

ploutev jest krátká a bez zoubkovatého ostnu, ploutev itní též krátká.

Hízek. Grobio viilg-aris Cuc. Cyprinus gobio Liii.

Tvar tla dlouhý, vetenovitý, elo silné, klenuté, oi po stran tla. Hlava,

llo a ploutev hbetní i ocasní jsou hnd skvrnaté. H. 3/7. . 3/o. B. 2/7. P.

i/14. O. li). Supin 6/40—44/4.

(Obr. 12.)

') Udáni toto erpal Balbiu nepochybné z Hájka. Red.
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HHicl josl (fervcný, tmavozolenýini skvrnami posely. Na každé slranC Ila jpst

v ad 7,11 sebou 7 velkýcli skvrn. IMonhc jsim /.ažlnnlh'' nol) zarervonali'-. a jen liihclní

a orasni Minji (niavohndé skvrny. Diilnivka v oku zlalá. Barviliist tí-la není vždy slcjnii,

v celku je l)U(f svéllejší neb tmavší.

fií/.ek náleží mezi malé ryby a bývá obyejn 4 palce dloubý, zídka vyroste až

na () palc. Jest velmi bojný v potocícb, ekách, jezerácb , i v moálech. V podzem-

nicli ekách, v Adelsbergské jeskyni a v teplých vodáoli v cliarválských Teplicích též

žije. Nejradji se zdržuje v isté vod s píseným neb kcmenitým dnem. živí se ervy,

jikrami jiných ryb, shnilým masem a rostlinkami.

Teni pipadá v msíci kvtnu neb ervnu, trvá po tyry nedle a rozmnožení jest

nad míru hojné, proež jej rybái rádi vidí v rybnících, kde okouni, candálí neb pstruhy

se chovají, kteí na ízkách dobrou potravu nalézají. Maso jeho jest chutné, zvlášt sma-

žené ; a jakkoliv má nmecké jménu Grundel, pece to není ta znamilá Podolská grnndle,

pod kterýmžto jménem Pražští labužníci již na tisíce nienk (Cobytis barbalula) sndli.

V arciknížectví Rakouském a v Bavoích žije ješt jiný dndi Hzkii, Gobio urano-

scopns A<ias., který se liší od obyejnéiio následujícími znaky: Tlo jest pomrn delší

a nižší, fousky delší, oi skorém na vrchu hlavy položené; ploutev ocasní a obyejn

i libetní nemají žádné erné skvrny. Možná, že .se i u nás nalezne, bude-li se dávat

po nm pozor.

Rod Kliodoiis Agas. Zuby požerákové tvaru k noži podobného, na každé stran

5 v jedné ad. Ústa jsou skoro na zadní stran a nemají žádných louski. Ploutev

hbetní poíná hladkým ostnem v kolmé áe nád ploutvenia prsníma , a jest stejn

dlouhá jako itní.

Iloavka. Rliofleiis ainaviis Ayas.

Tlo vysoké, se stran siln smáknuté. Postranní ára otvorii táhne se jen

110 prvních 5 neb (i šupinách. H. 3/9—10. . 3/9. B. 2/6. P. I/IO. O. 19. Šupin

na délku 34-38, na výšku H-12.

Sameek má v as tení nad ústy (Obr. 13.)

dv hromádky tvrdých bradaviek. a

barvitost tla jeho jest v ten as pe-
krásná. Pikrovky žaberni, liibet a

strany tla nad ploutví itní jsou fialové,

a v prosted strany táhne so od pli

tla až k ocasu smaragdov zelený pá-

sek. Prsa a bich jsou stíbité, ržové
nadchnuté. Za otvorem žabcrním jest

kolmý stíbitý pásek, na zad Halovými skvrnami lemovaný. Ploutev hbetní hndá,

tmav skvruatá, itní ervená, ern lemovaná, prsní a ocasní jsou svtlé, prhledné.

Duhovka oka jesl na hoi-ejší pli ervená. Samika jest menší, nižší, všechny barv7

jsou velmi mdlé a tmavší, bradavky nad nosem scházejí a mchý vzduchový jBst o

polovici menší. Ona bývá jen IVs—2" dlouhá, kdežto sameek až na 2" 3'" vzrstá.
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Hoavka jost nriiiieiiší ryliii-ka sladkýcli vod cvropskýcli , a jakkoliv nepatrná, jcsl

pedcc pro skou/natelo piirody velmi zajiiiiavá. Krom již uvedeného znanélio rozdílu

mezi samcem a samiokou má ješt mnoho zvláslnícli vlastností v ústroji svém, na píklad

mže lak dobré uzavíti dýchadla pi-(íd škodnou tekutinou, že v 20slup)'iovéni lihu rtyry

minuty na živ vydrží.

Jlaso její jest hoi-ké, a ani žádná dravá ryba mimo okouna o ni luze nedbá. Ona

žije v istých, plynoucích vodách s kamenitým dnem po celé sliední Evrop, v planinách

neb ne tuze vysokých pohoích.

Akoli jest hoavka i v Cechách dosti hojná a známá, pedce zídka na trh pi-iaešena

bývá, a lo jen náhodou mezi jinými rybami, proto že se k jídlu pro svou horkost nehodí.

Rod Abraiiiis Cuv. Zuby požerákové válcovité, se smáknutým a hladkým svrš-

kem, na každé stran 5 \ jedné ad. Ústa šikmo postavena, bez fouskti. Ploutev

libetní krátká, itní velmi dlouhá. Télo vysoké, se stran smáknuté. Mezi ití a bišin'

ploutví jest hladká hrana bez šupin.

Cojii volky ili pi>ažina C^albin). Abrainis braiiia Cuv. Cyprinus

brama L. Der Braclisen.

(Obr. 14.)

Výška tla obnáší Ieliiui délky. Ústa, na-

polo na zpodní stran ležící, sáhají až pod otvor

pední nosní dírky. Kolmá ára , tažená od konce

bbetni ploutve, zasahuje poátek itní ploutve.

//. 3/9. . 3/24— 26. B. 2/8. P. 1/15. O. 19.

Šuiiiu na délku 51—54, na výšku 18—20.

(Obr. 15.)

W'

\:%-

Dosti sprostá ryba lato velmi jest podobna též obecné ryb: Blicca argyreoleucn.

a lid (ibft jmenuje cejn, kteréž jméno však dle mého mínní poslednf-jší náleží. Není!

snadno na pivní pohled tyto dva druhy rozeznali. Znaky, dle jakých se liší, jsou následující:
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Al)rainis lirania, cejn velký. niirca ariryrí-ttlciicn , pcjii niiilý.

Ploulov iiliií 3/24—26. l'.slii napolo na Clouluv itní ICIi)— 21. Tstii na konci

/.|HMlní .stran. Nejvtší délka 1 '4', líže 5 polužoná. Nejvt.ši dííjkii I', vália I iilira.

až 10, co v/.ácnost až 20 liber. Ziiliy po- Znliy poženíkové po (l\on i:iil:lcli.

/(•riikové po jedné iad.

liarva hlavy a liibelu je.sl ernavá; sírany zažloutle blavé, slHbi-iir- le.sklé, drob-

nými tetkami po.sely. Bi-ich pod žiibrami zafernalý, dále liil). Ploutve zamodrale OiTné.

Duhovka zlat žlutá s velkou ernou skvrnou.

Cejn velký lili pražma zdržuje .se v ekách, jezerách, rybnících a baiinárh na

Musleeli, kde dno jcsl hojným hlinitým šlemem pokrylo. Rybái poznají uiislo, kde se

zdržuje, dle zkalené vody. V chování svém a v jiotrav jest na.šetriii kapru pod(d)eii,

jen že žije rád ve vtších houfech. Pražmy se trou v noci, jsou pi tom nepokojné,

mrskají sebou, mlaskají ústy, a slanc-li se povlrnost chladnou, uprchnou do hloubky

a vrátí se k d(d<onetii Iení až pi lepším poasí. Samci dostávají v ten as škrablavé

výrostky na šupinách a na hlaví', které pozdji opt ztrácejí. Jlaso jejich za nniolio

nestojí. Cijn velký se nalézá v celé severin' pli Evropy, a ve Švédsku prý se pouští

i do moe. Za .Vlpaini více nepichází, aniž který jiný druh tobolo rodu, jen eka Rodán

iní výminku, chovajíc nkteré ilruhy. Lf nás jest velmi obyejný, ale .sotva dosahuje ^tši

líže než 4 libry, kdcžlo v Dunaji a jezee Bodenském a Atterském 5— iO liber dosahuje.

Mezi žábrami nalézá se nkdy velmi vzácné a podivné zvíe z rodu lilíst, Diplo-

zoon paradoxm, ve Voirtove pírodopisu pod é. 215 vyobrazené. Lze je nalezli, když

dobe oištné a vyíznuté žábry jednotliv proti svtlu držíme , kdež se co tmavá,

písmen X podobná skvrna ukáže, vzíc mezi obma adama žaberních vák
; jehlou se

vytáhnouti dá a jest asi 2'" dlouhé.

líloch udává , že v Meklenbursku chytili na jedno zataženi 5000 pražem, a ve

Švédsku r. 174!) 50,000 kusft, dohromady 1,300 liber vážících.

Podoiistov ili paroustov. .Ibrainis viiiiba Uíck. ( ypriiuis vimba L.

Die Blaunase. (Obr. Ki.)

Tluslý a vyouhlý rypák pesahuje ústa zcela, a proto musejí tálo na zpodní

stran leželi, z ehož jmono pod-oustev povstalo. Ploutev iliii poíná za kolmou

árou, kterou od konce ploutve hbetní ku bichu táhneme. Za plouhí hbelní

jsou šupiny, nud postranní árou ležící, klínovil urovnány. //. 3/8. //. 3/1S— 20.

B. 2/1 í). Šupin na výšku 15— I (i, na délku 5*<— (Jl.

Znak a hibet zahndlý neb zamodralý, sliany lla svtlejší, bich sliíbil lesklý.

Ploutev hbetní a ocasní zamodralé, bišní a iluí zažloutle blavé, prsní na poátku

oranžové. V as tení vypadají jako umounné, ale toto skoro zcela erná barva jejicli

hbetu a z ásti i ploutve se opt ztratí, jak mile všechny jikry vypustí, což asi po

14 dnech v msíci ervnu se stává.

V nás jest podoustev dosti známá ryba a zvlášt na jaie na Pražském rybím trhu

dosti hojná, nebývá však lžší nad 7, l'l""y-

Znamenité jest, že lato kaprovilá ryba v hlubokém moi pi-ezimuje a na ja|-e do

i-ek \e velkých hcjnách vystupuje. V severní ásti Jivropy jest bojinyší než v jižní,

v Dunaji náleží k vzácnjším rybám a jest prý ji tam tžko chytil.



Jméno poduslev uvádí pan Heckel u Chondrostoma nasuš a jmenuje AI), viniba

proudník. Protože sem posud Cli. rarus nikdy v ecliách neobdržel, myslím, že jméno

podustev nenáleží jiné ryb než Ab. vimba, jakž ji opravdu lid nazývá, kterou nedkladní

znalci dle vyfoulilého rypáku za Ch. nasuš mli. Možná , že se dovím jistoty než

ku popisu Ch. nasuš pijdu.

Z Budjovic Ijyl panu Hecklovi do Vídn též zaslán druh podoustvi velmi podobný,

Abrainis iiielanops Heck., který se liší od Abr. vimba kratším rypákem a tím, že

osa tla jde skoro plí oka a dotýká se postranní cáry u osmé neb deváté šupiny; u

Abr. vimba jde osa zpodní tetinou oka a dotýká se postranní áry u 12— 13. šupiny.

Akoli jsou tyto známky nepatrné, jsou pedce velmi stálé, a Vídenské museum

chová exempláry z Turecka, z Rakous, z Polska, z Bavor, z Petrohradu a Budjovic.

Ja jí na rybím trhu Pražském posud nenašel. V barv prý se též nco liší.

Bylo by možno, že v echách by se nalézal tž jeden druh cejn, který v Dunaji,

v Polsku a ve Švédsku žije; jest to Abramis ballerus Cuv. , nmecky Pleinzen.

V celku jest podobný podoustvi, ale má v ploutví itní 40—41 lánkl, a tak se mžc
na první pohled rozeznati.

Rod Blicca Heck. Zuby požerákové jsou splosklé, hákovité, na každé stran ve

dvou adách 2—5. Ústa na konci. Ostatn se podobá rod ten pedešlému Abramis.

Cejn iiialy. Blicca argyreoleuca Heck. Cyprinus blicca Cuv.

(Obr. IT.)

Tlo mírn vysoké, osa tla bží koutkem úst.

' 'vV ^/y /y\\>, ^^^ l''"'"^
ploutve itní jsou stejn dlouhé, tak jako

• 'SkTW ? /^\ C/f\. J^ ploutev hbctní vysoká. H. 3/8. . 3/21— 19. B.
"-~í^" * /x-//«^ /Tií^^TT^

.2yg p |_i4_i5 Q 19 Šupin na výšku 15-16,

na délku 45—48.

Hbet zahndle modrý, strany tla zamodralé, stíbit lesklé, bich u leklých za-

ervenalý. Ploutev hi'betní, itní a ocasní jsou šedomodré, prsní a bišní na poátku

zaervenalé, a to tím víc, ím ryba starší jest. Duhovka je stíbitá a má zelenou

skvrnu nad zetelnici. Zídka dosahuje tíže jedné libry.



Cejii malý jest velmi obecná ryba, klcrá žije po celé Evrop6 v ekách i stojatých

vodách; v fas ti-ení jest velmi neopatrná a dá se i rukou chytit. Žere vodní byliny a

ervy, ale maso jeho za mnoho nestojí. Yajeník itá stotisic jiker. U nás jest velmi

obecný a skoro celý rok na rybím trhu k nalezení.

(Pokraoviini.)

O tajeuistvícli pírody a ducha lidského.

Sepsal Dr. Jan Vurhyn.

Z ncsnnrnéiio bohatství pedmt, které nám pírodovda k proskoumání poskytuje,

vyvolím sob tenkráte thema všeobecné, ne lak spisobilé k tomu, aby naše tenástvo

novými, Již jako hotovými známostmi obohatilo, než více aby mysl povzbudilo, vyzvé-

davost pobídlo , a t(''ž ke zkoumání vlastnímu pohnulo a k ouaslcnství ilejšímu ve

vjskumecli cizích pimlo.

Budu nduviti o mystériu — tajemství — v pírod a v lidském život.

Jsouf mystéria pravá a lichá, skutená a vymyšlená. Jsouf mystéria svta vidi-

telného, jsout i neviditelného, jiná piúrozená, jiná mystéria božská

.

Slyšíce jmenovati myslerium, myslicismus , mystika, rozumíme tím obyejn jen

spsobu poslední, totiž mystéria božská. Nám však ani z daleka na mysl nepi-

chází, o tclito zde jednati. Jsouf ona pedmtem náboženství, a já se svatou bázní

ped nimi ustupuji, pesvden jsa, že toliko tušením, citem, vrou lovku k nim se

blížiti, ne pak je chápati dovoleno. Obrátím se k tajemstvím smyslu i rozum lidskému

piblíženjším, jaké nám na stanovišti pozemském z blízka i z daleka pírodou a historii

lidstva poskytována bývají.

Naše rozjímání rozpadá se na ti oddlení:

první bude jednati o subjektu skoumání tajin pírodních, totiž o vnitním smyslu

lidském, jenž puzen bývá k jich vypátrání a rozluštni;

druhé oddlení povede nás labyrintem bezpoetných pedmt záhadných a tajem-

ných, jaké nám poznání pírody nabízí;
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tefi oddlení jednati bude o prostedcích pravých i klamných, jakých lovk pou-

žil i používá, aby sob vyložil všeliká tajemství; konen pedvedeme krátce hlavní

výsledky dosavadních snah ducha lidského o vyluštní tajin pírody a vynaložení toho

k potebám spoleenským.

Že se s lovkem tolik tajemství ve pírod a živobytí lidském potkává, záleží

s jedné strany na jeho pirozené obmezenosti, s druhé strany na nekoneném snažení

jeho ducha, prese všechny pekážky k svtlu pravdy se dostati a veškeré pedmtenslvo

všehomíra svou bytností zajmouti, sob ovdomiti.

Duch mocí nevyzpytatelnou do hmoty jest vnoen a uzaven do tla, jehož duší

jest, které mu slouží co prostedek pojímání svta vnjšího a spolu co nástroj hmotný

jeho innosti. Již v tomto spojení leží poátek a základ všech tajemství, jež duch

vyskoumati má, aby, zotvíraje bránu po brán, pokrauje od jednoho vchodu k druhému

prošel labyrinty života a je osvítil svou pochodní.

Kdo však vnovati se žádá výkladm tajemství pírody, zpytuj piln mysl svou a

oisti ji, neb kdo ne bezvinen ku pravd pistoupí, tomu ona sotva bude vítanou.

Jsouf lidiky, jimž v pírod i v žití nestává prosto žádné tajiny. Oni pijímají

pírodu práv tak, jak se jim podává, a obracují k svému užitku, piisobí v jejím oboru

podle obmezených úel svých tlesných poteb neb obanského postavení, a pirozená

opatrnost jejich egoismu dává jim výstrahy a chrání je, aby se neprohešili proti záko-

nm pírody a života spoleenského, jichž zachování se od nich požaduje a které jen

co vnjší nucenost považují, aniž jim tane na mysl, hledati v nich vyšší njaké myšlénky.

Takf beziihonn a legáln ctni jsouce od svých spoleník, sfastn projdou dráhou životní.

Jsouf jiní, jenž všude, kam pohlédnou, jakési tajemství spatiti se zdají. V jejich

mysli práv tolik duchovního snažení uzaveno jest, že ješt za úkazy pírodními nco

hledati chtjí. Nedostává se jim však sily a innosti, která by pehrady pekonala;

stanout na prahu tajin pírody a uspokojí se pouhým blouznním o tom, co by za nimi

ukryto bylo. Jim tedy obrátí se každé tajemství v liché snovidní a nikdy se neoslaví

tváí pravdy. Mystéria stává toliko, abychom je v pravdu zmnili; postaveni jsmo v

temnosti, abychom je osvítili. Pravý badatel jen tímto inným spsobem na tajiny pí-

rody prohledá. ítáf on a nachází všude v pírod i v život nové a nové pohádky,

i nikdy nemešká pustiti se do jejich rozluštní.

inných pak pírodozpytc jest dvojí druh; jedny bych nazval pouhými tedci,

druhé umlci. První pojímají život a pírodu smysly a roziunem , druzí citem a miu-

knutiin. Výsledky onch jsou vdy a emesla ve šlechetnjším smyslu toho slova, tchto

umlecké kusy všeho druhu. ad umlce ku pírodozpytcm odvolávám se, akoliv co

do prvního ádku cele s ním se neshodujíc, na Schillerv epigramm

:

Pírody chrámy rozum buduje, však prosto do prázdna;

Tyf, Genie, množiti v pírod pírodu znáš.

Mistrovské výtvory hudby , básnictví, obrazných umní nejsou pouhá následování

pírody, ale práv tak originální jako píroda sama, ano pravý genius tvoí i takové

kusy, jimž rovných v pírod nikde nenajdeš, akoliv nejsou ani nadpirozené, nýbrž

takové, jež píroda jen prostedkem lovka genia ve skutenost uvádí.
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Obrátíinu se k uvažování pontí lajemslví a pciltnti'! tajemných
,

jakú núiii pí-

rodou a životem se pedstavují. Tajemstvím jest vtlliec, co náš rozum nepocliopuje, co

naší mysli jako záclonou zakrylo se býti zdá. To ukrytí ped naším vdomím jest

hlavní výziiak všeho tajemství. Rozeznávati tu teba dvojí spsob : jest tajemství bud

relativní, pomrné, ktoró odkryli nejsme v slávu, proto že v jisté dob naše duševní

síly pesáhá; náš roziun ješt nedospl k jeho pochopení, až dospje, pochopíme, pak

pestane býti tajemstvím. Tof není pravé tajemství v toiri smyslu, jaký obyejn spo-

jujeme s názvem mystéria. Pedce však nemíížcmc nenazývali všechny pedmty tajem-

stvím, k jichž odkrytí a |)uchopeni neobyejná síla ducha a znaný pokrok vdecké vycvi-

enosli se požaduje. V tom smyslu iiduvíme o tajinách pírody, o tajin a prohlubni

lidského ducha. Však co našim pedkm bývalo tajemstvím, již dnes zdá se leželi na

bíledni, a co ješt dnes hustou tmou zakrylo se býti zdá a vší ducha snaživostí nepro-

nikatelné, to snad za nedlouhý as bude zejmé i sprostému rozumu pístupné, tak že

potomci naši usmívati se budou naší nechápavosti , a v jiných ohledech podobným

úsmchtim potomkíi svých ncujdou. Každému badaleh pírody a lidského ducha naskytnou

se nezídka tak lenmé, nepochopitelné pedmty, že pekonán citem jakési zoufaiilivosti

teba i veejn vykne, že zstanou po všechny asy nechopitelné, že meze lidského

vtipu pesahují. To ale je vždy úsudek píliš kvapný, a každý pravý mudrce by se

jemu vyhnouli ml.

Druhý spsob tajemství bylo by tajemství absolutní, naprosté, bezpomrné. Záležíf

v prvopoátení obmczenosti ducha lidského vbec, a závisí zvlášt také od jeho indi-

viduálnosti aneb osobnosti, které stvoením samým jisté meze vymeny jsou, jakých

píroda pozemská, ústroji života spoleenského a vyvinování lidského pokolení požadují.

Takovým mezím podroben jest každý duch konený všehomíra, by i do druh nejvyšších

náležel. Každému zbývá nepekonatelná prohlube nových a nových tajemství, a za nimi

všemi vné mystérium boží svatosti. Tof jediné tajemství absolutní, všechna jiná postu-

pem nesmrtelnosti a nekonené dokonatelnosti ducha našeho pekonávati se budou. Tu

máme létly tajemství zase jen relativní, akoliv se stanoviska nepomrn vyššího,

náš pozemský zetel daleko pesahujícího.

O tajemstvích lichých, lživých, marnivých, jakých nesíslný poet podvodníkové

starých i nových as u národ barbarských i vzdlaných užili a užívají, aby z jejich

hlouposti, lehkovrnosli, povrivosti , vášnivosli všemožným spsobem koistili, budiž

dosti, že se jen tu znúujenie.

Pikroíme k považování zdánlivých i pravých tajin, jakými nás píroda obkliuje.

Pedn se nám pedstavuje obor hvzdný , tlesa nebeská všímmírem putující po

nesmírném prostoru, v nekonených asových rozmrech
,
jak sprosté oko na n nazírá

a neodolateln mamu se podává, a jak tisíciletou vdou zraku a rozutnu hdskému se

daí tajemství toho ohromného výjevu pronikati.

První vk nevidl než klenutí nebeské drobnounkými hvzdami poseté, pohybující

se celistv okolo zemské plochy nesmírným oceánem obklíené; jen slunce, msíc

a planety konaly své vlastní cesty po nebi, vymujíce asy, podávajíce svtlo aneb spolu

i teplo, odmujíce smrtchiíkm osudy živobytí. V Idoubi podzemské byl píbytek vné
4*
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hrzy, prázdnoty a temností, v oceán pak se denné ponoovalo slunce s msícem a

hvzdami, aby v nové svžesli na protivné stran zase vycházely; na nebeském klenutí

a hlubinami podzemními šíi-il se prostor nesmírný, nekonený, prázdný, jejž naplniti

stvrami velikánskými volno bylo divotvrkyni fantasii. Tuf bylo místo zdárné tajemstvím

ducha omraujícím, tvorišt bytností bájených, jakými rozmanité mythologie národ oplý-

valy, až kesfanství stará božství srazilo s trnu jejich a vyklidilo ducha lidského, aby

rozum fantasií nemýlen pímjším krokem znova ku poznání pravdy kráeti mohl. Nyní,

co se zdálo nkdy vným tajemstvím zahaleno, kulatost zem, její kroužení okolo vlastní

osy, obh okolo slunce, obh msíce, pravidelné pohyby planet a j., stalo se zjevnou

naukou i samých dítek a sprostého lidu.

Však to se dalo jen v nejužší blíži našeho svta; prostor pak nesmírný i se svou

náplní zstává nám v bytu pozemském tajemstvím nedostižitelným , a odkazuje nás na

stupn vyššflio, nesmrtelného živobytí. — Nemysliž nikdo, že tady novjší naše astrono-

mické známosti peceuji. Sprostily nás kivých náhled , osvobodily od klam smyslo-

vých, podaly pravdy vší písností mathematickou a otevely nekonenou dráhu novým

odkrytím, avšak fantasie nás tím ješt nezbavily; jen že výtvory nynjší fantasie, jakými

tajiny všehomíra odhaliti se snažíme, jsou mnohem pirozenjší, lidštjší, mírnjší, a i

zde pevrácenosti jednotlivých duch širé pole oteveno. Proež jak mile se poznalo,

že jsou planety koule podobné naší zemi, nemeškali vštcové je též olidniti a všelikým

živoišstvem a rostlinstvem opatiti. Ze stálých hvzd stalo se tolikero sluncí se svými

planetami, msíci, kometami a t. d. ; tch obydliti nedostávalo se analogie, aniž se ješt

odvážila fantasie ether mezihvzdní životem naplniti — zdáf se píliš nehmotným. Stai'á

pak astrologie, bývalé hlavní zídlo mysticismu, pravidelností obh planet docela od-

padla. Tak jediná myšlénka Koprníkova zrušila fantasmata starší doby, a o nové bu-

dov, vyjme-Ii se Svedenborg a Tovianský, ješt málo pracováno.

Avšak moderní astronomie nespokojena vyložením slunení soustavy odvážila se i

do stedu stálic, jichž ouhrnem soustava mléní cesty utvoena jest — ohromné tleso

v podob koláe nebo oky, jejíž velký prmr páil Herschel na 800, malý na 150

dálek Siriovýeh. Podobná tlesa nejrozmanitjších, pepodivných tvar jsou v ohromných

mezerách po prostoru vesmírném rozpostavena. A pedce tento tisícebillionový prostor,

lidskému zraku dosažitelný, jest jen malinký poátek nekonených svt, které nás se

všech stran obkliují a kde všechno božím duchem a tvorstvem božím naplnno jest.

Poko se, duchu lidský, ped tímto nesmírným tajemstvím a zhroz se své vlastní veli-

kosti, která myšlénky takové schopna jsouc k domýšlení a k skutenému obsáhnutí

jejímu po vky vk povolána jest.

Neteba však nám hledati mystéria po nesmírných dalekostech všehomíra, máme

je na blíži v okolí pozemském, máme je ve vlastním pokolení, ve vlastní útrob. Ohlé-

dnme se vkol sebe v oboru vzdušním, na povrchu zem, ve vnitnostech zemských.

lovk v obyejném pirozeném slávu, se svou smyslností a svým sprostým rozumem,

nachází se na stanovišti velmi skrovném a obmezeném, práv postaujícím k ^'yhledání

n k ukonejšení jeho poteb životních a k vykonávání nejnutnjších spoleenských po-

vinností, a vtšina lidstva v tchto mezích také setrvává po celé živobytí, nanejvýše mysl
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iivnil psobící zbuzuje tušení nCelio nadzemského, nadlidského, jemuž úctu vzdává,

jehož co lajcMistvi se hrozí. Byli však od dávna jednotliví tluchovú, u jich poet vzrilstá

ode dne ke dni, kteií, nejsouce spokojeni pouhým vidním rzných výjevíi pírody a

povah lidských, pouhýn obdivoviíiiím se neobyejném úkazm, vynakládali všechen vtip a

rozum, aby se jejich príim a prvotních poátk dopídili, aby poznali poi'ádek, jakým

jsou postaveny, spsob, jakým vznikají, vzriistají i zanikají, jích úi-ady a innosti, jich

zámry a úely. Takové zabývání bývá pi-edn jednotlivých zpytatel . pak i spojených

sboru, až sjednocenému namáhání se podai'í, tajiny pírody, která se badateli panensky

ukrývá, uhodnouti a v plné zái jejich krásy na svtlo vdy vyvésti. Jak dlouho tížil

obor vzdušný na povrch zemský, sotva že za hmotu držán byl, až Mariotte odkryl zákon

jeho tížení, až Toricelli vynalezl barometr, nástroj podivný, jenž nejjemnjší zmny tlaku

vzduchového vyzrazuje. Kdož vdl, z jakých píin, odkud vítr vje, jak se obrací a kam

putuje? Vše se zdálo býti náhodou a libovolnou hrou neznámé bytnosti, až novjší svto-

plavbou stíhán odkryl svá proudní po celém objemu koule zemské, rozliné své místní

povahy, záležející na stavu slunce a z toho pocházející teploty a chladu, na krouženi

zem okolo své osy, na vlivu msíce, na plochosti neb homalosti pdy, na sousedstvu

moe a zem. Nyní se mí jeho síla, vypátrává jeho smr a zákon jeho kroužení,

pedstihuje se jeho bh rychlostí blesku po telegrafech, jimiž i denní povtrnost bez

mála celé Evropy denn se outuje.

Vrhnme vzhled na ty hlídky meteorologické, jaké nyní v prvodu evropské kul-

tury po celé zemi povstávají. Jest lam tlakomr, který vlnní oboru vzdušného bez pe-

stání oznauje; teplomr ukazuje stav teploty, každé roní doby zvláš a prmrní stav

místnosti po celé zemi, z ehož se \7lykaji linie stejné teploty (isothermické), celou zem-
kouli obkliující; jehly magnetické ukazují po všechny asy i všude nejjemnjší promny

zemského magnetismu, a ruka zbhlá je podobnými árami po celém povrchu zem na-

kresluje ; nechybí tu také elcktromrných nástroj ; mí se síla a smry vtr, množství

dešt, pítomnost ozonu ve vzduchu, jasnost aneb pochmurnost nebe, podoby oblak, a

ješt více pozorovadel i pozorovatel asem pirstá, co nové vlastnosti v oboru zem-

ském se vyjevují.

Díve než stávalo tchto hlídek meteorologických, bývaly jen hlídky hvzdáské, a

tch bylo poídku. Jen nkolik despot asiatských a také král evropských vydržovalo

svých astrolog, aby jim stavily nativitu, zpytovali budoucí dje, jich zdar nebo nezdar,

vydávali pranostická zvstováni povtrnosti pro lid obecný. Nemohlo se minouti , aby

lidé ilého ducha v krajinách ponebí vždy jasného nebyli pozorovali pravidelnost pohyb

tles nebeských, a tak se znenáhla pidružila astronomie k astrologii, vda k pove, až

tato konen prchla, jako noní stíny ped záiú sluneiu. Za našich as náleží k vlast-

nostem každé i-ádné university, aby vlastním ústavem astronomickým opatena byla, a

jest to jist znak barbarství, když se takové ústavy zanedbávají. S astronomií úzce spo-

jeno jest zemmictví ve smyslu vyšším i obecném. Od astronom pedešlého století

vyšla myšlénka vymi-cní pravé podoby zemkoule, a také jimi v skutek uvedena byla.

Jich úlohou jest, astronomické položení všelikých míst vyznaiti, co hlavní základ prací

zempisných. Od nich také vycházela první meteorologická poznamenání, která nyní

mén nákladu a vtší prostrannosti požadujíce, vždy více o sob se zizují. Nesmím zde

pehlédnouti nesmírnou innost podobného druhu, která na tolikerých lodích po všech
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moicli se provozuje. Lo jest pohyblivá hlídka astronomická , meteorologická a zem-

znalecká vbec. V jejích denních zápiskách najdeme neocenitelné poklady pozorování

všeho druhu. V novjších asech, snažením Amerikána Mauryho , budou se každou rá-

dnou lodi zaznamenávati proudy vzdušní i moské po celé zemkouli, a po nemnohu letech

dokáme se dležitých výsledk. Od as Koprníkových, když se byla rozšíila myšlénka

o kulatostí zem, zbudila se též snaha dokázati plavbou tuto kulatost. Kolumbus byl

první, jenž ji dokázal. Po nm velká ada odvážlivých moeplavc mnohokráte okroužila

kouli zemskou. Jmenován tu budiž jen Cook, jenž pi tetí oplav stal se hroznou obtí

na Sandviských ostrovech. Taž snaha, odkryti vnitek Afriky, pohltila více podni-

katel, emuž na vzdor vždy noví se vyskytují, až konen cíle se dojde. Nejnovjší

tragoedii toho spsobu pedstavuje nám dj expedicí Franklinovy k odkrytí severozápad-

ního prplavu na severní ton koule zemské.

Promluvil jsem zde o té vcí, abych tenám ukázal, jakých inností vymáhá pra-

videlné zpytováni ohromné pírody, nás se všad obkliující a pes všeliká lidská pokolení

do vnosti asv pokraující. Tu nejde o to, aby tam nebo tu ten neb onen z pouhé

obliby poznáním pírody se zanášel ; nýbrž, jako pedmt jest velikánský, musí též ousoba

jej pojímající státi se velikánem, rozprosteným po celém povrchu zem, tisícero-tisícími

oky po všech stranách se rozhlédajícím, dalekohledy do nekonených prostor hvzdných

pozírajícím, všemi smysly a nad smysly jasnjšími nástroji okoušejícím a rozmujicim.

Obrátíme se k jinému, též po celé zemi rozptýlenému pluku skoumatel tajin pí-

rody. Oni vnikají do hloubi zemské pi skrovném svtle lampy hornické ; vedeni jehlou

magnetní sledují couky a sluje kovonosné, rozteskují skály a uvádjí na jevo ve vnit-

nostech zem ukrytá bohatství. Zlato a stíbro jimi podané opanovalo mysly a chtíe

celých národ, sloužilo pepychu radžv a velmož leskem svým, obráceno v peníz ko-

lovalo co krev ústrojím spoleenským, oživovalo obchod a sloueni nejvzdálenjších kra-

jin, napnulo síly lidské k vyvedení mnohoetných svta zázrak ; navádlo však i k roz-

brojm a válkám, jifniž poskvrnno celé djinstvo, emuž tiléž horníci podávali smrto-

nosné železo. A i za našich as tutéž démonickou službu konají v záležitostech lo-

venstva, obracujc se však jich snaha vždy více a více k ouelm vdeckým, i pomáhají

zdatn odki-ylím tajemství pírodních. Již samy nov nalezené kovy: platina, vismut,

titan, antimon, chróm a jiné jsou dležitjší pro vdu chemickou, než pro poteby obecenské.

Co však hlavní, všímáno si mimo vtroušené do nich poklady mateských skal samých,

jich slují a vrstev, pravideln položených nebo násiln svraštných, zpímených, pe-

vržených; domýšleno jich vznikání z vody, nebo vyzdvižení ouinem oh podzemních;

nemén pozor obracen na pozstatky skamenlé a jinak zmnné pedvkých organisnul,

rostlin i zvíat, a takovým spsobem teno ve vrstvách hornin jako v djepravných listech

o pedvkých stvoeních a jich životni ve vodách a na povrchu koule zemské. Tím

povstala geognosie vbec, a palaeontologic, ozdoby to a slávy dmyslu a vlipu lidského,

které nás uvedly a uvádjí do nejhlubších tajin svtodjinstva ; jména Wernerv, Cuvierv,

Elie de Beaumontv, Buchv, Sternbergv, Jlurchisonv, R. Owenv vn budou se skviti

na tomto vdy obzoru.

Posléz budeme sledovati jinou hromadu pírodozpytc, po planinách i výšinách svých

vlastí, ano po nejvzdálenjších pevninách a ostrovech tkajících, sbírajících rostliny rzno-

tvárné a poádajících je dle nejbližších podobností na druhy, rody, eledi, ády a tídy, až
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velkolepý obraz culého pozemského rosllinslvii vzešel v mysli Tourncforta, Linnéa, Jussieua.

'L novjiich v syslemalicc se vyznaili AngliOaiié Honker a rersoon; z Francouz oba

Decandollovó, Švéd Fries ; Nniti Jauquin , Kimlli, Fndlicliur ; z na.^incú oba Preslové.

Sotva že duch lidský ozbrojen jest tímto obrazem, z vtšího dílu domácí pílí sestaveným,

již sob klade širší lilohu, na celý povrch zemský se rozprostírající. Chce vdli, jak

každá kriijina, každé pásmo zem , moe a pevniny, liory a eCišt podleny jsou roz-

linými druhy rostlin, jak tyto jsou vcspol smíšeny, jak se vespol vyluují a spátelují,

kleré irdliijí spolenost, které samolii. tmu nebo svtlo, zimu neb horko, výše neb do-

liny, z lcli nebo onch zemin složenou pdu, cizopasné-li nebo samorodé. Z tchto

prací, po celé kouli pozemské nesíslnými badateli vykonaných , ve skvostných sbírkách

uložených a nákladnými atlasy obrazovými vysvtlených, povstala nová vfla, rostlinná

geogralie, vrná družka geoguosie. Kdož by spoetl jména všech, co pispli k jejímu

vybudování? Budtež jmenováni: Wahlenber^, Schouw, Alexander v. Humboldt, Gricse-

bach, (d)a Uecandollové. Nesmíme též zatidelí našich krajan Hciike, Sieberta, Pohla,

Lhotského, Berchlholda, Helfera, jenž nemalých zásluh o všeobecnou Floru sob získali.

Sotva že duch lidský se rozhlédl po soustav rostlin a po jich rozpostavcní na

povrchu zem, již zase z této vnšnosti, kterou pouhým, na venek po všech stranách

pátrajícím okem pojímati bylo, utíká se do hlubiny života vniti-ního rostlin, ozbrojen

sklem drobnohledným, jímž se mu jeví nejjemnjší budova prvotních ástic všelikého

hejli a jich vespolného složeni. Tím povstala mikroskopická anatomie rostlin, která

hlavn za nynjší doby etných skoumatcl zaujímá. Uvádím zde ze starších Grewa,

Malpíj^hiho, Rudoirdio, Jlirbela; z novjších Roberta Browna, Ungra, Hoffmeistra, Schachta.

Také náš Corda v této ad estné místo zasluhuje.

Zhloubení vnitní budovy rostlin vedlo pímou cestou k písnému zbadání postupného

jejich vývinu. Od malilkého, skoro beztvárného, z jediného zrneka nebo buky zárodkové

sestávajícího kelu násobením a zákonitým spoadováním podle vrozeného jí vzoru nebo

pratvaru rodového vzrstá jetlnollivá rostlina u vyvinování svých ústrojí, spchá od je-

dnoho stupn výtvornosti k druhému až k ouplné dosplosti. Tu teprv stanou se rzné

ze sebe vycházející a do sebe pecházející formy cele srozumitelné, a nazýváme vdy
z toho vycházející morfogenii (tvarorodem) a morfologií (tvaroslovím). Náležejí k nej-

novjším formacím vdeckým našeho století ; ledva tu poato, všude prací bez konce, všude

nové vyhlídky do daleké budoucnosti. Proslulejší nkterá jména stjte tu: Gothe, Max.

Braun , Paycr, Schimpcr, Bravais, Wigand, Schleidcn.

O kýž by se z mladších našinc nkdo odvážil chopiti se toho pedmtu; pi

známé bystrot smysl a vytrvalosti mysli zdailo by se mu jisl mnohý hieroglyf pí-

rody vyložiti a do tajemství jejích vniknouti.

Ze rostlinozpytcc zabíhá konen i do obvodu palaeonlologie
,

pirozená a nutná

vc. Kdož mže ve vrstvách kry zemské od geognosta nalezené skamenlé rostliny

aneb jich otisky lépe uriti, pojmenovati a popisovati nežli on, zvlášt když mu zb-
hlost v badání mikroskopickém a znalost morfologie napomáhá! l'vádíin jen Brognarda

a Gopperta Vratislavského. Podobn proslul i náš Sternberg co dokonalý botanik

též i v palacontologii rostlin.

Vstupujeme do vyššího oboru, do živoišslva, jehož svrchovanou korunou lovk,

lidstvo jest, postavené na pechodu do íše duchovní.
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V rostlinstvu jsou duševní moci ješt jalio zaklety, nemají libovolného pohybu,

ani citu vlastního, predce však vládne hluboký rozum u zbudování jejich tles z nej-

jemnjších bunk, vlákenek, cév a mázdicek, nejpodivnjší fantasie, nejnžnjší kraso-

chuf u vytvoováni jejich zevnitních podob a okras barevných, jakási dobrá vle a

láska a rozumná úelnost v pomru k živoišstvu u vyhotovování nejrozmanitjších

látek, ku pokrmu a lahdkám milovaných vyšších spolutvor sloužili majících. Jaká to

nevyskoumalelná harmonie mezi rostlinstvem a živoišstvem! i se utvoily rostliny díve

než do svta vstoupla zvíata, a práv tak, jakoby každý druh rostlin ml tušení poteb

druh zvíecích, jimž byl pisouzen? A zvíata zase nadána byla nástroji tesacími, eza-

cími, drmolicimi ; šávami žeravými, trávicími, hlodavými, jako naped ozbrojena na upo-

tebení rostlin jim souzených. Ci v tom slepá náhoda panovala, z níž jako man rozum

a souhlasnost se vydaily , anebo vyšší, nade vším tvorstvem se vznášející prozetelnost,

o které stží jasné pedstavení sob utvoiti umíme ; anaf naši malinkou osobnost, kterou

pedmty obyejn chápáme , nesmírn pesáhati se zdá. — Neohrožen duch lidský

i do skoumání tchto tajin vyššího života se uvrhl. S jakým výsledkem
, píšt

dále rozjímati budeme.

Rychlost svtla.

etnými pozorováními , vykonanými na povrchu zemském , snadno se nabylo pe-

svdení, že svtlo probíhá ohromné prostory v tak krátkých asových dobách, že jich

naprosto ani postihnouti nelze. Tak n. p. zkoušky, inné k mení rychlosti zvuku,

ukázaly, že na dálku 5 mil bylo vidti záblesk dlové rány v témž okamžení, v kterém

bylo dlo vyjjáleno. Jediné prostory nebeské ukázaly se dosti rozlehlé , aby v nich

mohla zpytována býti rychlost svtla.

Teprva pomocí hvzdáských pozorování možným stalo se rozluštní té úlohy, ale

nemožným zdálo se, pesvditi se zkouškami o pravdivosti obdržených resultat, až

r. 1849 pan Fizeau sestavil aparát, jímž možno mili bezprostedn rychlost svtla, až

dosud jenom z astronomických pozorování vypoítatelnou.

Máme tedy dva prostedky k témuž cíli, a to tak rozdílné od sebe, že popsání

jich zajisté bude zajímavé pro naše tenáe.

První pozorování, z kterých se dala vypoítali rychlost svtla, dala se na konec

17. stolelí. Bylo to r. 1675 a 1676, když Romer vypoetl tuto rychlost pozorováním

zatmní prvního msíce Jupiterova.

Jest vbec známo, že tvero msíc Jupiterových vykonává kolem této planety

obh, podobný obhu našeho msíce okolo zem. Dále známo jest, že každé tmavé

tleso nebeské, vydáno paprskm slunením, tvoí za sebou stín, a že tedy jiné tleso

obíhající kolem nho jest osvícené aneb zatemnlé dle toho, nalézá-li se vn aneb

uvnit tohoto stínu. Tato jest píina všech zatmní.

Výkres 1. zejm tuto vc objasní.

Pedstavme sob S co slunce uprosted kruhu Z Z' Z" Z'", naznaujícího dráhu

zem. V jiném kruhu mnohem rozsáhlejším, J J' J", obíhá kolem slunce Jupiter, pro-

vázen svými trabanty, z nichž nám tuto initi pouze s prMiím. Pro vtší jednoduchost

Tci pedstavné sob, že slunce, zem, Jupiter i jeho msícové leží v jedné a též ploše,
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a že Jupiter slojí ncpohybné, co zatím (Obr. 1.)

zem vykoiuivii obí-li svj Z Z' Z" Z'"

okolo slunce a první niésíc Jiipile-

riiv M svflj obéh okolo tohoto.

Když stojí zcinc v Z, pozo-

rovulcl na ní se nalézající bude

moci spatiti pomocí dalekohledu vy-

noovati se msíc .lupilerílv ze stínu

tohoto. Mezera asová mezi dví-m'''

výnory jeho obnáší 42 hodin , 28

minut a 3.5 sekund , za kterýžto

as vykonává první msíc Jupiteríiv

svj obh okolo hlavní planety. —
Trvání tohoto obhu jest vždycky

písn stejné, z ehož mohli bychom

soudit, že n. p. stý výnor Jupitero-

va msíce bude se díti toho a toho

dne, v tu a v tu hodinu, minutu

a t d. Skuten-li ale pozorujeme

tento stý výnor, shledáme, že o nkolik sekund se opozdil. Av.šak pohlédneme-li na výkres

náš, uvidíme, že zem, která se pi prvním pozorování nacházela v Z, pi druhém pozorování

se nachází v Z', tak že pi tomto svtlo od M picházející má k ní cestu vtší o vzdálenost Z Z'.

Podivuhodná pravidelnost, s jakou následují po sob úkazy astronomické , nepi-

pouští nic jiného, nežli ono zpoždní stého výnoru Jupiterova msíce piísti delší cest,

již svtlo musí vykonati od nho k zemi. Miti vzdálenost Z Z' jest snadno, a když

ledy víme, že svtlo potebovalo tolik a tolik sekund, aby ji probhlo, dá se vypo-

fisti, jak velikou cestu urazí za jednu sekundu, a hle — již známe rychlost svtla.

Dále dejme lomu, že by zem stála v Z", pak bychom již nepozorovali výnory

Jupiterova msíce, nýbrž jeho ponory do stínu hla^^lí planety. Tu pak mohli bychom

podobným spisobem vyi)ocísti as, kdy se bude díti stý ponor, pi skulcíném ale pozo-

rováni shledáme, že tento se o nkolik minut uspíší. Mezi prvním a stým ponorem leží

vzdálenost Z" Z'", o kterouž mlo pi posledním svtlo kratší cestu. Porovnámc-li

as, o který se stý ponor uspíšil, s délkou áry Z" Z'", kterou snadno lze vypoítati,

obdržíme co výsledek tutéž rychlost svtla, jako pi vypoítávání výnoríi, tak že jeden

výpoet dotvrzuje pravost druhého.

Tím spíisobcm nalezeno jest, že rychlost svtla obnáší za sekundu 41,560 mil, a

že ledy potebuje svtlo, aby došlo od slunce na zem, 8 minul a 13 sekund. O pra-

vosti tohoto astronomického výpotu nebylo nižádné pochybnosti ')> 3'^ pedstaviti vc

') My pi tomto výkladu pro zjednodušení vci pijali, že Jupiter slojí nrpohybn, i

mohl hy nikdo namítnouti, že tomu tak není. a že ze samého pohybování Jupiterova

na dráze své okolo slunce dalo by se vysvlliti opoždni a uspíšeni vjnoiu a ponoru

jeho msíce. K odvráceni námitky té pipomínáme , že pH .istroiioiiiiekém vypotení

asu, kdy výnor a ponor msíce Jupiterova se dje, ovšem již náležitý ohled jest brán

na pohybováni Jupiterovo, tak že tento vjíiocl svrchovanou bezpenost poskytuje.
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smysln nechtlo se dlouho podaili. Pes púl druhého sta let marn se pokoušeli

uení o preobtížnou tuto vc, až konené p. Fizcau tak šfasten byl, že vyvedl tu úlohu

pomocí velmi jednoduchého aparátu.

(Obr. 2.) Aparát pán Fizeau-v skládá se z náslcdují-

M cích ástí: V S stojí lampa, G' G" jest sklo bez

Ianialgamového podkladku, R jest zoubkované kolo a

M zrcadlo umístné v znamenité odlehlosti. Pi

I zkoušce s tím aparátem zavóšeno bylo zrcadlo M

)
na jednom dom na výšin Montmartru blíž Paíže,

ostatní ástky jeho nalézaly se v Suresnesu, u vzdá-

lenosti pod oním 8633 mélríi.

Zkouška dje se v noci. Pedstavme sob, že

kolo R odpoívá, pozorovatel pak nalézá se za sklem

G' G" v G. Z lampy S padne paprsek SG na príi-

hlcdné sklo, tam dílem projde skrz n smrem GK,

dílem odrazí se ve smru GM. Nám initi jest to-

liko s tímto posledním odraženým paprskem , ten

projde vyhloubeninou nepohybného kola R a ubírá

se dále až k M, zde odrazí se a vi-átí se zpt zase

vrubem kola, až v G dostihne oka pozorovatelova,

což vše trvá asi V, 5000 sekundy — as to, jehož po-

tebuje paprsek, aby urazil cestu z G do M a na-

zpt z M do G. Pi tom musíme nn'ti na mysli, že

pro unnstné záclony nemže oka pozorovatelova dojíti nižádné svtlo pímo od S, pak

že zuby kola R ern jsou nateny, aby se od nich nemohlo svtlo odrážet, tak že

veškeré svtlo, které pichází ku pozorovateli do G, jest svtlo od zrcadla M odražené.

Kolo R opateno jest 500 zuby, mezi nimiž nachází se tolikéž stejn velikých

náezíi ili vrub: uvedeme-li kolo v pohyb, aby se otoilo jednou za sekundu, tedy

bude as, ve kterém jeden zub neb vrub jistým místem projde, obnášeti Viooo sekundy.

Udlíme-li ale kolu takovou rychlost, aby se za sekundu otoilo Í5ki'áte, bude jeden

zub nebo vrub ku projití njakým místem potebovati y,5ooo sekundy, což jest práv

tolik asu, co potebuje paprsek slunení, aby se dostal z G do M a nazpátek.

Pi takovémto pohybu kola když paprsek svtla od G odražený zastihne na své

cest k M vrub kola, projde jím a octne se v M; odtud znova odražen koná cestu

zpátení do G, avšak pijda ku kolu se toícímu nenalezne již vrub
,

jímž byl prvé

prošel, nýbrž nejbližší zub, který mu cestu zamezuje, tak že dále proniknouti nemíiže.

Vrub, který luied na to pijde, propustí opt paprsek od G picházející, kterýž pak zpt

odražen od M vrazí zase na nejbližší zub a dále nemže. Takto propouští otáené

kolo jenom paprsky od G k M jdoucí, paprsky pak odtud nazpt odražené zachycuje,

tak že pozorovatel v G stojící v úplné tm ponoen jest, an oka jeho nižádný paprsek

svtla dojíti nemže. V takové pípadnosti s tiplnou jistotou uzavírati mžeme, že as,

jehož potebuje jeden zub anebo vrub kola, aby jistým místem prošel, zcela roven jest

asu, jehož potebuje paprsek svtla, aby vykonal cestu z G do M a odtud nazpt.



— 59 —

Je-li rychlost kola o nfco monší, pak jenom í-sst paprsku z M pricliázejícílio za-

chycena jest znl)cni kola, ostatní pak ást jeho projde ástí vnihu, kterýžto v takové

pnpadnosti nebyl na svém niísté úplní- naliražcn zubem na následujícím, a pozorovatel

ledy bude vidéti jakousi slabou zá. Tottíž stane se, bude-li rychlost kola o néco zvét-

šena. Pá-li se kolu ale laková rychlost, aby se otoilo 3()krát za sekundu, kdežto as

projiti jednoho zubu neb vrubu jistým nuslem obnášeli bude '/joooo sekundy: pak po-

zorovatel bude vidéli úplné svtlo ; nebof paprsek picházející z G pijde v kole na vrub,

jímž projde, odražen pak od M opt nalezne vrub, jímž projíti mže.

Že aparát pana Fizeau-a jest sliižitjši , nežli jak jsme jej zde vyobrazili , rozumí

se samo sebou; my z nho podali jenom to, íeho potebí ku porozuníní vci. Tak n. p.

jest pi kole zvláSlni stroj, jenž udává poet otáek kola za sekundu
;

pozorovatel pak

opaten jest kukátkem, které, bráníc jiným paprskm pistup k jeho oku, mí pi tom

sílu svtla od M picházejícího.

Tím spsobcm, když známe délku áry GM, poet zub a vrub kola, rychlost

jeho otáení, a srovnáme s tím úinky na oko pozorovatele v G : s jistotou miti m-
žeme bczprosti-edn rychlost svtla. Miti pak rychlost, obnášející za sekundu více nežli

40,000 mil, na prostoe 8000 metr, zdaž nepodobá se to opravdovému divu?

DROBNOSTI.

Nádoba nalezená c diluvialnich vrstvách u Vlencú blii KavUteiiia.

Když jaem se v mésících srpon a záí 1. r. zanášel skoumúním pdopisných pouir okolí

Tclmského a LiteiiHkébo, byl jsem pancui rytíem BrecUcrem, majetníkem slalku Vlencckho,

npozornia na místnost blíže toho statku, kde ped nedávném byla nalezena památuá nádoba,

od nho již eskému Museu darovaná.

Tato nádoba, kterou zde v '/^ její veli-

kosti obraz pedstavuje, jest zhotovena z er-

nošedé hlíny » nese na sob patrn znaky, že

nebyla dlána na hrníském kruhu, nýbrž že

byla vylmtena pouhou rukou. Leželat pak

asi 2 sáhy pod povrchem poluim v písité

vrství, která vy\7šené polnosti mezi Korném

4 Vlenci pokrývá. Vniliek její byl napbiio tím-

též pískem, v jakém ležela, v sousedství ne-

vyskytla 80 však ani památka lidsk-ých kostí.

Po bedlivém ohledání místnosti pesvdil jsem

se, ze zde nikdy nebyl hrob, neb pedn jest

hloubka, v niž nádoba nalezena byla, phliš velká, kulem nádoby nebylo ani popele auj

kosil, a z.tdruhé objevuje písitá vrstva všude stejný neporušený ráz usazeniny.

Okolí Vlcuecké náleží k jihozápadnímu kraji vápenných silurských vrstev, z nichž se

paborkovitá vysoina mezi Prahou a Zdicemi skládá. Vysoina tálo dosaliuje zde na nejvyšších

iDÍstecb 200 sáhli, v prmru však loO°. Aáplav dilutialní pokr>vá tuto vysoinu ve dvou
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pásmech, v jednom vyšším, asi 180" nad moskou vysoinou povýšeném, a v jednom niž-

ším, asi 140—150" vysokým. Náplav ten záleží z vtší cásli z písku a oblázk, porznu

též z blíny, v níž u Berouna odkryty byly slonové zuby (stoliky), ímž se tedy dilnvialní

stáí lch naplavenin patrné stvrzuje. Jmenujeme-li tyto naplaveniny diluvialiií, znamená

to tolik, jako že pocházejí z dob, v nichž žily v Evropé slonové, nosorožci, hyeny a t. d.,

když roviny severní Evropy byly pokryty z veliké ásti moem; zkrátka z tch dob, kte-

réž se kladou ped stvoení clovéka.

Vlenecké vrstvy náležejí k hlubšímu pásmu diluvia zdejšího a dle výšky nadmoské

souhlasí docela s podobnými naplaveninami v okolí Pražském, o nichž jsem v Živi

r. 1854 st. 383 se zmínil.

Podle toho jest Vlenecká nádoba nejdávnjší starožitnost eská a pochází z dob, pro

nž nám historické mítko úpln chybí. Nález ten není však jediný svého spsobu.

Skoumáním kostí v rozliiných jeskyních odkrytých vyšel ten zajímavý výsledek, že spolu

s kostmi pedpotopních, dávno vymelých zvíat, také se vyskytují lidské kosti a poz-

statky pedmt lidskýma rukama zhotovených. Tournal nalezl v jeskyni u Bize, bliž Nar-

bonny ve Francii, nejenom v sraženém vápenci, nýbrž také ve svrchní erné a ve zpodní

ervené vršin hlíny lidské hnáty a zuby, z nichž první již všeho zvíecího klíhu zbaveny

byly, druhé ale ješt skelný tvrdý povrch mly. Spolu s tmito kostmi vyskytovaly se hojné

stepy hrubého hlinného nádobí, misky sladkovodních a moských mkkýš, jakož i hnáty

vymelých druh jeleních, srních a medvdích (Ursus arctoideus). V docela podobných

pomrech byly nalezeny lidské kosti a stepy hlinné s hnáty rozliných vymelých zvíat

v jiných jeskyních francouzských, anglických, brasilských a nmeckých (ve Frankách).

V nkterých jeskyních francouzských byly lidské pozstatky nalezeny spolu s kostmi no-

sorožc, hyen, tygr a lv.

Dosavadní stav skoumání té vci nedospl tak daleko, abychom rozhodn v tom ohledu

vysloviti se mohli, zdá se však býti k víe podobno, že již v dobách diluvialních , totiž

v dobách evropských slon, nosorožc a lv v našich krajinách lidé obývali.

Je-li tomu lak, náleží Vlenecká nádoba zajisté k nejpamátnjším starožitnostem e-

ského Musea.

Pi té píležitosti upozoríiuji všechny sbratele starých památek, aby též okolností si

povšimli, v nichž kamenné mlaty, u nás tak hojné, se vyskytují. Podobá se, že i tyto ped-

mty náležejí z ásti k nejstarším, možná i díluvialuím dobám. Taktéž bylo by práti, aby

na hnáty zvíat vymelých vtší pozornost obrácena byla, a jmenovit též k okolnostem,

v nichž se vyskytují.

Museum eské vdn takové dary pijme a dopisy v tom ohledu zaslané redakcí

Živy uveejní.

J. K.

Loveni sled v dolejší Volze.

Sledi, kteí vtším dílem co slanekové k nám obchoduí cestou picházejí, jsou ryby

moské (Clupea Hareugus L.), nalovené v severních ástech Atlantského moe. Nesmírné

množství chová však také ChviiUnské i Kaspické moe, odkud do dolejší Volhy se sthují.

Vyskytujít se tam dva druhy : Clupea pontica a C. caspica Eichw. Díve byl z tchto ulovených

sled jen tuk vyvarován, teprva v nejnovjší dob 'nasolují se také a picházejí co praví
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slanekové do obchodu. Množství tich ryb ve Volze jest podivuhodné. Roku 1856 bylo jich

uloveno asi 100 milion kus; roku 1857 bylo jich zasoleno 50 milion kus, z množ-

ství ješt& vtšího byl vyvai'cn tuk; neb do obchodu (irišio C140 sud rybího tuku, z nichž

každý obnášel 38 pnd (po 40 librách), tedy bylo všeho tuku 172,920 pud iili

6,870,800 liber; 1000 ryb dá asi 2
'/^ pudu tuku, všech ryb k tumu potebných bylo tedy

asi 70,400,000 kus. Vbec bylo r. 1857 v dolejši Volze uloveno asi 120 milion sled.

Je-li již ve Volze tak velké množství téchto plodných ryb, jak veliké musí být

v Atlantském oceánu, kde se lovení od severního mysu a Sellandských ostrov až k pr-

livu anglickému a dále provozuje. V as stehování sled jest Volha v pravém smyslu

slova témi rybami naplnina. Pi jediném vyhození síté bylo jich chyceno 150—200 tisíc,

a tak hojný lov trval celý den.

PH tom všem nepozoruje se pražádný úbyt v množství sle kaspických.

Koiiopi manihké.

Nejpevnjší provazy, jmenovit pro koráby, nedlají se z vláken konopných (Cannabis

sativa), nýbrž z vláken jednodloiných rostlin, z nichž mohutný novoselandský lenovník

(Phormium tenax), z rádu liliovýcli rostlin, již dávno v našich zahradách znám jest. Jiná

též jcdnodložná rostlina, která v novjší dob dává hlavni vlákna na provazy koráb

amerických a anglických, jest velkolupenný krásný banán, z nhož obyejné druhy (Musa

paradisiaca a M. Sapientium) obyvatelm horkých krajin hlavní dávají potravu. Bohužel

nedá se rostlina ta v Evrop pstovati, neb potebuje aspoíi takového tepla, které ani ve stínu

pod 20° R. nepadá. Výrobky z vláken té rostliny jsou však již v Evrop známy, a sice

nejenom ve spsobu provaz, nýbrž také co tkaniny velmi ozdobné.

Rostlina dávající vlákno k tmto uielm jest Mnsa troglodytarum textoria, odrda

druhu Musa paradisiaca, a roste na Filipínských ostrovech, zvlášt okolo Manily na Lnzonii.

Zde jmenuje se konopí z té rostliny dobyté Abaka. Na ostrovech tch vyskytuje se v stavu

divokém, porznu se ale také pstuje, a sice nyní v míe poád vtší.

Od nkolika let jest konopí z té rostliny hlavním pedmtem vývozu na Manile. Stvol

tohoto banánu jest 9— 12 stop vysoký a asi O palc tlustý; vyhání listy 8 stop dlouhé a

l'/j stopy široké, tmavozelené; plod jest menší nežli u obyejného banánu a mén chutný.

Vlákna dobývají z té rostliny takto: Po odkvtu porazí se stvol, listy se upotebí co píce,

pak so vrchní vrstva sloupne a vnitní dá po usušení 8— 10 stop dlouhá vlákna. Roní

výtžek na Filipínských ostrovech obnáší asi 450,000 cent, cena 13 milion frank.

Z tch dováží se 280,000 cent do sev. Ameriky, 120,000 do Anglie, a asi 50,000 cent

spracuje se v Manile na provazy, jimiž se zásobují koráby v ín, Austrálii a Kalifornii.

Vi/ídnihovdni se australské pevniny,

„Hamburger Correspondent" od 1.3. srpna m. r. obsahuje zprávu o pednášce jistého

doktora Ludvíka Beckera, držané v sezení filosofické spolenosti Alelbournské a týkající se

nkterých úkaz , z kterých dá se uzavírat na rychlé vyzdvihování se aspo jisté ásti

Austrálie. Rozlinými zkušenostmi na samém míst nabytými ztvrdil skutek, žé v posledních

dvanácti msících dno moské v zálivu Hobsonském o tyry palce se pozdvihlo. Dále uka-

loval na to, kterak podstavek praporu prislavního ješt ped pti lety nalézal se bezpro-
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stedné na behu moském, íiaslo v cas pítoku bývaje od moe oplachován, kdežto nyní

mezi žerdí praporovou a moem leží široký kus suché zem, pokryté bujným rostlinstvem,

na kterém slojí etné domy a slaný. V sousední kolonii Jižní Austrálii dokázáno prý s ne-

pochybností zevrubným méením technických úedník, že celá železnice od svého otevení

v minulém roce o ítyry palce se zvýšila. Roku 1802 bylo celé jižní poraoí od slavného

moeplavce anglického, kapitána Fiinderse, s velikou bedlivostí hydrograficky vyšeteno a

hloubka more zmena. Mapy jeho vydané od adaiirality platily až dosud za naulickon

autoritu, nicmén není jeho zmení hloubky moské více spolehlivé následkem vyzdviho-

vání se dna moského. Tak n. p. na jednom mísl v zátoce Lacepedeské, kde Fhnders

nalezl deset sáh vody, není jí te více nežli sedm sáh. Dno moské musilo se tedy

v 56 letech o 18 stevíc zvýšiti, což se svrchu udaným každoromin se zvedáním o tyry

palce úpln se shoduje. Vláda koloniální je prý úpln zpravena o tomto stavu vci a lak

o tom pesvdena, že naídila nové hydrografické zmení beh moských. Dále dotvrzuje

Dr. Becker theorii svou i tím, že povodn, jimž druhdy Melbourne býval vydán a jimiž

tolik škod trpíval, od více lei poneuáhlu piestaly, pak že zdi nábeží Melbournského slojí

nyní o O sfr. výše nad hladinou moskou nežli ped 20 lely. Jiná pozorovnní vedla prý

k závrce, že toto vyzdvihování vztahuje se na celou pevninu australskou. Dle toho po-

kládá referent za vc ku pravd podobnou, že celá tato pevnina pozvedla se nad moe
v dob pomrn nové. Jisté úkazy geologické, n. p. ne.lostatek mnohých ve starém svt
se nalézajících usazených vrstev, vedou k domnní, že Austrálie po dlouhý as ješt tvoila

dno moské, když už jiné zem, jmenovit na severní polokouli, pokryly byly bujným rostlin-

stvem a s ásli i za rejdišt sloužily zvíatm úpln vyvinutým. Jiná toho znameni máme

v etných slaných jezerech uvuil pevniny, která, žádnými pítoky nekrmena, nikoliv ne-

udržují rovnováhu mezi pítokem a výparem, nýbrž povstavše vyzdvižením se zem, v od-

louenosti své od oceánu vstíc jdou povlovnému ale jistému vyschnutí. Uvnit Jižní Austrálie,

na sta mil od moe, nacházejí prý se vysokými horami od okolních krajin oddlené, roz-

sáhlé planiny beze vší stopy rostlinného života, který by ani tvorci mocí nejbujnjšího

podnebí na ten as nemohl se vyvinouti; nebof prý pda sestává ze suchého písku moského,

smíšeného s drobným oblálkem a valouny, pak se škoapinami mušlí, rak a jiných ko-

rejš v Jižním oceánu dosud žijících, které s ásti tak úpln jsou zachovány, jakoby moe

teprva vera bylo odteklo.

Schzky pí-íodnického sboru Musea království eského.

Po delší pestávce v letních msících otevel pedseda pan prof. Jan Purkyne opt

pírodnické schzky dne 23. íjna 1858, a vítaje pátele našeho domácího pírodoskumn

z rozliných krajin do Prahy navrácené, vybízel je k hojn návštv tchto schzek a k sd-

lování svých zkušeností na cestách nebo v studiích soukromých nabytých.

Na to iiodal pan Emanuel Purkyn krátkou zprávu o svých botanických studiích

v okolí Berouna, zvlášt o závislosti rostlin od fysikálních a geologických pomr pdy,

ukázal, jak se rozšíení druh rostlinných v tch krajinách dle povahy vápna, bidlice a

kemene ídi, a jak z toho polní hospodáství užitek erpati mže. Širší výklad podá pan

E. Purkyn sám ve zvláštním pojednání.
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Pan J. Kreji podal takléi 7.|irávii n pracích svých v ohledu pdopisn^m v Reroiin-

ski^m okolí vykonaných. Pedložil mapy katastrální obce Berounské, Tetínski'!. Korcnskó,

Mnoanskr, Lileíisk a Sknhrovské, geidogicky kolorovaní', jakož i veliký 24 stop dlouhý

prez skalní pdy z Dobríšskýcb les u Rachot až k Brdatkiiin n Berouna. V tomto pr-

ezu, v ninž výšky a drlky v tomtéž jhou pomrn, totiž 1 palec = 40 sáhm, vidti jest

všerliny skalní vrstvy v pirozených jejich pomrech a úkloncch. Práce ta jest ustanovena

pro fliiální hospodáský spolek v Beroun a má sloužiti co poátek mapového archivu,

v nmž každý hospodá o pomrech pdy svého majetku pouení nalezne.

Pan A. Fric ukazoval konen iady krásných a vzácných skamcniin z eského útvara

silurského, jmenovit nov odkryté trilobity od Rokycan a Uval.

Na návrh pana pedsedy prof. Purkyn uzavel sbor pírodnický panu Purkyíiovi mlad-

šímu a panu J. Krejímu za jejich nauiúháuí a co malou náhradu z píjm sekcí podati po

30 zl. st. Pan J. Krejí pijal však ten návrh jen pod tou výminkou, jestli se za ty

peníze pírodnické kiiiby do knihovny musejní zakoupí; což bylo od sboru schváleno a pijato.

iSejblišší schzka nato odbývána byla dne 28. listopadu 1858. Ve schzce té, kvli

ohlášenému pednášeni pana prof. Jana Staka „o chemickém zkoušení starých pergame-

nových listin k dokázaní jich pravosti" velmi hojn navlitívené, byl peten nejdíve list

od pana prof. Karla KoHslky, v nmž vyjití svého díla : „Studien itber die Meihoden

itnd die BenUliuny hypsometrischer Arhei/cn, iiachgcwiesen an den iiveauverlidlt-

ni$sen der Umgebungen von Prag. Golha, Juslus Perlhes 1858" ohlašuje a spolu jedeo

exemplá spolku vnuje s vdným pipomenutím , že práv ua vybídnutí a pomocí téhož

spolku tuto práci poal.

Pan J. Krejí upozornil na obe mapy k tomu dílu pidané, z nichž jedna pedstavuje výšky

Prahy samy, druhá okolí Pražské v té rozsáhlosti, jako mapa okolí Pražského od Matice vydaná.

Na tchto mapách jsou výšky vrstevnat kivými árami, jimiž se všechny body stejné

výšky spojují, a barevnými pruhy udány, a sice v map Pražské od sáhu k sáhu, v mapé

okolí od 10 k ID". Žádné msto v Evrop nemže se lak krásn vyvedenou mapou ho-

nositi, a jestli panu profesorovi Koistkovi z vyvedení tak krásné práce zasloužená est

a chvála vyplyne, pipadá z toho zajisté též jistý podíl píroduickérau spolku Musea, jehož

piinním ta práce zapoata byla. Pan Krejí pravil dále, že vyslovuje zajisté pání pí-

rodnického odboru, peje-li panu prof. Koistkovi štstí k provedení tohoto díla a rozšíení

jeho na celé echy. Bohužel, že prostedky spolku jsou tak skrovné; doufati však lze, že

stavové nebo vysoká vláda této veledležité vci se ujmou a ukonení bypsometrického vý-

skumu celých ech možným uiní.

Na to poal pan prof. J. Stanek svou pednášku o chemickém zkoušení starých per-

gameno-ých listin k dokázání jich pravosti.

Píinu k této pednášce zavdalo podezn'\áiií proti pravosti „Libušina soudu'*' v aso-

pisu „Tagesbote'* podncované. Nepovolaný soudce našich starých písemních památek

osmlil se totiž v eeném asopise z rozliných domyšlených palaeografických, aesthctických

a historických dvod pravost Libušina sondu v pochybnost uvádti, a když narážky ty od

uenc našich s tun opovrženímodniítnuty byly, jakého zasluhovaly, neváhal k dosažení svých

1

imílýcb výrok co poslední zbraní vytasiti se námitkou chemickou, ie prý rukopis nemže

býti starý, jelikož barva jeho jezabelov žlutá ukazuje, jak byl dlán spSsobem teprv od

Darseta v nynjším století ualezeuém. Mimo to uvádl co dvod zvláštní zelenou barvu
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inkoustu, jímž jest Libušin soud psáu, kdežto prý zelených slouenim tísla v inkoustu obsa-

ženého se zvíecími blánami ani nestává.

Užívaje pi tom nevdomosti vtšího dílu obecenstva ve vécech chemických, postavil

se dopisovatel „Tagesbotu" na stanovišt, jehož mrzkost ani nejpísnjší slovo dostatené ne-

naznaí. Nejpodstatnjší výminka vdy jest poctivost; jakého pak ducha jest ten, kdo ve

jménu vdy a pravdy lež hájí? Co se nejdíve pipravení pergamenu od Darseta udaného

týe, neudává Darset, jak se pergamen pipravuje, nýbrž jak se pomocí železnatých solí

jezabelov h&Tví. Dopisovatel ,,Tagesbotu" vytrhl, nevidv ani rukopisu Libušinn soudu, z po-

jednání pp. Palackého a Šafaíka slovo ,,isabellgelb", kterýmž slovem barvu pergamenu na-

znaují, a vyvrací vc, kterouž byl sám na praný vystavil. Komu napadlo tvrditi, že

Libušin soud jest jezabelov žlut zbarven ? A kdyby i tomu tak bylo, nevyvrátila by chemická

zkouška od Cordy vyvedená celou tuto budovu domyslíií Slovo „ogubi" bylo totiž kyselinou

Iíslovou ovlheno a zernalo, nikoliv však špinav žlutý pergamen. Ponvadž sloueniny tísla

se železem dávají sraženiny erné, dokazuje zkouška, že inkoust rukopisu jest železnatý a že

V pergamenu žádného železa není, že tedy Darselovým spQsobem pipraven býti nemohl.

Co se pak týká zeleného písma Libušina soudu, jesti každému luebníkovi známo, že

jsou tíslové kyseliny, které se železnalými solemi dávají sloueniny zelené, a též takové,

které dávají se železem sloueniny tmavomodré. Tyto tvoí v inkoustu sraženiny erné, ony zstá-

vají rozpuštné. Nemohl býti rukopis psán takovým inkoustem , v nichž byly ob sloue-

niny? Zelená se vssála do pergamenu, erná sraženina však zstala co okoralá ást na po-

vrchu a byla pozdji (mylíni) odstranna. 1 ta okolnost jest k víe podobna, že erný

inkoust zplesnivním sezelenal (na již Corda naráží).

Tak se tedy chemická námitka v „Tagesbolu" vystavená ukazuje ve své úplné nicot.

Co vbec dá se chemickými zkouškami na starých pergamenech ukázati? Pede vším

byl-li pergamen již díve popsán, a zdah na seteném písmu znovu psáno bylo. V tom

ohledu pesvdí reakce sulfocyanidem draselnatým v okamžení, zdali na pergamenu jest nej-

menší stopa inkoustu setelého písma, a ponvadž takové dosti hojné stopy v tom písmu

zstávají, vystoupí náležitým pipravemm starší písmo pod novjším a rozeší v mnohých

pípadech nastalou pochybnost.

Zdali však pergamen novým neb starým spsobem jest pipraven, zdali inkoust jest

nový nebo starý, to nižádný chemik nedokáže, ponvadž recepty starých prmyslníka ani

neznáme. Co se pak týe našeho Libušina soudu, byla chemickými zkouškami nikohv ne-

pravost, nýbrž pravost jeho dokázána, jelikož se ukázalo , že není psán ani na písmu se-

teném, ani na pergamenu Darsetovým spsobem zbarveném.

K dotvrzení všeho toho ukázal ku konci pan prof. Stank na starých pergamenových

rukopisech spsoby, jakými se setené písmo poznává, jakož i jak se železnaté inkousty a

železnaté pergameny v kyselin tíslové chovají. Takiéž byl ukázán starý rukopis, v nmž
písmo z ásti bylo zelené, z ásti erné, a to asto na též stran, a byl porovnáván s ped-

loženým rukopisem Libušina soudu. Pítomní ohledali pozorn též na slovo vzaté místo

„ogubi,"' jakož i barvu pergamenu, a shledali, že následkem ovlhení kysehnou tíslovou

zernalo, okolní místa však jen slab zhndly. Barva pergamenu zdála se všem pítomným

býti špinav žlutá , což pirozen od stáí a špatného zachování rukopisu , nikoli však od

zbarveni pocházeti mže.

Na str.
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O vyliynulých ssavcích a ptácích.

OJ Jana Kfvjctliu,

fO výsledek dfiinyslnýcli ijrací prírodoskumc evropskýeh a amerikánskýcli jeví se

nám Icíf minulý stav zem dávno ped nejstaršími upomínkami historie v pcpodÍTOé jasnosti.

Porovnáním tisíeerýcii skamcnrlýcli zbytkii rostlin a zvíat, nalezených ve vrstvách

skalních, jak se živoišstvem nyní-jším tak i mezi sebou, bylo poznáno, že již

v dobách pcdávno ped stvoením lovka minulých zem byla ' obývána rozli-

nými zvíraly a rostlinami.

1'h tom jeví se ten zakini, že v nejstarších dobácíi panovali tvorové jednodušší,

zvlášté moští mkkýši a lenovci, pak teprva následovali tvorov ústrojnosti vyšší,

zvlášt ulirallovci obojživelní, až konen v dobách našim bližších nejvyšší ústrojenci

živoišin', zvlášt ssavci se vyskytuji, naež teprva co nejposlednjší a nejvyšší len

lovk vystupuje.

Dle skamenlýeh zl)ytkii listrojných Ivor dli se vrstvy v dávnovkosli na po-

vrchu zemském usazen pirozen ve ti oddíly, v prvohory, druhohory a tctiliory,

z niciižto první jsou nejstarší, poslední nejmladší.

V každé dob tchto hor byl pomr pevniny k moi jiný. Kde nyní jsou pevniny,

bývalo moe, a kde moe, bývaly pevniny. Nesíslné nniožství moských otisku nalézaných

až u lemon nejvyšších hor dává o tom ncvývratiid svdectví (viz Živu r. 1853 sir. 317).

Pevniny prvohor, k nimž se poítají útvary silurské, devonské, kamcnouhelné a perm-

ské, nemly vyjmouc nkteré lenovce (štíry, raky, hmyz) žádných obyvatel. Zdá

.se, že byly z veliké ásti pusté a holé a jen na mokinách zarostlé bujn \7vinutymi

plavuními, pesliíími a kapradími stromy, kteréž daly látku uhelným vrstvám. Móe
však oplývalo již v té dob nesmírným zástupem živoišslva nižších tíd, ba i ryby

byly již hojn zastoupeny.

Teprva pevniny druhohor a li-elihor mly první obyvatelstvo z tídy teplokrcvných

ítvernožcil a ptákft, a o tchto, co o pedchdcích nynjSiho nám nejbližšího a nejdle-

žitjšího živoíiistvR, chci zde v lu-átkosli jednati.
"'
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Druhohory , ku kterýmž nejdíve zetel obrátíme
,

pokrývají velikou prostoru

v Evrop a severui Americe. Nejvtší díl vrstev jejich nese na sob sice ráz pvodu

moského, znaná ást jest však utvoena na pevné zemi v sladkých stojatých vodách.

Dle (dožení svého rozvrhují se vrstvy druholior ve ti útvary: ncjzpodnjší, Trias na-

zvaný a v Evrop bohatými ložišti kameinié soli vyznamenaný ; stední dle pohoí Jur-

ského, které z nho se skládá, Jura nazvaný, a svrchní , dle kídy , která v nm roz-

sáhlé vrstvy skládá, útvarem kidovým nazvaný.

Nejstarší stopy, a sice ve vlastním smyslu stopy, nalezené v druhohorách,

náležejí plákm.

Ve státech Massachusetts a Conneeticut v severní Americe vyskytují se totiž vrstvy

éerveného pískovec stídav s bidliným kamením, kteréž k Triasu a tedy k zpodnímu

oddílu druliohor náležejí. Ve vrstvách tchto byly odkryty nesíslné otisky šlépjí, a sice

v prostoe 14 mil na 20 rozliných místech. Z podoby tchto šlépjí soudí americký

geolog Hitchcock, že pocházejí od nejmén 44 rozliných druh, z nichž 30 k ptákiim,

ostatní pak ku plazíím poítá. Velikost tchto pták dosahovala od velikosti sluk

až nad velikost pštros. Neb jsou mezi tmito šlépjemi takové (Ornitichnites giganteus),

které mají 18 palc délky a mezi prsty 12 palc otvoru, kdežto krok sám 4— 6 stop

dlouhý jest. Rozmry tyto ukazuji na ptáka, který byl tyikráte vtši nežli pštros.

Pda, po které tito obrovští, bezpochyby bahenni pláci, kráeli, musila býti mkká, neb

po stran šlépjí jest kámen vyvýšen jako obruba. Podobné šlépje, akoliv mén
zetelné, byly nalezeny také v Anglii v podobných vrstvách, jakož i v nejsvrchnjších

vrstvách Jury, v tak zvaných vrstvách 'Wealdských.

Kosti ptaí však chybí z té doby úpln. To se vysvtlí snadno tím, že ptáci mají

kosti duté a tenké v porovnání s kostmi ssavc, a že tedy snadnji rozpadnouti se

mohly nežli tyto, zvlášt povážíme-li, že mrtvoly jejich na povrchu zemském ležet z-
staly a tedy vzduchem snadnji porušeny byly nežli kosti ssavc v jeskyních neb

drách ukrytých.

Nejstarší zbytky ssaccú a sice elisti se zuby byly nalezeny v Anglii u Stones-

fieldu ve vrstvách jurských.

Zbytky tyto, náležející dvma rozliným druhm, jsou tedy nejstarší památky ssavc-

ctva. Vtší z nich (Phascolotherium Bucklandi) náleží dle podoby zub k vaknatým ssavcm,

nyní jen na Austrálii a Ameriku obmezeným; druhý menši (Amphillierium Prevostii) souhlasí

dle zub ásten s vaknatými, ásten s hrayzožravými ssavci (jako jest ježek, krtek).

' Památná jest ta okolnost, že tito nejstarší ssavcové souhlasí s tím i-ádem ssavc,

který mezi nynjšími k nejmén vyvinutým náleží, a tak se stvrzuje i zde zásada pí-

rodní, dle kteréž v celku pokrauje od jednoduššího k složitjšímu.

Že však v onch dobách nejenom vaknatí a hmyzožraví ssavci žili, nýbrž také

již pedchdcové tlustokožnatých, které svého nejvtšího vyvinutí v tetihorách dosáhli,

dosvduje úlomek zpodní elisti se temi stolikami, nalezený též ve vrstvách Jurských

u Stonesfieldu, z jehož podoby znamenitý anglický anatom Oicen soudí, že náležel ma-

lému ssavci tlustokožnaténiu, ku kterémuž pozdjší Hyracolhcrie, Microtherie a Hyopo-

tami, nynjší však slonové, nosorožci, tapírové, hrochové a vepi patí.

Ve vrstvách jurských ndadších (v Purbeckových vápencích, nejhlubších mezi Weald-

skými vrstvami) u zátoku Durdlestonského bylo taktéž nniožství zbytk malých ssavc
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odkryto, z iiicliž asi 8—9 rod se 14 dnihy usUinovcno bylo. Nejvtší díl z nich

(n. p. Spalncothorluin, TricoiiodinO niiloži k limyzožravýni ; dva druliy (z rodu 1'lagiaulax)

upumínají velmi na nyní žijící vaknalii skákavé niySi (llypsiprymnus).

Mnohem hojnjší a roziiiaiiiljší jsou zbytky ssave v Ieíihorách. Pevniny byly

již rozsáhlejší a pomry povtrnosti již k nynjším velmi podobno, proež již také

v rozliných krnjiniicli rozliné rody a druhy se vyskytují. Dle uložení svého a dle

menší neb vtší hojnosti skamenlýrh zbylkíi s nynjšími rody a druhy souhlasujících,

rozeznávají se v lixHihonicii tii útvray, jeden zpodní (Eociin), jeden sti-ednt (Miocán)

a jeden svrchní (Pliocan). Útvary tylo nacházejí se na dn vyschlých moi-í a jezer a

skládají se z kamení velmi rozliného. Nad nimi vyskytují se jeSt naplavené vrstvy

velmi rozsáhlé, obsahující též kosti zvíat dávno vyhynulých. Vrstvy tyto obdržely jméno

Vilucium a pecházejí zpoznenáhla v jiné ješt novjší naplaveniny, které obsahují

zbytky tvorstva nynjšího a kteréž obdržely jméno Albwium.

Co se jitúkú týe, vyskytuji se ve telihorních vrstvách již ne pouze stopy,

nýbrž skutené kosli jejich, akoli posud velmi porznu, což z dvodu ped lim vy-

vinutých vysvtlili se dá. Z toho, co posud odkryto bylo, vychází, že nejvtší díl ád
jejich již tenkráte zastoupen byl. Zpívaví ptáci hnízdili se ve vtvích strom stinných,

ápové a volavky brodili se u beh jezer a bahen ; husy a kachny plovaly po vodách,

supové a orlové vznášeli se v povélH. V jílu u Meudonu blíž Paíže byly nalezeny kosti

z nohou ptáka, jejž Prevost Oaslornis Parisiensis nazývá aOwen k rodu slípek (Rallus) pi-

družuje. Délka lidlenní kosti bez kloubu hoejšího obnáší 18 palc, stehenní kosti 15 palc,

kdežto nynjší slípky nuiohem menší rozmry mají. Zvlášt obrovské rozmry mají však kosti

ptaí na Novém Hollaudu nalezené. Kosli lyto nenáležejí sice do vrstev tetihorních, nýbrž

do náplavy nové, .Mluviuni, avšak palí k rodm úpln vyhynulým, jež Owen jmény

Dinornis, Palapteryx a .\ptortiis opatil. Dinornis giganieus ml výšku 10 stop a ná-

ležel jak ostatní k ptákm baheinum. Dinornis elephantopus má na hoi'ejšim konci bháku

tlouštku 7 's palce. Také na iMadagaskaru byly nalezeny nejenom kosti, nýbrž i vejce

obrovských pták, kteí bez pochyby lež v dobách pomrn novjších vyhynuli a k

rodu Epiornis náleželi. Není jisto, zdali náležely k bahcnníin anebo k vodním ptákm.

Za pamti lidské vyhynul na ostrov .Mauritius pták Dido ineptus nazvaný, kterýž spo-

joval znaky holubu a kur, avšak nemotorným tlem svým na ohromnou kachnu upo-

inínal. Co velikou vzácnost chová eské Museum hoejší elist tohoto ptáka,

z nhož mimo zobáky v Kodani a Londýn schované a nnnio staré vyobrazeni ze

17. století nic není známo.

Nejenom povtí, nýbrž i moe v dobách tetihorních bylo oživeno zvíaty teplo-

krevnými. Ve zpodinch tetihorních vrstvách u Antorfu byla odkryta lebka pliskavice (Del-

lina), miležející zvíi-eli asi 10 stop dlouhému, jež uvier íJ//>/ííuí planiroslris iiojmenoval.

Podobné zbytky, náležející z ásti pravým velrybám cBalacna, BalaenopteraJ, byly

nalezeny též na jiných místech, ve Francii, Itálii, Nmcích, Ruších, Anglii a sev. Americe.

Mladši nežli kosti velryb a pliskavic jsou kosti ochechul . sirén. Nyní žije z léto

eledí jen moská kráva (Manatus) a Dngong (HalicoreJ ; jeden druh, Rhyliiia Slelteri,

který ješt r. 1741 u Kamatky v nesíslném potu se vyskytoval, byl za krátký ías

vyhuben, jelikož chutné maso a tuk tohoto 4000 lib. tžkého zvíete velrybolovce píliš

lákalo. II. 1768 byla poslední lUiylina zabila a naleží spolu s ptákem Dido k nujpauiá-

5 *
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tnjším zvíatm za panili lidské vyhynulým. Jiiió sirény, náležející z vtší ásti k rodu

Halianassa, zdržovaly se v nioi-ích pokrývajících v posledních dobách telihorních nkteré

krajiny írancoiizské. Bezpochyby zdržovaly se jako nynjší sirény pi ústí velkých ek,

kdežto rostlinami vodními se živily.

Jiné velmi památné zvíe z ádu tule . moských psíi jest Owenv Zeuglodon

cetuides. Kosti jeho vyskytují se zvlášt v starých tetihorních vrstvách státu Alabama

v sev. Americe, kdežto jistý Koch množství hnál a obratl jeho sebral a nemotorn

v kostru 114 stop dlouhou sestavil. Kostru tu ukazoval roku 1849 také v Praze pod

jménem Hydrarchos a prodal ji konen Berlinskému pírodnickénui kabinetu, kdežto

však podvod brzo byl poznán a po odstranní nepináležitých kus nová kostra byla

sestavena, jejíž délka jen 60—70 stop obnáší. Nicmén zstalo zvíe i takto velmi

památné ; neb mimo znamenitou délku ukazuje také zajímavý pechod od velryb k tu-

lem, majíc s onmi podobu elistí, s tmito však zuby a ploutevní nohy spolené.

Ostatn nebylo toto zvíe pouze na Ameriku obmezeno, nýbrž zbytky jeho vyskytují se

také na Malt, u Bordeaux, u Lince a Mosskirchu.

Znamenitý jest poet ssavc, kteí v dob Ietihorní a diluviální na pevné zemi

obývali, poítá se jich totiž asi 600 vyhynulých druh, kterýž poet jest ale vlastn

bezpochyby vtší, ponvadž kosti tchto zvíat nejvíce jen pocházejí z Evropy, an ostatní

díly zem v tom ohledu posud málo proskoumáiiy jsou. Nesmíme však mysliti, že tito

ssavci všickni najednou žili, nýbrž jako s útvary po sob následujícími rozliné zvíeny

se stídaly, tak následovalo také za telihorních dob nkolik ssavích zvíen po sob.

Gervais rozeznává podle zbytk vyhynulých ssavc ve Francii nalezených šest

ssavích zvíen.

První, nejhlubším li^elihornim vrstvám, bezpochyby souasným s nummulitovým vá-

pencem náležející, obsahuje rody Curyphodon a Poloeonictis, onen k býložravým, tento

k masožravým patící.

Druhá vlastni eocenová doba (zpodni tetihorni útvar) obsahuje pedevším Lophi-

odonly a jiné tlustokožuaté ssavce, jako Uijracolherium, Dichobune, Helerohyus, Pro-

paloBotherium, Anchilopus a j., pak nkteré masožravé a jednu opici Macacus eocenus.

Tetí zvíena, náležející svrchním vrstvám cocenovým, jest vyznaena rodem Pa-

laotherium; pak žili tehdy z tlustokožnatých Lophioderium, Tapirulus, Anchilherium,

Chwropotamus, Hyopotamus, Adopis a j., pak Anoplolheridy. Jlasožravci byli zastou-

peni rody Hyoetiodon, Cynodon a j., hlodavci veverkami a rody Ptesiarctomys, The-

ridomys a j., taktéž žili nkteí vaknatí. Velkých tlustokožnatých a pravých pe-

živavc však ješt nebylo.

tvrtá zvíena nalézá se v stedních ili miocenových tetihorních vrstvách, a

sice ve spodním jejich oddílu zvlášt rod Anthrocolherium a mimo nj jiní tlustokož-

natí, jako Palceochwrus, Hyopolamus, Cainothtrium a. j., z masožravých, tehdy hojnj-

ších nežli díve, zvlášt Hyamodon, Plesiugales, Soricictes a j. Ponejprve se zde vysky-

tují nosorožci a tapírové, vaknatí také nechybí, rod Palaeolhcrium však již úpln vyhynul.

Ve vlastních vrstvách miocenových, ku kterýmž náležejí hndouhelné vrstvy Uher,

Rakous, Moravy a Cech a ve Francii vrstvy u Sansanu, objevují se zvlášt masožravci,

z nichž mnozí posud žiji, pak Mastodonti, nosorožci, tapírové, Dinotheriumf Anchi-

lherium, Macrolherium, Choeromorus, PaltBomeryx a j.
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Piilii zvíena nalézá se ve svrchních rili plioccnových Ietihorních vrstvách, n. p.

v písku u Montpclliorii, v sh'nu u Oeiiinficn a j. a obsahuje skoro jen takové rody,

7, nicliž posud druhové žijí. Rhinoceros íncisivm a megarhinus pak Mastodon, breci-

rostrís jsou nejvýznaínT-jSí; vyskylují s<í také medvdi, sajhy a tuleni.

Šestá zvii'enH nalézá se v diluviu, lotiž v slarjCIi naplaveiiiiiách, zvlá.št v jesky-

ních a slujích, a obsahuje nejenom rody nýbrž i <lruhy po.sud žijící s nkterými vyhynu-

lými, jako Elephas primigenius , Rhinoceros lirhorhinus, Ilippopotamus major,

Vrsus spelíPiis a j.

Ze jmenovaných zde zvíat vytkneme nkteré zajímavjší.

Pro první dobu rrctilioruícli vrstev jsou zajisti; nejvýznanjší etní tlustokožnatí

ssavci, tehdy v Evrop lak iiojni a nyní jen rodem vep zastoupení, kdežto v Asii

a Africe jcšl slonové , nosorožci , tapírové a hrochové , v Americe vepi a lapí-

rové se zachovali.

Mezi vyhynulými evropskými uponnnají uiuolié druhy na indické a americké

lapíry. Nejstarší z nich jesl rod Coriphoclon, pozdji tcprva následuje Lophiodon,

z nichž obou nkteré druhy v starších tetihorních vrstvách nalezeny byly. Mezi nimi

jsou nkteré, které samého tapíra ve velikosti pedci, a jako Lophiodon isselense k men-

ším druhm nosorožc se pibližuji.

Lophiodonti mli jako tapírové nynjší krátký chobot. Blízce píbuzní s Lophio-

donty a lapíry a taktéž chobotem opateni byly Palacotherie, jenom podobou zub od

nich se rozeznávající. Nejvtší druh, Palaolherium magnum, ml velikost srnky , nej-

menší druh byl tak veliký jako zajíc.

Taktéž památná skupcniua starších vrstev jsou Anoplotheridij, vyznamenané lim,

že mezi zuby nemají mezer. Nejvtší druh Anoplotherium commune ml velikost osla.

O nco menší a mnohem štíhlejší byl druh Anoplotherium yracile a Xiphodon gracile;

rod Dichohune obsahoval menši druhy velikosti zajíce nebo svišt.

Vbec rozeznávají se Auoplotheridy od nynfjších llustokožnatých svou štíhlostí, a

mohou se takka co pechod od tchto k pežívavcm považovati, s nimiž mají i dva

paznchty na každé noze spolené.

Anchilherie pedstavují zase pechod mezi pravými tlustokožnatými jednokopytna-

lými ssavci, ku kterýmž naše nynjší kon náležejí. Všickni tito ssavci živili se rost-

linami, akoliv na zaátku léto doby také masožravci žili, ovšem jenom malí.

Jeden z tchto masožravc, Palaeonycíis giganlea., kterýž jest nejstarší ze všech

známých dravc, podobá se dle postavy ke kunám, dle velikosti k hyenám. Jiný kunám

podobný rod jest Cynodon, jehož zuby však na psa upomínají. Ješt jiný rod, Hyaeno-

don, obsahuje dravce, jejichž znaky zárove na medvdy, hyeny, psy ba i na

vaknaté upomínají.

Praví vaknatí, k nimž náležejí nejstarší ssavci evropští, žili též v této dob

;

taktéž nkteré druhy z ád hlodavc, totiž veverky, polní myši, jakož i jeden netopýr.

V lesích anglických žila v té dob opice Macacus eocenus, z tlupy tak zvaných mo-
ských koek. Tento údaj jest pamtihodný; nebof nyni žijí opice na jediném míst

evropském, totiž na skále Gibraltarské, kde tak zvaná turecká opice (Inuus sylvanus),

jejíž domov vlastn severní Afrika jesl, se zdržuje; z kostí lovích nebyla však ani
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stopa nalezena, nýbrž teprva v nejposlednjší predhistoricke' dob, za as diluvia, vysky-

tují se nkteré afi nedokonalé zbytky ílovn, tedy v dob zajisté o statisíce let pozdjší.

V stedních Cíli miocenových vrstvách tetihorních obývali v Evrop ješt jiné

druhy opic, z nichžto jeden, Pilhecvs antiquus, jest poznán dle zpodní elisti v slínech

u Sansanu ve Francii nalezené, druhý pak, Mesopitherus penlhelictis, dle zbytk

v ecku nalezených. Nejpamátnjší jsou však zbytky velké k lovku podobné opice,

u Saint Gaudens blíž Pyrenejských hor nalezené. Opice tato, Dryopilhectts Fontani, byla

vtší nežli šimpanz a náležela jako tenio k tlup Oranar-Utangil, Gurill a Gibbonn, od

nichž se však svými zuby a kratším obliejem rozeznav á.

Mnohokopylnatí tUistokožnatí ssavci byli i tehdy nej etnjší. Nkteré druhy náležejí

k druhm již v eocenových vrstvách se vyskytujícím, avšak jiné rody pipojily se k nim.

Jmenovit objevili se ponejprve nosoroici (Rhinoceros) a nkolik slon z rodu Mastodon.

S nimi zároveií pásli se v iiustých lesích hndoidielnýcii lapírové, vepové a k nim pí-

buzné druhy z rodu Anthrocotherium a mnoho jiných zvíat z tohoto ádu. Taktéž

objevuje se rod Hippoíherimn co pedchdce nynjších koní, který dle zub na kon
upomíná, na junhou ale mimo vtší kopyto dvma spárky vyznamenán byl, jako pe-

živavci. Jeleni, co zastupitelé pravých peživavci, vyskytují se zdo ponejprve.

Nejpamátnjší zvíe té doby jest však Dinotlierium gigantenm, kteréž od skou-

matel dle podoby svých dol ohnutých zpodních elisli, dvfnia ohromnými tesáky ozbro-

jených, k velrybovitým sirénám pipoítáváno bývá , dle zbytk okonin však, u Abts-

dorfu ve tetihorních vrstvách východních Cech nalezených, k slonovitým ssavcm pi-

poísti se musí CViz Živu 1 . — ). Hlava tohoto zvíete jest 3 '/j stopy dlouhá a 2 stopy

široká, celá délka dosplého zvíete obnášela nejmén 18—20 stop.

Kosti nosní ukazují na to, že zvíe bylo opateno mohutným rypákem, v každé

elisti jest po pti stolikách, v zpodní pak eli.sti dol zahnuté dva tesáky. Zbytky

toho ohromného zvíete, kteréž v bahnech u ústí velkvch ek rostlinami se živilo, vy-

skytují se po celé Evrop, zvlášt u Rýnu (Eppelsheim) a Vídn, ve Svýcaích, Francii,

ecku, taktéž ve východní Indii a Novém HoUandu.

V jihovýchodní Evrop v ecku žil v tch dobách, což jest nejdivnjší, také

ohromný lenochod, Macrotherium penthelicum, velikosti nejvtšího slona, kdežto nyní

lenochodi pouze na jižní Ameriku jsou obmezeni.

S rozmnožováním býložravých ssavc zvtšil se také poet masožravých. Jmeno-

vit se vyskytují hojn Hyaenodonti a Amphycioni, krvežízniví vrahové tehdejších oby-

vatel lesních. Nkteí z nich pevyšovali medvdy svou velikostí, dle podoby své

stáli však uprosti-ed mezi nimi a psy. eled koek objevila se také ponejprve, avšak

jen v menších druzích, taktéž píbuzný k nim rod Machairodus, vyznamenaný velikými

ostrohranými tesáky.

Nejvtšího vyviiuilí dosáhli však dravci teprva v dob dilumáhú.

Zvlášt medvdi, mezi nimiž medvd jeskynní (Ursus spelaeus) velikostí a silou

se vyznamenával, žili tehdy v tak velkém potu, že kos ti jejich k nejrozšíenjším zbyt-

km pravkého ssavectva náležejí. Nalezišt tch kostí jsou jmenovit jeskyn, jako

v Morav Býí skála, jeskyn slovenské, nmecké, francouzské a anglické. Medvd je-
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skyniii byl skoro o ih-linu vPlší nežli nynjší, avšak soudíce podle ziibQ byl sotva dra-

vjší nežli on, nýbrž živil se bezpochyby nejvíce rostlinami, tak jako medvd nynjší.

Ostatn se vyskytuje s vyhynulým tiint<j druhem medvdím laké již pedchdce evrop-

ského brlníka (Irsus antos), jejž mnozí co zvláštní druh pod jménem Ursus priscus

uvádjí, který ale s brtníkem docela souhhisi.

Skoro v tomtéž nniožství jako medvdi vyskytují se také hyeny, též jako med-

\di hlavn v jeskyních. Druh, který tehdy v Evrop obýval, Hyaena tpcliua, ml
velkou podobnost k jihoafríckénui nyní žijícímu druhu, totiž k hyen skvrnité, a mžeme
souditi, že též ve spftsobu života tomuto druhu se podobal, totiž ve dne v jeskyních a dou-

patech se ukrýval, v noci však na lup vycházel.

Z eledi koek, kicrá v stedních vrstvách telihnrních byla zastoupena nkolika

menšími druhy a v pozdjších vrstvách vtšími , upominajícínii na evropského rysa a

amerického jag^iara a ku^uara, objevuji se v dob diluviálni nkteré druhy, z nichž

jeden, Felis antiqtia, dle velikosti levhartu se rovná, druhý však, Felis spelwa,

dle velikosti i samého lva pi^edí a skoro všude po Evrop (též v moravských

jeskyních) se nalézá.

Také z feledi psii, vlk. lišek a jiných menších dravc nalézají se v di-

luviu zastupitelové.

Nejpamátnjší ssavci jsou však v diluviu opt tlustokožnatf mnohokopytníci, z nichž

jmenovité nosorožci a slonové v hojnosti podivuhodné se vyskytují.

Zmínili jsme se již díve o nkterých druzích nosorožc, které žili již za sted-

ních dob tetihorních; nejhojnjší byl druh Rhinoceros incisicus, který jako dnešní in-

dický a japanský druh na nose jediný roh ml, a v okolí Vídenském
,

podél Rýna a

ve Francii se vyskytuje. V diluviálni dob nahradily druhy Rhinoceros leplorhinus a

liehorhintts. kteí dva rohy na nose mli jako druhy afrikánské a od sebe tím se rozezná-

vají, že u prvního chip od sebe oddleny nejsou
,
jako u druhého.

Rh. leptorhinus žil zvlášt v stední a jižní Evrop ; Rh. tichorhinus však v celé

severní Evrop až do Sibirie. Roku 1771 nalezl myslivec jakutský u Vilui na ece

Len celé takové zvíe zamrzlé, 1 1 stop dlouhé a 7 stop vysoké, ješt s masem a kží.

Roh jiného v Sibirii nalezeného nosorožce má délku 3 stop, lak že zbra jejich mnohem

strašlivjší byla, nežli druh nynjších.

Jako nyní, žili v dobách tchto dávno minulých zárove s nosorožci také slonové.

Pravcí slonové náležejí k dvma rodm, z nichžto jeden, totiž Mastodon, vyhy-

nul, druhý však, Elephas, posnd dvma druhy, indickým a africkým, zastoupen jest.

Rozdíly obou druh záležejí hlavn v podob stoliek; u rodu Elephas jsou stoliky

z rásnatých skelnou hmotou zubovou pokrytých desk složeny a nahoe rovné, u rodu

Mastodon vybíhají však jako u vep v homolovité konce. Mastodonti žili již v sted-

ní dob tetihorní; pak vyhynuli jak se zdá v Evrop docela, avšak zachovali

M' v Americe.

Žádné pravké zvíe nezanechalo po sob tolik linát a zub jako slon pravký,

od Tatar mamut zvaný, Elephas primigenius, který žil v dob diluviálni. Již ekové

a ímané podávají zprávu o tchto kostech, akoliv tak málo, jako pirodopisci 16, a
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17. století, pvod jejich vyložiti si umli. Hnáty a kosti jeho jsou po celé severní

Evrop a Americe rozšíeny; známe ohromné tesáky od Prahy, kde byly odkryty v

zahrad knížete Kynského, od Oustí nad Labem, od Kolína, Vysoan, Berouna , kde leží

v hlín naplavené; dosti hojné jsou v rovinách moravských, okolo Vídn a zvlášt v ro-

vin dolské a podolské. Nejetnji vyskytují se však v Sibii-i a v polární Americe.

Ostrov Ljachov u ústí Leny jest v pravém smyslu slova celý pokryt zuby a hnáty

slonovými; zvlášt zuby jsou tak zachovány, že od více nežli 100 let du obchodu co

pravá slonová kost picházejí a tak jako od živých slonu se potebují. Nekolikkráte již

byli celí mamuti v sibiském ledu a znu'zlém bahn nalezeni; tak ponejprve r. 1799

u listí Leny, r. 1843 na Tasu mezi ekami Obi a Jcnisei, a sice nejenom co kostlivce,

nýbrž i s masem, kží a chlupy.

Zárove s mamutem žili již také oba dnešní druhy slon : od nich se však ma-

mut rozeznával pedn srstnatou kží, tenšínii a etnjšími deskami v stolikách a

ostejší podobou dolejších elistí. Výška obnášela 15— 16 stop, tedy byla taková, jako

u indických slon, tesáky byly ale mnohem vtší, nkdy až na 15 slop dlouhé a

na 1 stopu silné.

Náramné množství mamutových kostí na jednom míst uložených ukazuje na to,

že slonové v pravku lak jako nyní spolen ve volkýcli stádech žili. Potrava jejich

záležela hlavn z listí stromového, neb ve zmrzlých mrtvolách mamut bylo nalezeno

ješt mezi zuby jehlií jedlové. Z toho, jakož i ze silné srsti niamut v Sibii nale-

zených, dá se souditi, že slonové pravcí i v studeném pásmu žili. Bezpochyby st-

hovali se v zim více k jihu, v let pak podiU behu ek k severu, pi emž mnohý

kus v bahn uváznul a zahynul. /íl>!iifinm ^ v!

Zárove s nosorožcem (Rh. tichorhinus) a mamutem pebývali v EM'op také dva

nebo ti druliy hrocha, Híppopniamus, nyní pouze na Afriku obinezené, kdežto u bahni-

tých beh ek a jezer se zdržují. Nejvtší druh vyhynulý, H. major, jehož zbytky na

mnohých místech stední Evropy, ve Francii, Anglii a Ruších se nalézají, pibližoval se

dle podoby k nynjšímu a snad to byl lontýž druh, velikost jeho byla však znan vtší.

V dobách tch žila také rozliná zvíata z rodu koní, a mezi nimi byl také druh,

s nynjším .skoro docela souhlasný. Nyní nežijí nikde v Evrop divocí kon (nýbrž

jen zdivoeli), dle zpráv starých ímských spisovatel Strabona a Varrona ale byli v do-

bách jejich divocí kon ve Španlích a Švýcaích, taktéž náleželo maso divokých koní

k lahdkám dávných Nmc. V Britanii nalezl však Caesar již ony malé kon, kteí

podnes odtamtud pod jménem pony k nám picházejí. Z rodu skotu žili v dob dilu-

viální aspo ti druhové, a sice vy.skytuji se zde ponejprve, neb v starších \Tstvách

není po nich ani stopy.

První druh byl skot pižmový. Bos moschaítis, posud žijící, avšak pouze na po-

lární Ameriku obmezený ; zbytky jeho byly nalezeny v Sibii, u Berlína a v Anglii.

Ostatní dva druhové žili nepochybn ješt v dobách ímských, obývajíce v pralesích

Germanie. Jednoho z nich jmenovali Bison , druhého Urus, a pivádli je na

štvanice do ftíma.

V nejstarších památkách písemnictví našeho vyskytují se také již dv jména divo-

kého skóla, iubr a /ar, z nichž ono Bisonu, toto druhu Urus náleží.
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Již v LibiiSiní- soudil obrazí sp viíšc fliriidoše ^\o\y. „miíclinu riikií, zarve

jarým turem" ; v Liidiši a Luboru ve Kralodvorski-rn rukopisu n>'y'*''' Zdcslav dliihé

devce, i na drevcl Uií hlava, vzkofí na o jarobujný, brdivýini slovy vece: PradCd

mój zbi (liva tura. olík zahna Nónicev sliory: zkusi F-ubor cbrabrost moju." Snad to

jeden z pedkáv Pernšteini-v, klei mli v znaku tuí blavu. Také knížecí rod Auers-

perkv, jejichž pvodní hrad jest Turjak v Krajin, má lottíž znamení ve svém štítu.

Taktiíž jest povšimnuli iiodno, že mnolio eských míst svým jménem na tura upomínS,

jako Tui"any, Tui-Í. Turov, Tursko.

Slovo zubr nalézá se v Mater Ncrboniiii. pak v niístnícb jménech Zubí a Zubrnice.

V staronmecké básni o Nibciungách dje se zmínka o honb jak na túry tak

na školy, ') z ehož všeho vysvítá, že oba druhové skotu ješt v dobách historických

V"Stední Evrop a jmenovit v slovanských zemích žili.

'"

' Tur ^7IlynuI docela a hnáty jeho pod jménem Bos primigenius nalézají se po celé

Evrop v naplavcninách roztroušeny. Akoliv dle popisu Caesara ') pevyšoval dávný

tur nynjší náš domácí skot silou i velikostí, lak že ho porovnává se slonem, ukazuje

pedce docela souhlasná podoba tura vyhynulého a skota doniácílio, že onen jest vlastn

jen' pedchfidce tohoto, a že naši býci a krávy bezprostedn od lura pocházejí.

Zubr žije posud, av.šak obniezen pouze na les Blovžský v Litv, kde z rozkazu

cara bedliv se hájí, aby tento poslední poloniek pravké naší zvíeny úpln nevyhynul.

Od lura a našeho býka rozeznává se pede ^ším dlouhou hí\ou, která šíji a plece jeho

pokrývá, jakož i znanou velikosti. Zbytky pravkého zubra, na mnohých místech

v Evrop ve vrstvách dihiviálních se vyskytující, obdržely od pínidopiscfi jméno Bos

priscus, tento druh pevyšoval ale žijícího zubra nejmén o tvrtinu velikosti.

Jeleni objevili se v Evrop mnohem díve nežli skotové : podotkli jsme již díve,

že se \7skytnji kosti jelení v stedních vrstvách tetihoriiícli. Pozdji pibýval poet

druhít jeleních a podoba jejich blížila se vždy více k podob jelen nynjších, tak že

se dá souditi, že v dobách diluviálnícli již nkteí druhové žili, kteí podnes v Evrop

rozšíeni jsou. To platí jmenovit o srnu, jelenu, sobu a losu. Sob (Cervus tarandus),

zdržující se nyní jen v nejsevernjší Evrop, Asii a Americe, byl tenkráte rozšíen skoro

^0 celé Evrop: kosti jeho nalézají se až do Montpellicru v jižní Francii. Z toho roz-

šíení jakož i z rozšii*ení škola pižmového, nyní též jen na polární krajiny obmezeného,

pak z jistých úkaz, které svdí o vtší rozsáhlosti horského ledu v Alpách ba i

v Tatrách, uzavírati se dá, že v jisté dob pedhislorieké ponebí v Evrop studenjší

bylo nežli nyní. Los (Certvis alces^ žil v stední Evrop zajisté ješt v historických

dobách, naež pipomenutý verš z Nibelung, kde slov Elch, pipomíná ')• Zbytky jeho,

' ) Darnarli sclilup; er schiere einen Wi.ienl und eiiieii E\rh , Slarkor Ure viere u nd

eliieii griinmeii SchelcU. Verš 370-3.

'') Tcrtinm e»t genus enrum, qui ÍVi appellantur. Hi šunt majnlludiiie infra eleplian-

lo9. specie el colore et figura tauri. Magna vLs eorum et iiiagna velncilas, neque

hninini neqiic ferae, quara conspe.xeriiit, parcunt. — Amplitudo cornuum cl figura el

species mnltum a nostrorum boum cornibus differt.

Caesar, de bello gallico. Lib. VI. Cap. 28.
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ZvIáílP jiaroliy, iialéziijí sp v naplaveniiiiich italskýcli, švýcarských a nmeckých. Nyní

žije jen v scvcnii Rusi a v Sibii. Uproslied mezi jelenem a losem stál vyhynulý jelen

irský {Cervus megaceros), jehož kosti a parohy nejcastji v Irsku se nalézají, kterýž

ale po celé skoro Evrop a sice ješté v historických dobách rozšíen byl. Schclch

v Nibclungách jest dle mínní nkterých tento irský jelen. Výška jeho obnášela až

ke konci paroh 11 stop, byl tedy dvakráte vyšší nežli nynjší jelen, parohy byly 6

stop dlouhé a konce jejich 10— 12 stop od sebe vzdáleny. Podoba parohii toho

jelena souhlasí v celku s podobou pandn'i losových, lebka však má tentýž tvar jako

a nynjšího jelena.

Konen zmíniti se sluší, že na nkterých místech jižní Evropy také zbytky vel-

blovd ba i iiraf, nyní jenom v Africe se nalézajících, odkryty byly.

Zvíena Evropy mla tedy, zvlášt co do ssavc, úpln jiný, od nynjšího docela

rozdílný ráz. V bahnitých lesích, kde se za dne nosorožci a mamutové pásli, slídily

v noci hyeny po koisti a lev plašil svým vaním plachou zv ze spaní. Stáda srnu,

sob a jelen probíhala se po nivách, a medvd a vlk vydírali z nich krvavou da, jen

zubr a tur vzdorovali nepochybn vítzn tmto škdcm. —
Ohlídnuvše se po zvíectvu v dobách pedlidských v Evrop , obrame se nyní

ješté k jiným dílm svta. Nejlépe jest v tom ohledu proskoumána severní Amerika,

kdežto zvlášt v novjší dob znamenitá horlivost v skoumáni zkamenlých zbytk ži-

voišstva se objevuje. Ze starších zvíat uvedli jsme již tuleíiovité zvíe Zeuglodon,

nalezené v Alabam. .liné ješt památnjší nalezišt vyhynulých ssavc jest tak zvaná

zlá zem, „mauvaises lerres" v Nebrascc. Památné jest, že již v tetihorních duhách

ráz zvíeny americké byl zcela jiný nežli nyní, akoliv nkteré rody Americe i

Evrop spolené jsou.

Ve starších tetihorních vrstvách evropských poznali jsme mezi nejhojnjšími

zbytky rod Palaeotherium. Také v Nebrasce byl jeden druh v starších tetihorních

vrstvách odkryt, totiž Palaeotherium giganteum, dosahující velikosti kon a tedy dva-

kráte vtší nežli druh evropský, P. magnum. Ješt vtší bylo zvíe Titanotherium,

k pedešlému píbuzné ; elist jeho má 5 stop délky, kostra 18 stop délky a 9 stop výšky.

Jiný rod této eledi, Anchitherium (též v Evrop zastoupený), blížil se jedno-»

duchýin kopytem ke koním, kdežto rody Agriochoerus a Oreodon z eledi Anoplothe-

rid k peživavcra pecházejí. S tmito zvíaty byly pak nalezeny dva druhy noso-

rožc, z nichž jeden má jen teli díl délky indického, pak rod Archceotherium, dle

zub svých jak býložravým, tak i masožravým píbuzné ; z vlastních dravc uvádí se

rod Machairodus, konen nkolik druh želv. Krátký tento výpoet obsahuje první

koist od amerických uenc v jmenovaných starých vrstvách tetihorních uinnou,

z ehož z jedné strany památná souhlasnost, avšak v druzích úplná rozdílnost ód evrop-

ské tetihorní zvíeny vysvítá.

Také v novjších tetihorních vrstvách a v diluviu panují podobné pomry, ale jen

málokteré souhlasí s druhy evropskými.

') Slovo Elch, Elen není patru nic jiného nežil naše slovo jelen.
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Ze sloiifi jcsl J!(le nrjparniítneiši druh Mastodon giganteuf, v Evrop jen v ste-

dních tctihoniich vrstvách známý, v miiorickrm ihluviu ah; lak rozšíený, jako Ele-

phas priiiii^reniiis v evropském. Znaky jeho byly již díve zkrátka uvedeny ; k tomu

podotýkáme jen, že vehkost zvíete toho pevyšovala velikost slona indického. jMamut,

Elcplias primigeniiis, jest v severní Americe též roz.šien a sice v sevornéjšíeh kraji-

nách, kde Mastodonta zastupuje. Dvma nicdvédni, kteí v evropském diluviu známi

jsou, odpovídají dva druhy severoamerické, Ur.iiis americanuit a U. amplideus, z nichž

první pod jménem erný medvd posud žije. Koky byly zastoupeny druhem Felis alrox,

a také kon, pi odkrytí Ameriky od Evropaníi docela vyhynuli, objevili se v druzích

Equus curvidens a Equus americanus. Ze skotfi žili dva druhové z rodu Bison, avSak

od nynjšiho druhu ro/.dilné. pak dva druhy (Bootherium cavifrons, 15. bombifrons),

k nynjšíuui pižmovénni skotu podobné. Také jeleni nechybli, mezi nimiž jeden, Cervus

americanus, evropského obrovského jelena irského vý.škou ješt pesahoval.

Vedle tchto <lruhn žili v severní Americe ješt nkteí ssavci od evropských

docela rozdílní, jako Megatheriuin, Megalonyx, Mylodon; tyto druhy jsou však v jižní

Americe ješt hojnjší.

Náramné nmožství kosti ssavc vyhynulých nalézá se i) jiíni Americe, zvlášt

v jeskyních brasilských a v jilovilých rovinách (Pampas) u Buenos Ayres. Pamtihodno

jest, že nejvtší díl tchto kostí k eledi náleží, která podnes zvíenu jihoamerickou vyzna-

menává, totiž k eledi chudozubých. Dávnovcí chudozubí ssavci pevyšují však nynjší

svou obrovskou velikosti tak, jako slon vepe. Nejvtší z nich náležejí k eledi lenochod.

Megatherium giganteum má délku 14 stop a výšku 8 stop, hnáty jsou náramn

tlusté, tak n. p. stehenní kost tikrát tlustší nežli u slona. Dle podoby souhlasí s tímto

obrovským lenochodem menší Megalunyx a druhý z rodu Mt/lodon, Scelidotherium a

Lestodon. Nynjší lenochodi žijí na stromech, totéž se však nedá i o tchto zvíatech

souditi, neb jaké by byly stromy, aby po jejich vtvích ssavci velikosti nosorožc a ta-

pír lezli! Dle podoby jejich dá se spíše souditi, že podepeni o mohutný ocas se strom

svými velkými drápy listy a ovoce trhali nebo snad celé stromy z koen vyvracovali.

Zároveií s obrovskými lenochody žili v jižní Americe také pásovci. Nejvtší nyní

tom žijící druh (Dasypus gigas) má délku 6 stop, vyhynulé druhy byly však o málo

menší nežli Megatherium. Nejlépe znám jesl druh Glijptodon clavipes, jehož štít jest

5 sto|> a 7 palc dlouhý a 3 stopy a 2 palce široký. Bezpochyby žili tito pásovci

jako nynjší, vyhrabujícc ze zem koínky.

Též kosti nkterých opic byly v jižní Americe odkryly, a již tyto vyhynulé druhy

mly jako nynjší americké 36 zub, ímž se podstatn od opic starého svta liší,

které mají jen 32 zub.

Z tlustokožnatých žil v jižní Americe Taxodon, podobou i velikostí upomínající

na hrocha, pak Macrauchenia, upomínající na nosorožce. Mimo lo byly zde druhy z rodu

Aesodon, tak velké jako zebry, a dva druhy Mastodontu, totiž Mastodon Aiidium

a M. ílumboldtii.

Taktéž kon žili zde v dobách diluviálnich, akoliv za asu dobýváni Ameriky od

Španl kon zde docela scházeli. Nynjší kon jihoamerické, které co divoká zv
nesmírné roviny obývají, jsou vesms zdivoelí potomkové španlských ko.

„
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Z drarých ssarc liyly nalezeny nkteré druhy ps a koek, z nichžto jeden

druh ke knguaru, druhý k jaguáru se pibližuje. Nejvtší byl však druh Felis Smilodon,

ozbrojen bitkými ohromnými tesáky, dle nichž se souditi dá, že dravec len strašlivjší

byl nežli sám tygr bengalský.

Jako jižní Amerika mla také jiini Asie. oddlena od severní Asie u Evropy

nebctyí-nými horami, svou zvláštní zvíenu.

Kosti u paty Himalájských lior nalezené patí z vtší ásli k druhínn posud v Indii

žijícím, vyskytují se ale také rody úpln vyhynulé, jako Mastodon a Sivalherium.

Poslední toto zvíi-e upomíiiá na žirafu , má totiž nad oími jako tato tyry rohy,

avšak hlava jeho bylii tak velká jako u slona. Dle toho dá se na obrovské rozmry

lolioto zvíete souditi.

Pevnina Australská, vyznamenána podnes podivnými tvory z ádu vaknatých, mla
ve své zvíen již v dobách diluviálních tentýž ráz. Mezi vaknatými ssavci jsou maso-^

žraví a l)ýložra>í. K prvním náleží rod Dasyurus a Thylacinus. Oba rody vyskytují

se již v dobách diluviálních , avšak v druzích nuiohom vtších nežli nyní. Druhy tyto

zastupují v Austrálii evropské hyeny a medvdy.

Z býložravých jsou nejznameniljší klokani. Také z tchto žili nkteí druhové

v dobách diluviálních , kteíž však svou velikostí i nynjší nejvtší dndi (Halmaturus

gigas) pevyšovali.

„,. ,
Mimo tyto \'yskytují se druhy úpln vyhynulé, jako Nololherium a Diprolodon,

z nichžto poslední (D. australis) dlu velikosti nosorožci se rovná, dle ústrojnosti však

na rod Phasculomys upominá. Zvíe to posud v Austrálii žijící má délku jen 2 stop a

žije v drách podzemních. —
Tím jsme ukonili krátký pehled pedchdcv našeho ssavectva na zemi, a pokro-

ili jsme od starých útvarft až k nynjším, od dávné zvíi'eny až k dnešní, jejímž ste-

dem jest lovk.

ÍW.M Dležitá otázka jest, kdy í-lovk stvoen byl? Že doba stvoení jeho padá do

nejmladších dob zem, jest všemi posavadními skušenostmi úpln stvrzeno. V tetihor-

ních vrstvách nenalézá se ješt ani stopy lovích kostí, v dobách diluviálních jsou ale

kosti lidské dosti hojné. Doba diluviální splývá však tak zponenáhla s dobou nynjší, že

není možno, mezi obma uritou mez nalezli, .fednotlivé druhy sáhají ze starého diluvia

až do dob historických, kdežto jiné velmi záhy hynou.

Kosti lidské, pocházející z dob pedhistorických . objevují se zvlášt v jeskyních,

pomíchané s kostmi ssavc vyhynulých, jako medvdii, hyen, lv, slon, nosorožc a

jiných. Takové jeskyn jsou nejenom v stední Evrop, v jižní Francii a Anglii, nýbrž

i v severní a jižní Americe, kde skoumatelé zárove s rodem Megalony.x a jinými sou-

asnými rody též lidské kosti nalezli.

Zárove s lidskými kostmi vyskytují se v takových místnostech a v naplaveninách

mezi kostmi slon a nosorožc také zbytky prvopoáteního prmyslu lidského, stepy

z nádob hlinných, ba i celé nádoby, kamenné mlaty, dláta a podobné vci.

Že lidé ve Francii žili, když ješt ze sopek Auvergneských láva se vylévala, do-

svdují kosti lidské, nalezené zárove s kostmi slon, jelen a skot pod starou lávou

na vyhaslé sopce u Denise blíže Puy a Velay. Sopky stední Francie vyhasly již pra-
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(láMio |ii'i'<l hísturickýini (luhaiiii, ba iiiiijí siiíkI stái jako iiaiu uské ediové hury, které

také jak su zdá poíáikciii (liliiviáliiicli dol) /, iilruli /.ciiit' vystoupily.

Jiik (laicko ta doba od naši duby jest vzdálena, ukazuje niohútiiost útvaru nezídka

nad kostmi lidskými usazuných. A);assiz popsal elist lidskou nalezenou v koralovéni

YápcMci Floridy, kicrý/.lo puloslrov z kmeni) korálovýcli se skládá a vyzdvižením korá-

lovélio litesu z moi*e povstal. 1'ulostrov ten zvtšuje a vyzdvihuje se neustále, a déje-li

se to nyní i dvojnás(d) volnji nežli díve, pocházela by dle Agassize pohbená elist

pece z doby 135,000 let ped naším letopotem vzdálen. ;

Co ze všeho toho s jistotou zavírali míížeme, jest, že nynjší poádek vcí v pí-

rod již pradávno trvá a že doby poítá , o jejichžto délce ani pontí nemáme. Druhy

zvíat a rostlin, které posud žijí, vyskytují se skamenlé ve vrstvách dávno pede všemi

historickými upomínkami usazených. Z druhé strany zase vyhynuli v historických dobách

mnozí tvorové, a tím práv jest ostrá hranice mezy bývalým a nynjším svtem peru-

šena. Co se týká stvoení lovka, nezní tedy otázka : zdali lovk souasn s nkte-

rými vyhynulými tvory žil , neb o tom nemfiže podle nynjší skušenoslí žádné pochyb-

nosti byli; nýbrž otázka jest ta: s kterými druiiy vyhymdými žil souasn lovk?
Dle toho, co nyní víme, dá se souditi, že lovk u nás v Evrop žil souasn se

slony, nosorožci a vyhynulými druhy hyen, medvdu a jelen, tedy souasn s tvory,

o nichž v žádném djepisu zpráva se nenalézá, kteréž však pedce tak hodnovrné sv-
dectví o stáí lidského pokolení dávají, jako nejbezpenjší rukopisy a v kamenu vy-

tesané obrazy.

Blecha.

Sepsal Karel Starý.

Byli jste v divadelním pedstaveni Goethova Fausta ? Byli ! Nuže tedy jste zajisté

po luipnutém sledování rozvinujícího se litvoru dmyslné této básn nemálo se pozasta-

vili, když iMetisto ve spolku spitých dobrodruh s líeným humorem, arcif hlasem trochu

chraplavým, vtipnou improvisujc píse: ^Byl jednou jeden král, a ten ml velkou blechu

;

S ni laškoval a hrál a ml ji pro útchu!" Kýho výra I Podivná to choutka, chovati

si blechu pro útchu! Ten Mefistv král musil dkladn zanevíti na pokolení lidské,

že svou lásku z lovenstva penesl na pokušitele a trýznitele jeho ; i snad ml zvláštní

zášf proti pijavicini a sázení bank, že si pebytek s\é vzácné krve dával pouštli pá-

rátkem tlesného toho doktora veškerého pokolení lidského? Snad byl tento clilel blech

slovutný doktor Leuvcnhoek, jenžto nkolik pkných exemplá tchto skokana jen

z pouhé zábavy na svém vlastním žaludku v teplé bavln odchoval

!

Zdali by i nám podobná choutka lahodila, nechceme práv tvrdili, a naprosto za-

píti nemžeme, že se nám tenkráte líbilo, vydati se na kratikou honbu alespo na

jednoho representanta tchto bczkidlých dvou okídlenc. — Jak že? Bezkídlých

okídlenc? Ano, tak tonui jest. Nápaihiý to arcif protimluv, nicmén však pedce

docela pirozený. Blecha je sama v sob a ve svém inni neobyejný úkaz prírod-

nický, pravý to zvíecí Mefisto, a tedy nám nemže býti divno, že i ueným pírodo-

zpytcúm nadlala nniohých nesnázi, nemyslíme však ze stanoviska praktické zkušenosti.
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nýbrž pi vi-adení do Ind a hidft živoéišních. Jako vtlený všudybyl hodí a nehodí se

blecha do vícero ád Imiyzfl, jak to práv béeine. Kladenie-Ii více váhu na úsluí její

uspoh-ídání , snadno ji privllínio ke bmyzni polokiidlýni; veznieinc-li ale ohled na její

úplnou promnu, neniže?ne jinak než vi-adili ji mezi dvouk^ídlence; ba i ku vtlení

v ád brouk neschází ji nkterých vlastností.

Co si s ní tedy poíneme? Máme snad pro ni s nniohými piroduzpytci utvoiti

zvláštní klec, totiž zvláštní rád s jediným druhem? Nikoliv, to neuCiníme, a sice z po-

msty a nenávisti. Pak nám ale nezbývá nic jiného, než za píkladem vtšiny pivsiti

ji k ostatním domácím dotrkám, totiž k mouchám, neb vbec k hmyzm dvoukídlým.

Myslíme, že se za své sousedstvo stydti nemusí, anaf vynahrazuje dostatené nohama

to, co její soudruhyné svými kídly provozují, stýkajíc se jinak s nimi úpln ve vlastno-

stech hlavnjších vbec, a co se nezbednosti týe, zvlášf.

Tak tedy i na tebe došlo, ty dlouhonohý skokane, ošemetný hrdino, ty hndá po-

kušilelkyn lidského pokolení! Zmítej sebou jak chceš, zalízej jak jen mžeš; nic ti

nespomže; známe tvé výpady, ouskoky a lsti, ty krvelaný ferino, a kdybyses oláel)

jako amrha a kdybys sebou zmítala jako peí ve vichici, nic naplat ; takovou škodnou

zv netrpíme v našem hájemství. Smrt a záhuba všem urputným lupim jako jsi ty!

Víš-li pak, dotrná nezbedo, že jsi dravjší nad tygra a krutjší nad hyenu? Znáš se

k tomu, že vynikáš drzou odvážlivostí nad upíra a nn-zkou lstivosti nad lišku? Jen se

tak nedurdi! i se domníváš, že jsme ti snad na cti utrhali? Poslyš jenom ! Rád ssaje

tygr teplou krev z udávených obtí, požírá však též z ásti maso z ulovené zve. Ty

však, neknníš-li se po celý svj loupežnický život jenom nejskvostnjší tekutinou, prou-

dící se žilami nejvznešenjšílio tvora? Nessaješ ty naši krev, kterážto jest proudem

ženoucím kola života našeho, pákou všechnch skutku našich? — Slyš dále. Hyena dravá

spokojí se pouhou mrtvolou, ty však živé umrtviti usiluješ! Upír stebá krev z rány

ostrým zubem zasazené, drží však alespo neblahé své laskominy tak dlouho na uzd,

až obt v pevný spánek pohi'ížena krutou bolest necítí. Ale ty, zpupnou odvážlivostí

vedena, vrážíš ostí nosce svého v tlo lidské bez všeho ohledu, kdy a kde se líbí: ve

dne i v noci, pii bdní i spaní, pi-i plesu i trudu, v kostele i v hospod, u pána i u

sedláka , neberouc ohled ani na as , ani na místo , ani na osobu , ba ani na slušnost.

Ped tvou nestudnou dotrností není uchránno ani nemluvn ani staec, ani muž ani

chlapec. Všude provozuješ svou urputnou inkvisieí, v každém loži je pro tebe ustláno,

v každé tkanin volný prchod, v každé punoše dostateného místa. Kdybychom to

s tebou vzali jenom napolo, za své nestydatosti a skutky loupeživé zasluhuješ, abys byla

napi-ed obšena a pak alespoíi nejmén kolem lámána. — Ty vzdoruješ! Chceš se snad

ospravedlniti? Marné namáhání, pi skutku lapena soudu jsi propadla!

Xež t však katu odevzdáme, dovolíš, abychom t dle starého zvykn. jak se s od-

souzenci stává, našemu obecenstvu ješt jednou na odiv vystavili, tvým vlastnostem i

loupeživéinu životu se podivili, nahlížejíce pi tom piln i k menším podrobnostem tvé

nevzácné osobnosti.

Blecha je co hndé, .skákavé zvíátko vbec každému známa, a nebude trvám ani

jediného tenáir, který by s námi podobný úsudek nad ní již nebyl pronesl. Ona je

s námi taki-ka pokrevn spíznna a mže se vším právem honosili . že krev v našich

žilách kolující i její útrobu probíhá. A však navzdor tomu doufáme si domýšleti se, že
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niMohý z iiii.šicli (Hciiáft Ic-pe 7,iiii život ty<rrii, iiolopýrfl, vai, hrochu i lulcfi, zkrátka

zvíral na iicjv/.dálcnrjší kraje i inoi-c olimczonýili, Ipi- nežli život živoicha, illiciiio se

s mimi o onu vzácnou tekutinu, která sama o sobe (loslaíuje, aby se lovcnstvo dle

ní rozdlovalo na dv6 dosti písn rozvedené tídy. Proež, konui libo seznati podobu,

ústroje, silu a spiisoby rozmanité onolio pokušitele lovr-enstva, pi'istnplež blíže k tomuto

drolincddedu, kamž jsme za trest jako na skipec prozatím blechu oilsoudili. Nahlížejte

pilné do oiSnice, mezi tím co my dole sklo pedmtové poSinovati budeme. iNuže pozor

!

Ah! Tu se objevuje hlava. Jakých tu podivných nastrojil! Jak leskle hlaceny

jsou ty hndé šíny na její pílbici ! Vru, vše i'isté, skvlé a vzorné na ní jako v zr-

cadle. Nižádný prášek ani skvrna neruší lesk hlavy bleší; onaf jest tak dkladn oho-

lena, jako lebka ínského diplomata. — Není-liž krásné a jasné okrouhlé oko bleší?

Pozorujete v nm uprosti'ed ernou teku ? Jist že jest to zetelnice jelio ! Aj, jaký

to leskle zelenavý kruh okolo ní. Nepodobá-li se úpln mnivému odlesku oka koi-

ího? Zajisté! Pravá divokost dravci plane z oka tohoto a svdí o loupeživé povaze

našeho zloince.

Pozorujete za okem tcnmoii liláiiku jemnými cliioupky pokrytou ? Ejhle, nyní jsme

ji párátkem odstranili, a vašemu oku se objevilo malé, ze ti-ecli lánk složené tykadlo,

ježto se ve vykrojené stružce vebni bedliv skrývalo. Bleše musí tento nepatrný oud

velmi dležitým býti, že se píroda tak dkladn o nj postarala, aby k úrazu nepišel.

Pi svých pochodech skrz rozliné tkaniny tvoi hlava bleší ostrý klín, jenž pro celé

tlo volný otvor proráží. Snadno by blecha pi'i kvapném útku svá nevyhradilelná idla

porouchati mohla, kdyby dmyslná pi-íroda nadzniíuným spilsobcm péi o n byla nemla.

Poohlédnme se však dále! Nyní jsme hlavou o nco pomkli, abychom vám onen

zlopovstný nástroj ukázali, jímž tento nezvaný lazebník do- tajemství našich cev tak

neohrožen proniká. Nenít to však naprosto jednoduchý bodec , nýbrž jak vidti lze

dosti složený. Možno-li vám rozeznali jednotlivé ástky jeho ? „Nikoli , vidíme jen

ohromné nohy, které k nemalému podivení našemu na samé hlav upevnné nalézáme."

Rate míti malé strpení, laskaví pozorovatelé; ty dlouhé nohy, našemu úmyslu pi^ekáže-

jící, odstraníme, které, numochodcni i-ceno, nikoliv na hlav, nýbrž na prvním kruhu

prsním pipevnny jsou; mezi tím ale ku snadnjšímu pochopení bodacího náiní blešího

dovolte nám pronésti nkidik slov o zízení chrupu hmyzového vbec.

Tento se skládá obyiíjn ze šesti ástí. Jdouce shora dol nalézáme pi"i kusa-

dlcch normáln utvoených nejdíve lichou plochu ili vrchní pysk; pod nim pohybují

se vodorovn proti sob dva páry silných hákovilých kusadel ; vrchní pár nazývánu; e-
listí zpodní, malými makadly opatené ástky jmeimjeme sáky ; tyto pikrývá od zpodu

opét lichá, malými makadly opati-ená plocha, ježto zdola nahoru se pohybujíc dolní pysk

hmyzm nahrazuje. Na nm vyskytuje se obyejn nepatrný výrstek, vbec za jazyk

držaný. Všechny tyto ástky nalézáme i na bodacím stroji bleším, arcif trochu v zm-
nné podob. Pede vším prodloužen jest jazyk bleší v dlouhý, ostrý a pi tom dutý

bodec. K iu"'mu piléhají s obou stran a takka s ním v jedno se spojují dvá kopovité

bodce, oihled z elistí utvoené. Tyto nástroje pedstavují onu dýku. kteráž jest pfl-

vodccm tch ervených teek, vyskytujících se dosti zhusta na blostné šíji zpanilých

pozemanek. — Jako každá ádná zbroj, jest i tato v slušné pochv uschována. Dva

v polokruhy stoené lánkovité listy objímají pohyblivý nosec. Pouzdro to povstalo
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z rozsliženého na dví; ple pysku doliiiiio, což i iiiakatlla na koenu jeho se nalézající

dosvdují. Mimo lo pozorovati lze po stranách dv nepatrných inakadel, pozstatk to

zakrnlých sánk bleších. Tyto doplují poet všech šestera ástek na onom híšném

stroji, jehož, jak pírodozpytci vbec dotvrzují, jedin blechy pohlaví druhého k ssání

krve upotiebují, kdežto blešáci (k jejich chvále budiž to reenoj se spokojují potravou

jinou, arcif mén vzácnou a lahodnou.

Za malou hlavou rozeznati lze jako druhdy na pílbicích nmeckých rytí ti lesklé

okrouhlé šíny, k nimž se dolem podobné ti desky pipojují. Mohli bychom ást tuto,

velikou podobnost s ocasem raím mající, snadno za krk bleší považovati, kdyby na

zpodní ástce každého kruhu nebyly pipevnny dv nohy, nebo lépe eeno dva bhy,

poítajíce blechu mezi vysokou zv, na niž mladí Nimrodové první pokusy v honb

initi vítanou píležitost mívají.

Tylo bhy zasluhují zvláštního povšiuinutí; jsou to ocelová péra, kovaná z nejvy-

daenjšílio železa, kteréžto kdy z dílny pírody vyšlo, obdai'ena takovou silou a pruž-

ností, že bychom se nadarmo po dokonalejším stroji ohlíželi. Ani pílišná délka , ani

nadobyejná tlouštka neiní je zvlášt nápadnými, nýbrž jen svižná hbitost a spsohilost

ku skákání. Moha bleší skládá se ze Iech silnjších, šttinkamí pokrytých ástek, a

koní se pli lánky, ozbrojena jsouc dvma ostrými drápy. Okamžit stáhne blecha

v as nebezpeí všech svých šestcro noh k sob, a složivši je co možná nejvíce pod

sebe vypne je opt stelhbit, pí emž celé tlo její v znamenitou dálku vymrštno

bývá. Blecha dostihnutá pi vražedlném skutku uklouzne jedním odvážlivýin skokem

z oboru svých zatyka, neobratných prst. A to její štstí! Nebot opovážlivostí svou

a psobenou bolestí ve svém hostiteli hnv a pomstu vzbudivši, jist by každý obd
svj životem zaplatiti musila, kdyby ji pružnost noh a statená mysl v osudném oka-

mžení nezachránily.

Ostatní tlo její ozbrojeno jo lesklými rohovitými šínami, které se v rozmanitém

spsobu mezi sebou spojují, jsouce pokryty celými adami hustých šttin. Všechny tyto

šttiny jsou nazad obráceny a v pomru ku bleše samé dosti dlouhé. Pedstavme sobe

blechu velikosti srnce, a máme ped sobou zvláštní exemplá ostnatého ježovce.

Blechy se vyvinují z vajíek, jež samika pomocí jakési lepkavé tekutiny na chlupy

ps, koek i jiných zvíat, jakož i na vlákna rozliných tkanin pipevíuije aneb jedno-

duše ve smetí ukládá. Takových vajíek malounkých, rtulbvýin kulikám se podobajících,

snese blecha denn 10 až 15 více dní po sob. Z tch vylihují se v témž poádku,

v jakém byly kladeny, nikoliv blechy již úplné, nýbrž malé, bílé larvy skáknvé, jichžto

tlo jemnými chloupky porostlé ze samých kroužk se skládá. Tyto piln koistí z látek,

na nichž se nalézají, silnými svými kusadly, a všeliká strava pichází vhod vezdy hla-

dovému jejich žaludku. Snadno se dají do sklenných trubiek vložili a mrtvými mou-

chami krmiti, kteréžto jim velmi dobie k duhu jdou; jsou veltni erstvé a lezou hbité

po stnách svého obydlí. Jedenáctý den po svém vylíhnutí z vajíka pestanou žráti a

zstanou nepohnulné. Pozorujeme-li je pak pod drobnohledem, nalezneme, že jemnou

hedbávnou poki-yvku kolem sebe splétají, ku kteréžto poti'ebnou látku z úst svých vy-

luují. V hotovém sáku promní se larva v pupu, kterážto z poátku jest bílá, pozdji

však úpln zhndne. V tomto zakuklení lihne se blecha, tvrdne a sesiluje, tak, že již

skákati dovede, jak mile se ze svého brlohu vyklube. Vložíme-li bleší vejce do skle-
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nicky a necháme ji na teplém niíslé, nalezneme, že za 4 dní larvy vylezou. Krmíce je

mrtvými muucluimi neb jakoukoliv jinou potravou 11 dní, dokáme se radosti, že se

nám |)i'ed oiiiim za|)í'ádaji; za tli další dui jsou s |)nicí touto hotovy, naež devátý den

již co statné, mríné blc&ky v zái slunení se peskakují. Za ti dni postará se mladá

blecha již opt5t o nové potomstvo. Nomiiže nám tedy více býti divno hojné roznnio-

žováni Ichlo skokanií, když k tonm ke všemu ješt povážíme, že do roka 7 až 8

plemen bleších se uskuteuje, — Položivši svj poet vajíek umírá blecha za pí-

kladem ostalnílio hmyzu velmi brzo, ncvzaki-li již díve pi provozování krvavého svého

i-cmcsla za své.

Když vstupuje slunce do znamení lva a horkým dechem svým veškeré tvorstvo

v lenivou malátnost ponouje, nastávají pro blechy zlaté asy i kvasy. Celá hejna renio-

hndých skokan hemží se pak po domech a stájích, po mstech i vsích. Bda tomu,

kohož osud v tomto ase pinutí na pespolním výletu vzíti za vdk s ložem, jak je

venkovan nepelivá ruka pod stechou šindelovou pipravuje! Umdlcni uložíte se v na-

dji, že hojným spánkem k další cest sesilíte vysmahlé údy. Lože není arcif píliš

pvabné, ale za to je tím více idyllické, anof se skrze skuliny stechy na vás usmívá

modré nebe samo. Dobrou noc, zpanilá zem eská! — Sotva jste se však pohodln

na novém loži umístili, zdá se vám, jakoby nkolik mravenc po noze vaší sem tam

pebíhalo ; sotva že jste se obratným hmatejn pesvdili o nepravdivosti svého domnní,

cílíte již šimrání nejenom po nohou, nýbrž i po celém ostatním tle. Je vám, jakobyste

byli ulehli do mraveního hnízda. Keovit vyskoíte obma nohama najednou z osud-

ného lože a spcháte k malému okénku, jimž vniká bledá záe msíní do povtrné lož-

nice vaší, abyste se pesvdili o strašné nehod a píin její. První pohled po sob

objeví vám malá. nepatrná, ernohndá zvíátka, kterážto sem tam poskakujíce patrn se

z vaší spolenosti radují. O osude, zvoláte u vytržení, tof jsou blechy! Jestliže tyto

myriády scvrklých, hladových skokan, povzdechnete sob, všecky zamýšlejí poveeeti

na tlesné schránce mé ubohé duše, pak bda jí! Co sob poíti? Svésti s nimi n-
jakou systematickou bitvu, není ani pomyšlení! O kruté plemeno bleší! Po delším

chvalozpvu na tato malá zvíátka odhodláte se nasaditi celou svou trplivost proti ná-

valu jejich. Brzy však shledáte marnost poínání tohoto. Vše nazmar! Tlo vás po-

íná páliti, jakoby je kopi-ivami šlehal, vaše postel se promnila v lože Prokrustovo s tisí-

cerými bodáky. Pry nmsíte z místa osudného, a pokládáte sob za štstí, najdetc-li

v zahrad pod jabloní útulku, kdež byste se rána dokali mohli. —
Blechy jsou tlesní trýznitelové lidského pokolení, kteréžto se zase na dotrných

cizopasnících všcjnožným spsobem mstili usiluje. Od povstného prášku perského až

k hromadnému lapání blech strojem nedávno vynalezeným, poítáme celou adu rozli-

ných prostedk k jejich zahubení. Ale tomu všemu navzdor rozplemeuje se pokolení

bleší od roku k roku v dostatené hojnosti, nevyplenitelné jako koukol v pšenici a ne-

síslné jako písek v moi, ale všude stejné ve své neohrozilelné dotrnosli a ve svém

lazebnickém umní. Blecha je zvíecí Mefisto , všetený všudybyl
,
jemuž pi vší nená-

visti své pece jen obdivovati se musíme. Její síla je ohromná! Ona peskoí 2- až

300kráte svou vlastní délku a to vícekrále po sob. Kdyby lovk svou délku 300-

kráte jedním skokem pelítl, obnášela by prostora ta 1500 až 1800 stop, a k délce

24.000 stop ili jedné míle bylo by jen 13 neb 14 skok potebí. Jaká to pevzácná

6
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výhoda! Jak sob blecha lapená a v prstecli mocni- sevená poíná, není lel)a líi-ili.

I tenkráte jí mnohdykráto sila noh k vymknutí a k tilékn dopomáhá.

Její pirozená povaha je sice divoká a nestálá, pece jsme se ale již obdivovali

blechám ochoeným, kteréžto ve vozík zapražené tíž i lOOkrále vtší tla svého

dosti obratn táhly.

Blecha lidská jo docela rozdílná od blech psíl, veverek, ježkfi a jiných zvíat, a
i nezídka do cizích hájemství, zvlášt do kožichu psího ráda zabloudí.

Obyvatelstvo zemské

dle i^vycli celkovnicli potu a rozliiiostí ploinennicli 1 nábo-
ženskycli.

Sepsal C. F. W. DieteiM.

(Vyiato z „Miltheilungcn bus Jiislus Perthcs' geographischer An.stall iiber wichtige nene

Forschungen aus dem Gesammtgebiele der Geographie von D. A. Pelermann. ISSO. I.)

I.

Obyvatelstvo zemské dle svých celkových pot.

Biisching udává v prvním díle svého zempisu obyvatelstvo zem na 1000 milion,

kteréžto udání pešlo skoro do všech rukovtí zcmpisních. Fabri pijímá ve své ruko-

vti, r. 1800 od Slcina vydané, toliko 900 milion, Horschelmann ve svém vzdlání

zempisu Steinova, vyšlého r. 1833, poítá jenom 872 milion. Obyejn však slouží

za pravidlo 1000 milion, kdykoli se lidstvo rozdluje dle rozdíl plemen a vr. Bu-

sching byl zpytatel velmi dkladný. Za jeho asu (1787) bylo domnní, že obyvatelstvo

zemské obnáší 1000 milion, dle tehdejších známostí v tom oboru dobe promyšlené.

Od tch dob ale jsou statistická poítání skoro ve všech vzdlaných státech mnohem

uritjší; a mimo to nedá se upíti, že následkem rozmnoženého v posledních 70 letech

blahobytu i lidnatost, jmenovit v Evrop a Americe, znamenit vzrostla; konen nabyli

jsme z etných a dležitých cest, konaných v novjším ase do Afriky, Asie a jiných

vzdálených konin, mnohem zevrubnjších zpráv o tchto zemích , nežli byly vdomosti

asu Biischingovýeh. Nebude tedy nezajímavo, sestaviti novjší vyšetí'ení statistická, a

odhádati dle nich, se zetelem na zprávy nejnovjších cestovatel, mnoho-li asi lidí nyní

žije na naší zemi.

a) Evropa.

ádné spotení statistické, jaké úplné dvry zasluhuje, dalo se v novjších asech

v následujících státech: v Anglianech se Skotskem a Irskem, ve Francii, v Belgii, v Ni-

zozemsku, ve Svýcaích, ve Švédsku, v Dánsku, v Rakousích, v Prších a v zemích celní

jednoty, též v ostatiuch státech nmeckých, konen i v státech vlaských.

Také ostatní státy evropské snaží se v novjší dob o ádné spotení svého oby-

vatelstva, jmenovit sluší tu uvésti Španly, Portugalsko a Kecko, jejichžto statistická

udání v tomto ohledu dosti spolehlivá jsou.

Mén dvry zasluhují udání týkající se Rus a Turecka, jakkoli i v tchto zemích

práce podobné v novjší dob dosti daleko pokroily.
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Plrhlcdiii niikres husloti/ obiivnlrlslra r rozlif-iiých krnjinúch %emé.

(Otisténý tulo štoek laskaví redakcí Živy ku |ioužilí poskytl Gothaický knihkapec p.

Justus Perihes, nakladatel uvedeného výbornélio asopisu, zaež jemii velé díky bndtež.)
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V Ruších djí se ovšem poítání lidu, z nichž poslední známé jest od roku 1851.

Co se týe království Polského, Kuronska, Livonska, Estonska a Finska, zdají se býti

dosti spolehlivá. Ve vnitním Rusku ale vztahují se — jak už Tegoborski ve svých

„Etudes sur les forces productives de la Russie" na mnohých místech znáti dává —
skoro výliradn jenom na obyvatelstvo obi^adu eckého. Pi vyznavaích ostatních ná-

boženství nepanuje v jich spoítávání tak pnsná kontrola seznam narozených a zeme-

lých. Zatím však i tato udání z nouze poslouží. Mnohem nejistjší jsou arci udání

potu Donských kozák a kmen ješt i v evropském Rusku koujících. Avšak pro

takové úvahy, jako jsou naše, postaí vždy ouední udání potu obyvatelstva ruského.

Podobná nejistota panuje o Turecku. V knížectví Srbském pedscbráno jest spo-

teni obyvatelstva v letech 1834, 1841, 1846 a 1850, a však jenom dle potu dom
a rodin, pak dle porod a úmrtí. O lidnatosti Valašska a Multanska podávají as od

asu noviny anglické rozliné zprávy. V Turcích samých bylo r. 1856 naízeno nové

spotení lidu, jehož výsledky však nejsou ješt známy. Poslední ped tím spotení oby-

vatelstva Turecké íše, které se dalo r. 1845, vykázalo dle „Journal de Constanlinople"

pro evropské Turecko 18,740,000 duší, což pi vší nedve, kterou sluší míti k udá-

ním na jednotlivé provincie se vztahujícím , srovnává se dobe s tamjšími okolnostmi.

Evropské Turecko obnáší v plochosti 9545,|,3 tver. mil, a dle toho pišlo by na 1

tver. míli 1963 duší.

Dle všeho toho obnáší veškeré obyvatelstvo Evropy 272,304,552 duší, kdežto Bii-

sching cenil je r. 1787 jenom na 150,000,000. Vzdor záhubným válkám, které od asu

revoluce francouzské za panování Napoleonova Evropu pustoily, vysvtluje se toto roz-

množení obyvatelstva v 70 letech o 81 procent dlouhým pokojem na to následujícím

a neobyejným rozkvtem rolnictví, fabrikace a obchodu, k nmuž hlavn piinily se

pokroky, uinné od r. 1815 ve vdách pírodních. Busching tch 150 milion toliko

hádá, dokládaje, že by Evropa mohla míti mnohem více obyvatestva, kdyby byla všude

pda náležit vzdlána a Evropa neztrácela napoáde tolik lidí sthováním se de jiných

díl svta. Kdežto ale toto poslední nyní u mnohem vtší míe se dje nežli r. 1787,

patrno z toho, že všecko toto sthování jest vždy jenom velmi skrovné u srovnání s moc

ným pokrokem pibývající lidnatosti a vzmáhajícího se blahobytu národ.

Státy. Plocha v m.

Francie (census od r. 1856) 9,61 0-g o

Veliká Brit. s Irskem (cens. 1851) . . . 5,749-34

Belgie (Preuss. Corresp. 1857, . 48) . . 536-s^

Nizozemsko (Goth. Hofk. 1858) .... 670-,5

Prusko dle svého obmezení v celní jednot

(Centralbl. d. Abgaben u. s. w. 1857, . 5) 5,063-3 4

Ostatní celní jednota, t.:

království Saské (tamt.) 271-gj

spolek Durynský (tamt.) i22gg

Hannover (tamt.) TOO-j,

Oldenburg (tamt.) 116-„5

Nassavsko (tamt.) 86-55 428,237 4,948

et vešk. obyv.
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Státy. Plocha v Q m. Poet vcšk. obyv. na 1 m.

vclkov. Hessenské (lamí.) 154o4 848, i 02 5,506

kurfiršt. Hessenské (tamt.) 168-,, 709,659 4,205

Badunsko (lamt.) 27So, 1,312.918 4,723

Virlomborsko (lamt.) 3'5-„„ 1,669,720 4,453

Bavory (lamt.) 1,392,3 4,547,239 3,265

Brunšvicko (tamt.) 55-5, 245,771 4,425

Frankfurt nad Moli. (tamt.) l-„ 76,146

ostatní menší státy dohromady (tamt.) . 129-g5 466,899 3,596

Némecké zem nenáležející k celní jednot

:

obojí Mekienbursko (Slaats-Kai. 1857) . 290-3, 642,064 2,211

Hamburk tDán. Slaats-Kai. 1857) . . . 6„ 220,000

Lubek (tamt.) e-^j 54,000

Bemen (tamt.) 4-5, 88,856

Liechtenstein 230 7,000 2,414

Císai-ství Rakouské (Taf. zur Stát.) . . . 12,121-35 36,398,620 3,003

Švýcarsko (Pr. Curr. 1857, i. 154) . . . 754-5 „ 2,494.500 3,306

Sardinsko {.lamt- >'•• 284) 1,375-55 4,976,034 3,617

Ostatní zem vlaské:

oboji Sicílie (tamt.) 2,040-„ 8,616,922 4,223

zem papežské (tamt.) 774-jo 3,100,000 4,004

Toskana (tamt.) 400-^, 1,817,166 4,538

Modena (tamt.) 102-.^ 606,139 5,929

Parma (tamt.) Il4-s„ 511,969 4,460

San Marino (Gotli. Hofk. 1858) ... I -,5 7,800 6,240

Dánsko (Dan. Staatskal. 1857) l,037-oo 2,468,648 2,381

Švédy a Norvežsko (tamt.) 14,154-5, 5,072,820 359

Portugal (v Minutoli, Port. 1851) . . . . 1,881-8, 3,471,199 1,845

Španély (Pr. Corr. 1857, . 217). . . . 9,064-5, 15,,il8,516 1,712

ecko (Dan. Staatskal. 1857) 895-5 ^ 1,043,153 1,165

Ostrovy Jonické (Goth. Hofk. 1858) . . . 5%„ 226,824 4,536

Rusko (Preuss. Staats-Anz. 1854) . . 100,429-.,e 62,000.000 617

Turecko (Pr. Corr. 1856, . 240) . . . 9,545-„, 18,740,000 1,963

Island a ostrovy Faróerské 1,863-,, 67,808 36

v celku 182,512-,o 272,304,552 1,492

b) Asie.

Pro velikou plochu severní Asie, pro Sibi, vbec pro ruskou Asii, máme oui-ední

udání. Petrohradský kalendá udává pro Sibii- a Zakavkazsko, vbec pro ruskou Asii

na rok 1855 poet obyvatelstva na 5,076,906 duši, v emž není zahrnuto ani vojsko

ani málo etní koovní kmenové kirgizStí a jiní. Národové v takovém stavu žijící po-

Urebují pro sebe veliká prostranství, obzvlášt v phsnjšim podnebí, k jakému náleží

veliká ást Sibii-e. I s vojskem a všemi koovními kmeny mžeme obyvatelstvo ruské Asie

poítali nejvýše na 7 milion, což pii velikosti 247,736 tv. mil dává na milí 28-,5 duši.
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Zcela jiný obraz poskytuje ína
,

jejížto jižní krajiny až ku Pekingu neobyejn

hust jsou olidnny. Peking sáni poítá pi-es 2 miliony obyvatel. Dle zpráv nejno-

vjších cestovatel pichází v provinciích Fokienu, Kvangtongu, Klangsu a Nankingu na

tv. míli 15 i 20,000 obyvatel. Dr. GiitzIalF udává lidnatost vlastní iny na 360 mi-

lion duši, což shoduje se s udáním Angliana S. Wellsa Willíamsa ve spisu r. 1852

vydaném (Zempis, statistika a pírodopis íše ínské) , kde obyvatelstvo iny poítáno

na základ poslední konskripce od r. 1812 na 362,447,183 lidi. GutzIalT odvolává se

pi svém odhadu na výsledky vybírání poplatku z hlavy, který se v ín odvádí a dle

nhož dá se urit souditi na poet obyvatelstva. Také nejnovjší díla o ín jednající

cení lidnatost té íše na 360, 362, 365 i 367 milionu. Sumy tyto nejsou nikterak nepo-

chopitelné. Vlastní ina obsahuje prostor 71,936 tv. mil, tedy i pi 367 milionech

pijdou na míli 5102 lidé. Ale k íši ínské náleží ješt Mandžursko, Mongolsko, Malé

Bucharsko, Tibet, Korea a Luuské ostrovy. Jsou to dílem rozlehlé zem, o jejichž

lidnatosti žádných uritých pot neznáme; toliko pi'ibližmo cení se: Mandžursko na 2
'4

milionu, Mongolsko na 3 miliony, Malé Bucharsko na 1 milion, Tibet na 11 milion,

Korea na 7 '4 milionu, Luuské ostrovy na V„ milionu, což obnáší dohromady 25
'/j

milionu, které k onm 367 milionm piiraženy iní 392 Vj milionu. Hustota obyvatel-

stva jest v tchto zemích velmi rozliná, ale všude velmi menší nežli ve vlastní ín,
jmenovit v stepech obydlených od kmen koovních. Mandžursko má asi 33,000 tv.

mil, tak že pi 2'/, milionu lidí pijde na tv. míli 75 obyvatel; Mongolsko má bez

Džungarska asi 70,000 tv. mil , což pi 3 milionech obyvatel dává na míli 43 ; Malé

Bucliarsko (Džungarsko) má asi 27,000 tv. mil a i milion obyvatelstva, což dává na míli

37 duší ; v Tibetu se 34,000 tv. mil a 11 miliony lidí pichází na míli 324 obyvatel

;

Luuské ostrovy mají pi 436 tv. mílích a '/;. milionu obyvatelstva 1147 lidí na míli. Se

všemi tmito vedlejšími zemmi mžeme obyvatelstvo Cíny poítat vším právem na

400 milion lidí.

O východní Indii byla v 8. svazku roníku 1857 Petrmannových ^Mittheílungen"

obšírná zpráva, zakládající se na úední prameny anglické, a tamtéž sebrány byly také

nejlepší zprávy o lidnatosti poplatných i nepoplatných, pólo- i zcela samostatných stát,

jakož i francouzských a portugalských držebností. Tam udáno jest obyvatelstvo východní

Indie okrouhlým potem 171 milion lidí, pi'i emž ale hustota obyvatelstva jest nej-

rozlinjší, an nkde neobnáši více na míli než 800— 900, jinde nemén než 8000—9000;

v prmru pipadá v Indii na tv. zempisní míli 2622 duší.

Co se týe zadní Indie, jsou držebností Anglian v udaném, potu již obsaženy, a

zbývají toliko ješt Tonkin, Koinina , Siam, Birma , Malaka ,
jejichž lidnatost jen velmi

nejist se dá odhádati. Obyvatelstvo zemí tchto stojí na velmi nízkém stupni vzdla-

nosti, nemajíc ani orby, ani prmyslu a obchodu, k emuž ješt pistupuje vláda nad

míru bídná. Ritter cení Birmanskou íší na málo pes 4 miliony obyvatelstva , Siam na

5 milion. Tonkin a Koinina nemají dle Crawfurda dohromady pes 5 milion, a Ma-

laku cení Ritter asi na 22,000, což dává pro zadní Indií 14— 15 milion lidí.

O indických ostrovech panuje z ásti nejistota. Valná jich ást náleží Nizozemcm,

a pro tu udávají úední zprávy od 31. prosince 1855 obyvatelstvo na 15,951,900 duší.

Držebností Nizozemc obnášejí dle dobrých map 4869Vo zemp. tv. mil, což dává na

míli 3276 lidí. Tento prmr nikoliv není vysoký, nebof pi nkterých krajinách udána
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jesl hiislola až na 6—7000 iluši pro míli, cuž pri veliké liioiliiosti zem vždy možné

jusl. Držebiiosli Španlska na Filipiiiucli a suusudnich oslrovecli puitaji se na 5950

lver. mil se 3,815,878 obyvateli, cuž s držebiiostmi nizozemskými dlá duliroinady

19,766,^78 lidi.

Tento poet vztahuje se ale jenom na prostoru 8820 tv. mil, kteréžto poslední

udáni nad to nejisté jest, un hranice tchto držebností nikde nejsou pi'ísn vytknuty.

Ponvadž ale celý indický arcbipclag obnáši 37,620 ítv. mil, tedy zbývá ješt asi 28,800

iv. mil pro zem samostatnýcii knižat. Stav obyvalelslva tchto zemi, co se týe vzd-

lanosti jeho, jest dle zpráv všech cestovatel velmi nizký, tak že hustotu jeho nemžeme

pokládati výše 2000 na nn'li , což by dalo v celku 57,600,000. Tato suma, |)ipotena

k obyvatelstvu nizozemských a španlskýcii držebnosli, dává 77,366,878, zaež pirijmeinc

okrouhlou sumu 80 milionu pro obyvatelstvo indických ostrov.

íliše Japanská má dle nejlepších zpráv 7496 tv. mil. Obyvatelstvo její perozlin

se udávalo, od 25 až do 200 milionu lidi. Vezmeme-li za miídko vlastní ínu, kde

pi'i podobných pomrech úrodnosti zem a vzdlanosti obyvatelstva picházejí na míli

5102 duše, vyjde z toho 38,246,633 lidí, zaež mžeme pijmouti okrouhlou sunm

35 milionii.

Velmi tžko jest odhádati jen pibližmo poet obyvatelstva vtší ásti prostední

a západní Asie.

Tatarsko s Turkestaiiem, Bucharou a Chivou obnáší . . 38,176 tv. mil,

Iran s Persii 26,450 \

Afganistanem . . . 12,160 ( 46,410 „ „

Bcludžistanem . . . 7,800 )

Arábie 48,260 , „

Držebností turecké (Malá Asie, Arménie, Kurdistan, Sýrie,

Mezopolamie, Džiddá a ásti Arábie) 31,582 „ „

Zem tylo obsahují krajiny nejprvnjši kulturní historie lovenstva, nynjší však

jejích slav jesl skoro opak civilisace evropské. Rittcr udává jenom o jednotlivých mstech

a menších nkterých krajinách dosti chudé zprávy, které však od zpráv jiných uenc
tak velice se liší, že n. p. obyvatelstvo staroslavného msta Samarkandu udává se od

10,000 až na 150,000. Dopíditi se neho uritého a bezpeného o tchto krajinách

jest naprosto nemožno, ponvadž tam o konskripcí aneb jiném njakém spotení oby-

vatelstva ani památky ncin'.

Nicmén vynasnažíme se odhádati veliké tylo zem jednu po druhé pokud jen možná,

pi emž užijeme nejspolehlivjších zpráv, vtší pak msta zvlášt pro sebe oceníme.

1. Tatarsko. V této zemi, sáhající od inoix Clivalinského a jezera Aralského až

k Híndukoši, skrze kterou ásten již Alexander táhl, jmenuje se nkolik mst velikých,

jejicliž obyvatelstvo se ale velmi rozlin udává. Buchara páí se na 70,000 obyvatel,

Chokand na 60,000, Koend na 50,000, Taškend na 40,000, hiva a Samarkand každé

na 10,000, a mimo to uvádjí se co vtší msta ješt Balch, Karakul, Kiirši, Irgcndž

a jiná. Veškeré obyvatelstvo mst dá se ledy spoísti asi na 450,000—500,000 duší.

Mezi tmito velikými msty a na severu Tatarská byliijí skoro samí koovní kmenové

:

Usbekové, Kirgizové, veliká, prostední a malá horda. JS'a sever i uprosted rozsáhlé té

zeiu loži slepí a solné i písité poušt. Veliké kusy zem bývají na as docela ne-
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obydlené, jenom nkdy picházejí tam hordy koovníku a postaví tam své stany. Celé

Tatarsko obnáší 38,176 tv. mil, a pocíláme-li na míli 200 obyvateli! (poloviku hustoty

birmanského obyvatelstva, které, jakkoli na nízkém stupni vzdlanosti, má pece aspo

stálá sídla), dlá to v celku pro kraj 7,635,200 obyvatelti, k nimž když pipoteme

obyvatelstvo mst v sum svrchu udané, mžeme pro celé Tatarsko pijmouti rovný

poet 8 milion.

2, Irán dlí se na Persii, Afganistan a Beludžistan.

a^ Persie má více vtších mst, o nichž nejnovji dilkladnjší zprávy podal prof.

Petermann, který v tch krajinách cestoval. Dle nho má Ispahan, jehož obyvatelstvo

se jindy na 200,000 poítalo, nanejvýše 60,000 duší. Šuster a Disful nemají žádné

pes 10,000. Teherán cení jedni na 50,000, jiní na 100,000. Širas udává se na 20,000,

Tabris a Balfruš na moi Chvalinském cení se mezi 70,000 i 100,000 každé. Jezd,

hlavní sídlo Pars, páí se na 60,000; Mešed má dle jednch 70,000, dle jiných 100,000

obyvatel, Rešd na moi Chvalinském k 60,000. To vše dlá dohromady asi 500,000

nebo 520,000. Mimo to uvádí se v zempisných rukovtích ješt asi ticet mst ma-

jících mezi 5000 a 30,000 obyvateli, které však dohromady sotva budou mít 500,000

duší, tak že veškeré obyvatelstvo perských mst nemžeme ceniti pes milion duší.

V kraji jest Persie zajisté hustji obydlena nežli Tatarsko, obyvatelé mají tu vtším dílem

stálá sídla. Ovšem nemohou se pomry vzdlanosti ro\'nati k evropským, a také mravní

zkáza nepirozeného smilstva, o níž Petermann vypravuje, psobí nepízniv na vzrst

lidnatosti. Pi takových okolnostech mžeme i s mstským obyvatelstvem poítati nejvíce

500 duší na 1 tv. míli, což dává pro celou Persii 13,225,000 lidí, zaež pijímáme

rovnou sumu 13 milion.

h") Afganistan. Znamenitjší msta jsou: Kandahar s 100,000, Herat s 100,000,

Kabul se 60,00, Pešaur se 70,000, Furrach s 50,000, Džellalabad s 20,000, Sewi s 20,000,

Dušak s 20,000, Gazni s 15,000, Hunugar s 10,000, Illundar s 10,000, Dir se 4000,

všecka dohromady se 479,000 obyvateli. Afganové zanášejí se rolnictvím, chovem do-

bytka, hedbávnictvím, hotovováním rozliných tkanin a zbraní. Ale jihozápadní ást zem
jest skoro jedna veliká pouš, a mžeme tedy obyvatelstvo kraje ceniti asi jenom na

300 duší pro tv. míli, což dává 3,648,000, tedy s obyvatelstvem mst dohromady

4,127,000, zaež pijímáme rovný poet 4 milion.

cj Beludžistan. Zde jsou msta: Kelat s 20,000, Kedže s 18,000, Puhra se 6000,

Gundava s 20,000, Saravan se 4000, Nušky se 3000, Dader s 8000, Zubi s 12,000,

Chosdar se 3000, Bela se 16,000, Lyani s 12,000, Basmann s 1000, Surhud se 4000,

všecka dohromady s 127,000 obyvateli, kterýžto poet ostatn nejistý jest. Beludžové

jsou koovníci, dlí se na mnoho kmen a žijí z veliké ásti od lupu. Pi takových

okolnostech mže se tu pijmouti jen o málo vtši hustota obyvatelstva nežli v Tatar-

sku, asi 250 duší na tv. míli, což iní pro kraj 1,950,000, a s obyvatelstvem mst

v celku 2,077,000, zaež bereme rovný poet 2 milion duší.

3. Arábie. Pro tuto rozsáhlou zem stží dá se iu"iti nco dvodného v ohledu

obyvatelstva jejího. Vtším dílem toulají se tu Beduíni, uprosted pak jsou neobydlitelné

hory a veliké poušt. Vesnic bud docela není anebo jenom poskrovnu , nebof Beduíni

kam pijdou lam postaví své stany. Nejvtší msla jsou Mekka s 50,000, Medina s 20,000,

Džiddá se 40,000, Aden s 20,000 obyvateli. Hlavní msto sultána Maskatského, jehož
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íše pokládá SP za hiislfiji obydlenou než oslalní Arábie, má asi 60,000 obyvatclfl. Mimo

lo jmenuji se z vlšicli miíst na pomoi-í jcšlé náslcdujíci: Senná se 40,000, Zebid se

7000, Btíit-el-Talti s 8000, Loheia se 6000, Džesan se 4000, Taas s 8000, Lahadž

s 5000, Makalla s 5000, Mataracb s 18,000, Rostak s 12,000, EHiolTiid s 15,000, El

Kalif se 6000, fíracn s 15,000 obyvateli, kterážto velmi nejistá udání dávají sumu

339,000 lidí. Pro kraj jest 100 lidí na Civ. míli pi stávajících pomrech skoro mnoho

poi^íláno, nebo sted Arábie jest zajisté z veliké ásti lidu prázden , teba v jihu a na

výchnd byla zem lépe vzdlána a obyvatelstvo huslSí. PoCítajícc tedy 100 duSí na míli

obdržíme sumu 4,826,000, což s obyvatelstvem mst dohromady dlá 5,165,000, zaCcž

pijímáme rovnou sumu 5 milion obyvatel pro celou Arábii.

4. Asialské Turecko. Malá Asie, Sýrie, Arménie, Mezopolamie jsou staré kulturní

zem s velikými , svtoznámými mésly. Obyvatelstvo tchto držebnoslí tureckých cení

se dle ouedních zpráv (Goth. Geneal. Tasch. 1858) na 15,150,000 obyvatel, což roz-

dlcno na prostoru 31,582 Ctv. mil dává na míli 476 lidí. íslo toto jest na všechen

spsob velmi nejisté, zatím však i v tchto krajinách žije mnoho koujících národ.

Kmen Knrd cení Ritter toliko na 800,000 duší. Stav vzdlanosti jest sice mnohem po-

kroilejší nežli v Tatarsku a v Arábii, nicmén se nám zdá prmr 476 duší na míli

okolnostem dosti pimen.
Dlo všeho toho rozvrhuje se tedy obyvatelstvo Asie takto:

Státy. Plocha v Q m. Poet vešk. obyv. Na 1 Q m.

Sibi 247,736 7,000,000 28

ínská íše 231,021 400,000,000 1,731

Východní Indie 68,872 171,000,000 2,483

Zadní Indie 36,791 15,000,000 408

Indický archipciag 37,620 80,000.000 2,126

Japan 7,496 35,000,000 4,669

Tatarsko s Turkcstanem, Bucharou a Chivou 38,176 8,000,000 209

Pcrsie 26,450 13,000,000 491

Afganislan 12,160 4,000,000 329

Beludžistan 7,800 2,000,000 256

Arábie 48,260 5,000,000 103

Asialské Turecko 31,582 15,000,000 476

V celku 793,964 755,000,000 951

c) Afrika.

V ohledu na tento díl svta jest liloha naše velmi nesnadná. Nacházejí se sice

rozliCná udání o jednotlivých zemích, ale nejvíce bez uvedení pramenil, tak že tžko

docílili njakého bezpeného výsledku.

Spolehlivá statistická data máme jedin o Alžíru, kdežto jest vše na francouzský

spsob zaízeno. Poítáni jsou lu ale jenom Evropané, obyvatelstvo domácí toliko od-

hádáno. Roku 1856 žilo v Alžíru 167,135 Evropan, ostatní obyvatelstvo cenno na

2V, milionu, což pi prostoe 10,135 tv. mil dlá na míli 247 duší. Pi tom však

sluší uvážiti, že v mstech od Francouz založených aneb nov zízených panuje zcela
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francouzské živobytí, odkudž se pomalu kraj kolonisuje. V odlehlejších krajinách jsou

pustiny bud zcela neobydlené anebo jen Arabm za koovišt sloužící.

Egypt, t. hoiejší, prostední a dolejší bez Nubiu cení se (Golh. Geneal. Kal.) na

2,895,500 obyvatel, což pi 8372 etv. nulích dává na míli 346 duši, a v lé zemi jest

veliké msto Kaliira, jeliož obyvatelstvo udává se na 250 i 300,000 lidí.

Svobodná obec Liberia má dle Riltera asi 900 ctv. mil s 300,000 obyvateli, což

dává na míli 333 duší.

Hofmann se domníval, žo vnitek Afriky musí býti velmi husté zalidén, ponvadž

by se jinak nedal vysvtlit roOiií vývoz tak etných otroku. Nejnovjší cesty tam ko-

nané, jmenovité Barthova, ukázaly, že to jest omyl. Vesnice jsou víibec malé a velmi

ídké, a msta, byf i sebe rozlehlejší byla, mají u srovnání jen slabou lidnatost, pon-
vadž nízké domy jsou vždy jenom od jedné rodiny obydleny. Barth cení lidnatost po-

hanských zemí na 400 i 500 pro ctv. míli, v státech moslemských, založených na vý-

boji a záhub domácího lidu, mnohem níže. Afrikáni vzdlávají pole pro svou potebu

a zhotovují též rozliné tkaniny, ale obchod jejich obmezuje se skoro výhradn na otroky,

jejichž lapání jest pi všech národech starodávní, ncvykoenitclný obyej. Pi té okohiosti

dá se silný obchod s otroky vysvtliti i pi dosti slabé lidnatosti.

Tytéž pomry nalezl Livingstone v jižní Africe.

Asie má veliké stepi a poušt, Afrika má ješt vtší. Poítati v Africe prmrn
500 lidí na tv. míli, bylo by píliš nnioho, uritá udání o nkterých zemích (Alžíru,

Egyptu, Liberii) vykazují mezi 300 a 400. Celá Afrika má 543,570 tv. mil, pi lid-

natosti 300 na míli obnášelo by její veškeré obyvatelstvo 163,071,000, pi lidnatosti

400 na nnli 217,428,000. V zempisních rukovtích pijímá se obyejn pro Afriku

156 milion obyvatel, my pijmeme 200 milion, pi emž ovšem nevyluuje se omyl

teba o 30 procent pod anebo nad skutenost.

d) Amerika.

Pro Ameriku máme bezpené ouední zprávy o mnohých státech a zemích. Oby-

vatelstvo Sjednocených obcí severoamerických obnášelo r. 1850 dle sedmého tehdejšího

spotení 23,191,876; Preuss. Corresp. od r. 1856 udává je na 26 milion, což dobe

se srovnává s pozorovaným roním pírostkem. Dle Engelhardta obnášela prostora Sje-

dnocených obcí r. 1850: 146,717 Ctv, mil, lak že by na míli pišlo 158 duši. Obojí

Kanada, dle Engelhardta 64,006 tv. mil, cení se v lidnatosti (ouední zprávy v Preuss.

Corresp. od r. 1857) na 2,571,437, což dává na milí 40 duší. Pro Me.xiko udává baron

Riclithofen 7,485,207 lidí, jiná udání znjí nepatrn výše. Dle Engelhardta obnáší tato

zem bez Kalifornie 30,700 tv. mil, ciiž dává na nnli asi 250 duši. Stední Amerika (pt

malých republik: Guatemala, San Salvador, Honduras, Nikaragua, Kostarika a pomoí

Moskitské) má dle Goth. Geneal. Kal. na 9244 tv. mil 2,150,000 obyvatel, což dává

na milí 232 duší.

Ostrov Hayli má dle Dán. Hof- und Staats-Kal. v obou státech na 1368 tv. mil

1,133,000 obyvatel, tak že pijde na míli 828 duší. Ostrov Kuba má 1966 tv. mil

a dle Goth. Geneal. Kal. 1,449,462 obyvatel, na míli 737. Jafnaika mla dle ouední

zprávy roku 1824 na 278 tv. mil 379,000 obyvatel, ledy na milí 1363. Ostatní

všecky ostrovy Mexického zálivu poítá Engelhardt dohromady na 445-,u tv. mil, a
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když pijmeme fOOO obyvatel na míli, což sméle mžeme, obdržíme veSkorho oby-

valelstva 445,(»()(t.

íiovh zízení slátové jižní Ameriky jsou dosaváde velmi slabé olidnéni , což aspofi

z íiisli se tím vysvtluje, že pibýváni do nich cizinc za píinou skoro výhradtnho

panováni katoiickélio náboženství jest velmi nepatrné. Preuss. Corresp. od r. 1857 udává

o nich následující isla: Venezuela l,35(),000 obyv. na 18,362 rtv. mil; Ekuador 900,000

ob. na 13,558 ílv. mil; l'eru 1,700,000 ob. na 23,941 iv, mil; Cbili 1,300,000 ob. na

fi,635 itv. mil. Bolivia má dle Dán. Staats-Kal. na rok 1857: 2,326,000 ob. na 22,410

iHv. mil. Brasilic mla r. 1857 dle Roybauda na 147,625 iv. mil 7,677.800 obyvalelii.

Rozlehlost republiky Argentinské udává Engelhardt na 25,282 iv. mil, obyvatelstvo pak

její cení Andreu (Buenos Ayres und die Argcnliiiischen Provinzcii. Leip/.i^f 1856j na

1,235,000 lidi. Uruguay má dle Dán. Staals-Kal. na 5080 tv. uiil 150,000 obyvatel;

Paraguay dle Preuss. Corresp. od 1857 na 4132 tv. mil 600,000.

Evropské držebnosli v jižní Americe: l'rancuuz.ská Guyana (Cayentie) 1822 iv. mil

se 17,625 obyvateli; anglická Guyana 1222 tv. mil s 100,836 ob. ; nizozemská Guyana

1812 iv. mil s 52,533 ob., což dlá dohromady 4856 tv. mil se 170,994 obyvateli.

Ješt zbývají v jižní ásti Ameriky rozlehlé stepi Pampas nazvané a zem svobod-

ných Indián. O tchto zemích a jejich obyvatelstvu nemáme pražádných udáni. Dle

Engelhardla obnášejí dohromady 31,960 tv. mil, a pro velmi nízký stav vzdlanosti

tchto kmen nemžeme tu v prmru poítati na míli více nežli 10 duší, což dlá do-

hromady 319,600 obyvatel.

Krajiny severní tony, jakkoli rozlehlé, sotva zasluhují býti jmenovány. Weim. Kal.

od roku 1844 udává pro všecky tyto zem 8720 duší, z kterých poítá na Grónsko

4670, na nejsevernjší ásti Ameriky 4000, na Spitzbergen 50 lidí. My pro všecky

tyto krajiny pijímáme rovným potem 10,000 obyvatel.

Dle toho rozvrhuje se obyvatelstvo Ameriky takto:

Státy. Plocha vQ m. Poet vešk. obyv. Na 1 m.

Sjednocené obce 146,717 23,191,876 158

Obojí Kanada 64,006 2,571,437 40

Me.xiko 30,700 7,661,520 250

Stední Amerika 9,244 2,150,000 232

Hayti 1,368 1,133,000 828

Kuba 1,966 1,449,462 737

Jamaika 278 379,000 1,363

Ostatní Antilly 445 445,000 1,000

Nová Granada 18,200 2,250,000 124

Venezuela 18,362 1,356,000 74

Ekuador 13,558 900,000 66

Peru 23,941 1,700,000 71

ChUi 6,635 1,300,000 196

Bolivie 22,410 2,326,000 104

Brasilie 147,625 7,677,800 52

Argentinská republika .... 25,262 1,235,000 49
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Stály. Plocha v Q m- Poet vešk. obyv. Na 1 m.

Uruguay 5,080 150,000 29

Paraguay 4,132 600,000 145

Guyana 4,856 170,994 40

Svobodní Indiáni 31,960 319,600 10

Krajiny polární 173,290 10,000

V celku 750,055 58,976,689 79

Bez krajin polárních 576,765 58,966,689 102

Rovným potem tedy mžeme pijmouti pro Ameriku 59 milionii obyvatelii.

e) Austrálie.

Obyvatelstvo veškerých australských kolonii Anglicka obnášelo dle ouedních zpráv

ku konci roku 1857: 1,043,000 duší, které se rozdlovaly takto:

Viktoria 414,000

Nový jižní Wales . . 300,000

Jižní Austrálie . . . 105,000

Západní Austrálie . . 14,000

Van Diemens-Land . 80,000

Nový Zealand . . . 130,000

Dle dobrých map vypoten jest prostor tchto zemí na 21,387 tv. mil, lak že

pijde na míli 49 duší.

Tylo osady však jsou jenom skrovná ást Austrálie a náležejících k ní ostrov.

Peraina Novohollandská obsahuje 1 38,523 iv. míle, a ostrovy k ní se poítající 22,429

iv. mil, bez anglických kolonií tedy 139,565 iv. mil. Všecky zprávy shodují se v tom,

že pevnina Novohollandská jest uvnit velmi slab obydlena , že domácí obyvatelstvo,

stojící na nejnižším stupni mezi všemi národy, zápasí s nouzí a hladem a že ho každo-

ron ubývá. Cestovatelé vypravuji, že když ume matka kojící, díle za živa s ní se

pochová; ponvadž neznají prostedk, jimiž by je zachovali. Meinecke cenil roku 1837

domácí obyvatelstvo Nového Hollandu jenom na 100,000, což dobe srovnává se s tako-

výmito pomry. Výše slojí obyvatelstvo ostrov australských, které jmenovit na Sand-

wichských ostrovech tvoí stát po evropsku organisovaný. Ouhrnkem mžeme veškeré

obyvatelstvo Austrálie, evropské i domácí, cenili na dva miliony, ímž sotva pochybíme.

Výsledky tyto dávají následující rovná ísla:

Plocha v m. Poet všech obyv. Na 1 m.

Evropa 182,571 272,000,000 1490

Asie 793,964 755,000,000 951

Afrika 543,570 200,000,000 368

Amerika 750,055 59,000,000 79

Austrálie 161,452 2,000,000 12

zem jižní tony . . 2,288

V celku ledy 2,433,900 1288,000,000 529
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II.

ObyealelslDO zem dle plemen.

V nejnovjší dobé rozIiJuji analoinovii pokolciii lidské dle útvaru lebky. Stock-

bolinský prufessor Ondej liet/.iiis lini blavní ruzdil mezi plemeny dluuliulebýnii (duli-

clioccpliali) a králkolebými Cbracliycephuii) 'J.

V Evrop poéítá k dloubolebým národy germánské a keltieké, pak slaré eky a

ímany s jich potomky; ku králkolebým národy finské a slovanské, pak Litvany, Turky,

Novoeky, Albánce, Basky a Etrusky. Dle nejsvdomitéjšilio potu shledáme dle toho

v Evrop lidí krátkolebých nanejvýše 115 milion, tak že dlouholebí, asi 157 milion,

mají patrnou pevahu.

V Asii jsou dle Hetzia dlouholebí: Indové, íiané, arití Peršané, Arabové, Židé,

Tungusi, kteí iní dohromady 610 milion, tak že na krátkolebé zbývá 145 milion.

Africké národy pokládá Relzius vesms za dlouholebé.

V Americe poítá mezi krátkolebé jenom zbytky domácího objTatelstva, jichž není

více než milion ; ostatních 58 milion jest pvodu evropského a veskrz dlouholebého Csic).

Skrovný poet Rus v jejich držebnostech nepadá tu na váhu.

Obyvatelstvo Austrálie dli Retzius odpolu na dlouho-, a odpolu na krátkolebé,

ku kterýmžto posledním poítá jmenovit plém malajské, polynesské a papusské.

Dle toho jest

v Evrop 157 milion dlouholebých, 115 milion krátkolebých,

v Asii 610 , „ 145 „ „

v Africe 200 „ „

v Americe 58 „ „ 1 milion „

v Austrálii 1 milion „ 1 » „

dohromady 1026 milion dlouholebých, 262 milion krátkolebých.

Krom dlouholebých a krátkolebých rozeznává Retzius ješt pímo- a šikmolícné

(orthognati a prognati), kterýžto rozdíl objevuje se jak pi dlouho-, lak i pi krátko-

lebýcli. Obyvatelé Evropy vesms pokládá za pímolícné. z národ asialských Indy

(186 milion), arické Peršany (13 mil.), Araby (5 mil.), Židy, Turky, Samojedy, Jakuty,

Cerkesy (dohromady asi 20 mil.), což by pro Asii obnášelo v celku 224 milion pímo-

lícných. Ostatní všecky Asiaty, jmenovit íany, Malajce, Mongoly a Tungusy poítá

Relzius k šikmolicným, kterých poet obnáší dle toho 531 milion. V Africe jest panu-

jící tvar šikmolicný, poet pímolícných nepadá na váhu, a mžeme zde tedy plných 200

milion pipoísti k šikmolicným. Z amerického obyvatelstva náleží jenom onen milion

prabydlltel k šikmolicným, z australského též jen prabydlilelé.

Dle toho bylo by primolícného obyvatelstva na celé zemi 555 milion, šikmolíc-

ného 733 milion.

Jakkoli toto rozvržení plemen lidských dle útvaru lebky jest vdecky pravjší nežli

rozvržení dle barvy, kterážto v druhém a tetím kolenu vždy více mizí: nicmén loto

poslední rozdlování jest jednak Starodávní, jednak i nejnápadnjší.

'J Viz Živa na rok 1858 sv. 4. str. 223 a t. d.
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Blumenbach rozeznává patero plemen:

i. Kavkazskú, bílé. K nmu náležejí Evropané, vyjma Lopary a Finy; západní

Asiaté až k ece Obi, k jezeru Chvalinskému, ba až ku Gangesu; severní Afrikáni a

obyvatelé evropských osad v Africe; pak obyvatelé evropských kolonií v Asii, Ame-

rice a Austrálii.

2. Mongolské, žluté, s oCima šikmo ležícíma a vystouplými lícními kostmi. Sem

náležejí v Evrop Lopai a Finové, tvoící jakýsi p-echod od plemene kavkazského

k mongolskému; v Asii hlavn íané a Mongolové, vbec veškeré obyvatelstvo, které

není plemene kavkazského a malajského.

3. Aethiopické, erné, s hlavou kudrnatou, vysedlými sanicemi, nabhlými pysky

a pleskatým nosem — ernochové afrití.

4. Amerikánské, rudé, s ernými vlasy, širokou tváí a ostrými rysy — pra-

bydlitelé amerití.

5. Malajské, sndé, s vlasy ernými, širokým nosem a velikými ústy. Sem ná-

ležejí ostrované Jižního oceánu, obyvatelé ostrov Filipínských, Moluckých, Sundských,

a nejspíše i Australané.

ísla plemen tchto dají se odhádati asi takto:

1. Plém Kavkaiské.

a) Evropa; bez Lopar a Fin, ku kterýmžto posledním i

Madary poítáme 266,000,000

b) Asie; asiatské Turecko 15 mil., Arábie 5 mil., zásti oby-

vatelé stední Asie (Persie, Afganistan, Beludžislan) asi

1 1 mil., ást Sibie asi 3 mil., Evropan v Indii a jiných

koloniích 2 miliony 36,000,000

c) Afrika ; v severní Africe, na Pedhosku a v ostatních ko-

loniích mohou se poítali asi 4,000,000

d) Amerika; veškeré obyvatelstvo bez Indián 58,000,000

e) Austrálie 1,000,000

365,000,000

2. Plém Mongolské.

Sídlo své má v Asii, kdež k nmu náležejí:

obyvatelé íše ínské 400,000,000

vtší ást obyvatel pední a zadní Indie 100,000,000

Tatarsko, Buchara, Chiva 8,000,000

v Persii, Beludžistanu , Afganistanu 8,000,000

veliká ást obyvatel Sibie 4,000,000

K tomu evropští Lopai a Finové (s Madary) .... 6,000,000

526,000,000

3. Plémé Aethiopické.

Veškeré obyvatelstvo Afriky bez výše uvedených 4 milion

v severní Africe a v koloniích evropských 196,000,000
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4. Plém Amerikúnské.

XmW-MÚ v Americe 1,000,000

5. P//«í Malajské.

a) v Asii: indický itrcliipelaí 80,000,000

ást oltyvalclslva Indie 84,000,000

Japan 35,000,000

h) v Austrálii 1,000,000

200,000,000

dohromady 1280,000,000

III.

Obyva/elslvo zem dle náboženského vyzndni.

i. KesCaiié iní mezi 272 miliony oltyvalclslva cvropskúlio pcvahující vlšinu.

Odrazili so mnsejí od lé sumy Židé a Mahomclání v Evrop žijící; pohan již v na-

šem dílu svla nnní. Poet Žid, pro klcriiž není spolehlivého censu v žádném státu

evropském, mže se nanejvýše odhádali na 3% milionu. Mohametán v Turcích po-

ítá Goth. Geneal. Kal. na rok 1859 (jak se zdá, pepiaté) 6,004,921. Také však

v Ruších jsou Mahomeláni — všech dle Koppena 2,115,384 — z kteréhož potu ale

sotva jen '/, milionu piijdc na Evropu. Dle toho mžeme poítat v Evrop Žid a Ma-

homctán rovným íslem 10 milion, lak že zbude kestan 262,000,000. V Americe

po odpoteni 1 milionu pohanských Indián, a kdybychom i poítali Žid 1 milion, což

ostatn píclmáno jest, zbude kesan 57 milion, což s kesfany evropskými dlá do-

liromady 319 milion.

Také ale v Asii žijí kesfané. V asialském Turecku jest mnoho kresfan eckého

obadu i jiných sekt, které mžeme poítati asi na tvrtinu veškerého obyvatelstva, což by

obnášelo mezi 3—4 miliony. V Indii mohou býti všeho všudy asi 2 miliony kesan,

v evropských koloniích na ostrovech asiatských jesl poet jejích nepatrný. V Sibii a

oslatních držehnostech ruských solva jesl kesan pes 3 miliony. K tomu-li pipoteme

ješt na rzno roztroušené kesany v ín a stední Asii, mžeme všecky kesany

v Asii páiti asi na 1 1 milion, což s Evropou a Amerikou dává dohromady 330 milion.

Na Afriku zajisté nepijde více nežli 4 miliony kesan, na Austrálii milion, tak

že poet všech kesan na celé zemi pijmouti miižemc na 335 milion.

2. Zidtl jest pomrn málo na zemi, a je-li správné udání jejich potu pro Ev-

ropu tžké, tím tžší jest pro ostatní díly svta. Zdá se však, že na celé ostatní zemi

nežije lolik Žid co v jediné Evrop, i mže ledy býti všech dohromady asi 5 milion.

3. Veliký ale jest poet lidí piznávajících se k buddhaismu, bramanismu a jiným

východoasiatským náboženstvím, které tulo v jedno pojímáme. ínská íše, Indie, in-

dické ostrovy. Japan mají dohromady pes 700 milion obyvatel. V tom potu arci

jesl obsaženo mnoho Mahometán, na ostrovech také národ pohanských, za to ale jest

valný poet Buddhist v ruské a stední Asii, tak že všecky vyznavae tchto vr, mezi

nž i Parsy klademe, poítali mžeme na 600 milion.

4. Mahomeián poítá se v Evrop pes 6 milion. Na asiatské Turecko mžeme
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jich poítati i2 milion, na Arábii, zem iránské a stední Asii 32 milion. Indie, kde

Mahometán, jak vbec známo, valná ástka jest, patrn jest skrácena, když se na celou

Asii poítá jenom 50 milion vyznava prorokových. Severní ást Afriky jest výhradn

maliometánská; kesané, v nepatrném potu po ní roztroušení, nepadají na váhu. V no-

vjších asech uinilo mahometánství ale také ve vnitní Africe nesmírných pokrok,

vystupujíc tam co živel vzdlávací; pijmouti však poet Mahometán v Africe na 100

milion zdá se nám pece odvážné. Všech Mahometán dohromady napoteno tedy

156 milion.

5. Dle takovéhoto odliádání potu jednotlivých náboženství zbylo by pro národy

pohanské 192 milion do potu veškerého obyvatelstva zemského:

Kesan • . 335,000,000

Žid 5,000,000

vyznava vr asiatských . . 600,000,000

Mahometán 156,000,000

pohan 192,000,000

dohromady 1288,000,000

Vyznavai asiatských náboženství iní tedy asi poloviku, kesané dobrou tvrtinu,

Mahometáni osminu, pohané nezcela šestinu veškerého obyvatelstva zem, pi emž ovšem

nesmí býti zapomenuto, že ísla tuto uvedená sestavena jsou nejvíce jen dle odhadu.

Jediný poet kesan spoívá na uritých hodnovrných udáních.

Ješt následuje rozvržení kesan na trojí hlavní vyznání: ímskokatoliclié, ecké

a protestantské. Rozvržení tomu — které ostatn k vli krátkosti zde ze>Tubnji uvésti

opomíjíme — nemžeme upíti všemožnou správnost, i vyplývá z nho, že jest na celé zemi

ímských katolík . . . 170 milion,

ek 76 „

protestant 89 „

dohromady 335 milion.

Na procenty vypoteno jest ze všech kesan katolík 50-j procent , Rek 22-j

procent, protestant 26'5 procent.

Poznaineiiáiií.

Podavše tuto výtah z výše uvedeného zajímavého lánku v asopise Petermannov

musíme sice ísla jeho v celku za taková uznati, s kterými se bez rozpak shodovati

mžeme; v nkterých jednotlivostech ale, jmenovit co se týe roztídní lidstva na roz-

liná plemena, nemžeme z dobrých píin spisovateli lánku pisvditi.

Pede vším podotýkáme, že Blumenbachovo roztídní lovenstva jest už pon-

kud zastaralé, a že mohlo aspo poopraveno býti dle novjších výsledk vdy. Hlavní

pak speciální námitky naše proti nkterým potm tuto uvedeným jsou následující:

1. V Evrop pipoteni jsou Loparové a Finové ku plemenu mongolskému v potu

2 milion. Poítáme-li již oba tyto národy k mongolskému plemenu, nemžeme z nho

vylouiti blízké jejich píbuzné Madary, které páíme na 4 miliony, tak že od veškerého

obyvatelstva evropského v celku 6 milion musí se odpoítati jakožto náležejících ku

plemenu mongolskému. My toto opominutí v udání našem poopravili.
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2. PH Asii poítáno na vcSkeroii Indii jenom 6 inilion Mahoiiietiin, což patrné

jest píliš málu, jakuž i sám spisovatel ponkud uznává. Zajisté ncbudo mahomctánské

obyvatelstvo v Indii píliš vysoko poutáno asi na 20 niilionA.

Jakým právem 35 milion obyvatel i^iše Japanské pofitáno ku plemenu malajskému,

ncfií nám patrno. Netoliko télesná podoba jejich adí je k mongolskému plemenu, ale i ci-

vilisace jejich, která jest v podstat své totožná s ínskou, akoliv se \-jnesla na vyšší stupeíi.

3. V Africe pohešujeme statistická udání o mahonietánskýcli státech severního

pomoi. Tolik dát by se vždy bylo dalo z novjšíeh cestopis shledat, aby se na jejich

základ bylo dulo obyvatelstvo Marokka , Tunisu a Tripolisu odhádal aspo s takovou

podobností, jako n. \-. v Arábií. Totéž platí o Abyssinii.

.lako v Asii napoteno patrn píliš málo Mahomelán, lak naproti lomu zda se nám

jich na AIriku 100 milion — celá polovika obyvatelstva — píliš mnoho. Že Barth

skoro všude, kam pišel, nalezl mahomelánslví co náboženství panující, vysvtluje se

prost tou okolností, že ono v Africe vystupuje výbojn a podmaniv, tak že asto

skrovný poet Mahomctán panuje nad pi"evahující vtšinou modloslužebníka. Tyto po-

méry pak platí jenom o severní polovici Afriky; zdali se mahomelánství rozšiuje až za

hory Msíné, o tom musíme lak dlouho pochybovali, dokud nemáme bezpených zpráv.

4. V Americe napoteno domácího plemena Indián toliko milion duší. My íslo

toto pijímáme jenom o Indiánech divokých, nepodmanných a neobrácených na kesfan-

ství. Známo vbec, že v Mexiku , v stední a jižní Americe žije veliký poet kesan-

ských Indián — nepoítaje etných míšenc — tak že tam Kreolové daleko v menšin

jsou. Poel kesanských tchto Indián smle odhadujeme na 10 milion. A což pak

díme o ernoších v otrockých státech severoamerických, na ostrovech Hayti a Kub i

ostatních Aniillech, v Brasilii a nkdejších koloniích španlských? Tch s Midaly též

na 10 milion poítali mžeme, lak že v Americe zbude nejvýše jen 38 milion lidí

plemene kavkazského, kdežto se z obyvatelstva jeho pipoísti musí 10 mil. ku plemenu

americkému a 10 mil. ku plemenu átliiopskému.

Rozumí se samo sebou, že sob pi takovémto cenní neosobujeme nižádné neo-

mylnosti, my jenom ukázalí chtli na nkteré patrné vady lánku od nás použitého,

které z ásti — jmenovit co se Ameriky týe — až píliš do oí bijí.

J. Malý.

Kraje a lesy ve Zvolensku.

Od Boiciiy JVemcor.

(Polirsováni.)

Lesy od hamr ernohronanských po levém behu Hronce pes Vépor Klenovský

se táhnoucí a ást les vysoké Polány jsou pralesy, jak Slovák íká staré hory tisíci-

leté. Tam nikdy ješt se neozýval biiehot seker, lam dosud nebylo devorubarslvi. Tam

kmeny stáím jen a bounými vtry vyvrácené a polámané padají a ležeti zstanou až

ibúlleji (zpráchnivjO, jak to leckdes na vývratech a polomech ') vidti.

') Vývrat, kde stromy od vetru vyvrácené i s koeny; polom, kde polámané.

7
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Vysoké tyto lesy sestávají nejvíce z jedlí, smrk, buk a ásten na jižních stra-

nách smíšeny jsou s javorem a jasanem. Místy je samá jehliina ')) místy cislá buina.

— Beušský revír nemá prales a málo jasan, má ale více kosodeviny po holech,

které na erném Hronci není.

Buk ve ^7sokých tch lesích vyrstá vedle smrku a jedle do stejné s nimi výšky *),

do 100— 120', v pri-ezu 5— 6'. Stává se pi-i nich i štíhlejším. Jako nádherný sloup

z kamene vykesaný vypíná se hlaný (rovný) jeho kmen vysoko do oblak a nad ním

rozprostírá se široká koruna, složená z mohutných, klikatých, vzhru se vypínajících

kanár (vtví), ozáená paprsky sluneními, pronikajícími lesklým, tuhým, krásn zele-

ným listem, z nhož hlavn sestává erná, vysoko okolo kmene ležící prsf, nebof lístek

bukový kde odpadne, tam zahyne. Kde jich více pohromad stojí, tvoí vysoké jeho

kmeny ozorná sloupoadí. — Nkde, jako v lesích Vporu Klenovského, slojí osamlý

na zápole skály, upoután na tvrdý kámen mohutnými, jak z železa ulitými koeny.

Skalní orel staví své hnízdo ve vrcholu jeho a rozliná dravá a bukvic milovná pta,

kaúr (kán), jastrab, kršjak (falco lagopus), krahulec, sojka, oblétá jeho hlavu a

odpoívá na širokých jeho ramenech. A pod ním v zápolách skalních kotí (kolia) se

a zimuji medvdi i jazvec. Když se mnoho bukvic urodí, medvdí to pastvy, tší se

myslivci, že bude i mnoho medvd a že budou dobré polovaky. Z jara, když vyhá-

njí buky bluosC '), zpívá si Valach

:

Rozvíjaj sa bku, zhusta polehúku,

až sa ty rozviješ. Valachv pikryješ. —
Z díví bukového dlají se kláty, též potebuje se k vodním stavbám, nejvíc ale

k topení a pálení uhlí. Nejvíce je jak na erném Hronci, tak v Beušském revíru

strom jehliích
,

jimiž porostlé jsou skoro celé Tatry. Jedla, kterou okolo Bezna a

v GómíJru také hášlra *) zovou, a smrek jedné jsou rástvy a vyrstají obyejn do

výšky 120 až 150'; našly se ale již jedle a smrky 160' a 186' vysoké v objemu

6

—

T. Ovšem co vzácnost. — Když se pijde ze svtlého lesa javorového a jasano-

vého, oživeného zpvem ptactva, do lesa jedlového a smrkového, má všecko jiný ráz.

Tu ^'ypínají se štíhlé kmeny s krou rozpukanou do náramné výše, a okolo nich roz-

kládají se tuhou štti porostlé vtve, od dola až k vrchu, tvoíce krásné pyramidy,

v zim v let zelené. Silné koeny na povrchu rozložené pokryty jsou vysoko kluzkou

šttí, po níž nechodí se tak mkce
,

jako po pažitu mechem prorostlém v lesích

listnatých. Nkde jen pi potkách a mokradlinách pokryto je koání mohutných tch

strom vysokým mechem a bujn rostoucím paprulem 'J. V temnu vtvi hnízdo má ve-

verka, a v sousedství jejím, na vtvice, zlatohlávck. Zpv drozda plavého, na jmelí se

popásajícího, jednotvárné tesání zobák žlun a datl, hledajících podkorní hmyz, vikot

sýkor, krákání harvan a chest padajících šúlek (psisky) jedin perušuje tichost za-

smušilého lesa. Tu a tam vidti zpráchnivlý kmen ležeti, porostlý mechem a houbou fia-

') Mladý les jedlový nebo smrk nazývají sílila, sihlina; sihljak je mladý siiirk.

") Roste s niini na preték = o závod.

') Puky na listnatých stromech.

*) Hášlrovo devo, háštrina.

O Peraéinou = kapra.
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lovou ') II kuliii nho vyráží inladá sililiiiii. Nn svtlejšícli mislecli jsou pul.šlác ha-

dího mechu (Lycopodiuni clavaluiii) a ploniku, u houby jedlé i nejedlé, lirib, ryzec, mo-

drák, lišky, mlieie (Agaricus lactilluus), smrž, kuhilka, sivienlia (Agar. violascens),

hib penOunik (Dolelus esculenlus), jelenice, fukavica, niuchotravka a j. více, kysaji pod

jedlemi i bukem. Tu a tam vidli vedle svtlokoré jedle a Iniavozeleiiélio smrku slurý

slrom s opršelou hlavou, s krou drsnou, rozpukanou, na jehož uschlých vtvech dlouhé

svitky šedého mechu visí. V máji a ervnu prodchnuty js(m jehlicí lesy silnou vní

pryskyice, již lid iicica nazývá. Na Dunibieru vystupují smrk a jedle do 4500', ve

vyšším pásmu idnou již, zakrují, a kde kosodevina zaíná, zcela pestávají. Koso-

devina (kle) nalézá se tu i lam v podholních lesícli na holých vrchách, také v Be-

ínišskéin revíru ;
pu vrchách CeniohronansUýcIi ji nevidl. Na Vporu Klenovském,

poroslléui nejvíce jedlí a smrkem, na sumém vrchu je pkná zelená louka. Sosna bo-

rovice je nejvíce po hranicícii Liptova, a sosna ercená v Gomoru a na Fatrách, kde

vystupuje do 3oOO'. Modín (skccrk v GómJ, ervený smrek je nejvíce v Gomoru, ja-

kož i tis, kterého není ve Zvolenských lesích. U Tisovce — který zajisté jméno má

od tisu, jako Jelšava od jelše, Klenovec od klenu, Jasanová od jasanu a p. více — bý-

vala asi nkdy tišina, jak o tom i lidé povídají, nyní ale je tam jediný jen strom neda-

leko msta, u sklonu vysokého vrchu nad minerální studánkou. „Ten pamaelá jist

starého Bebeka^'' -). Má asi 40' výšky, kru rozsedalou, íervenohndou, opadající, vtve

velmi stsnané, jehliny velmi dlouhé, lesklé, tmavozelené, vezpod blošedé. Ovoce jeho

jsou íervené jahdky, kvte v bi'eznu a máji. Pkné merhované jeho diíví potebují

nejvíce soustružníci, i jest velmi vzácné. Domácí lid šeti ho jako památky po praddech

zddné , a nkdy jen že si z nho vyi-eze nkterý z gazdu poluirik, když jde na po-

lovaíku, aby se ml z eho napit. — Jalovec nízký (Juniperus nanaj, nejvíce mezi

kosodevinou, ale jalovec obecný (borovia) všude po suchých bolech a vrchách hojn

roste. Z bobulek jeiio dlají |)álcnku (borovika), a také je rády zobají tikoly

tkvíaly) 'J. Z mladých výiion kosodeviny dlá se zjara olej, známý pod jménem kar-

patského balsámu, který se díve i v lékárnách poteboval a jejž olejkái doposud po

krajinách roznášejí. Díví jedlové a smrkové potebuje se k budování (stavní), k to-

pení, na prkna, na šindel, lat, klály, dužiny a rozliné jiné vci. Z magoru *) d-
lají si Hanillané puky (klíny) na štípání díví. U Valach moravských je mosor obli-

tina na jedli, která se stane vytékáním mízy (mizgy), když se byla jedle naízla. Nechá

se potom bu(f vyhníti nebo se \7pali, a z mosoru dlají si Valaši rozliné nádobí k sa-

lašnictví polix'bné, gelety, rpáky a p., které jmenují mosorky. Tam též mají pro jedli

tvero pojmenování; mlálka je tlustá jedle, mláina prostední, krota slabá a lata nejslabší.

Nižší lesy od Polány a Vporu Lubtovského a podél Hronu jsou více listnaté a

smíšené z rozliného stromoví. Jihovýchodn v rozsáhlých lesích Vii;lešských okolo

Detvy, Ocovy, staré krásné jsou lesy dubové (dúbracy^, smíšené s habrem (krabem),

') Canlliarellus clavalus.

'-) Jako II nás hkaji „|i,imatuje Žiikii," tak v Goiiirii na Bobeka paiiialiijj, který byl
pánem na Slítníku (ina. Czctiiek) v 16. století.

') Také hororák = Kiametsvogel.

*) Hra (boule), výrostek na jedlovém strom. Také se íká krkoška.

7*
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klenem, jasanem, javorem ; výše na Polan jsou buky a stromy jehlinaté. Javorem po-

rostlé jsou celé vrchy, jako Javorov na hranici Novohradu. Na Fate vystupuje javor

do 3000'. Javor dosahuje 100' i více, jasan pes 100', v objemu 5— 6', brest až do

90', tak i habr. Díví jasanové, javorové, jakož i brestové nazývají devo fládrovo

a rozeznávají dle tvaru žilek trojí druh: vlasd je nejvzácnjší, okác nejkrásnjší,

kcéld nejobyejnjší. Díví potebují hlavn truhlái, ale domácí lid bere je na rozliné

vci; z jasanu a javoru mají obyejn vozíky, domácí a kuchyské náadí z buku, lípy,

osyky, Z erného klenu (babyky) , který pi svahu nižších vrchi roste co nízký ale

košatý strom, dlají se riiry k dýmkám i dýmky. Slovák má rád les javorový, a íká,

že les bez javora jako dve bez frajera; v jeseni, když les oilutní a listy padají, smutn

se na dívá ptaje se ho: „Ej javor, javor zelený, o si tak smutný v jeseni?" a javor

mu odpovídá: ,Jak že já nemám smutný být, ke se mha spadol kvt i list!- — Podél

Hronu a Hronce ve vlhinách roste jelša ') erná (Alnus glutinosa), vysoko na vrchách

družná jelša bild (AI. incana), a v pásmu kosodeviny jelša zelená (AI. viridis). Bízou

bílou i ovislou porostlé jsou nkteré nižší vrchy, vidti ji ale také vysoko v lesích, kde

mezi jedlemi rostouc svtlým svým kmenem, okolo nhož lístky na hebkých vtvikách

ustavin pohrávají, dává pkný pohled. Drobná, kenatá, po zemi rozvleená bíza

karpatská roste v pásmu kosodeviny. Z bízy dlají si pastýi dlouhé trouby, bízu

stavi chlapci prvního máje ped okna svým dvatm „/í poctivosti"' -), brezovicu chasa

ráda z jara pije a bezovou húžvou prý erta vážou.

Osyka obecná je v lesích i na podholech. a z díví osykového dlají se vahanoky

(skín), koryta a podobný domácí rjad. Tu a tam po stráních polná ereše, hruše,

plánka, jejichž ovoce dvata sbírají a na po.<lynku k zimním pástvám suší, nemajíce

nic lepšího. I bek, oskoruchii a na skalinách podholnícli mukyii je dosti, a coskorušky

i brekyn a mukyn uležené donášejí ženy do msta na prodej. Z beky pálí ženy i

pálenku, jakož i z trnek a chabzy ; trnkovou užívají proti mrchaoé krí (žalud, kei).

Jarabina (jeáb) roste více na jižních stranách. Maoho druli je vrboví a bujného

zrostu. Podél behu Hronu a Hronce nejvíce vrba široká (ainygdíilina), iltice (vitelina),

ei-venice, kosríka, rakyta, zlatolýi (helix). V moarinácb a žumpách *) údolí pod-

holních vrba kehovka (fragilis), hluchá (Iriandra), hoká (petandra) a deva, ili jak

se také nazývá hyva (caprea), na níž roste houba anisem vonící. Po suchých vrchách

a úboinách, okolo les rozliných kovin hojnost drienu, jehož kvt mají pi sob no-

siti dvata, které rády driemajú; trnoslievka *) , z jejíhož deva si chlapci topoiska

k valaškám robí, hloch, šípek, z nhož ženy dobrý letkvar na prodej vaí. Líska, radost

to chlapc, veverek a sojek, nejvíce v nižším pásmu po rubiskách ') rostoucí, vystupuje

ale až do 3400', kde menší ke tvoí. tyry lieskovce pi sob srostlé jmenují dti

hránoka. a na hvízdake (vyškeené oíšky) chlapci hvízdají. Sousedkou její bývá na

') Jeícha, olcha.

^) Nkdy smrky.

') Bahno = Sumpf.

*) Višeii horui.

') Mejtíštích.
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rubisitách kalina, kterou lid sbírá a suší pro /.sistavcni krve. V svílycli lesích na ska-

liskách a surlKipárecli kee ií/vur/ní/ (ptaí zobj, svídy, dislhi idrakoco jahodí), ziino-

lezu (psie lrf)6e), keíky holního rijbesu ')• polského egreilu *), rže holní (rosa alba),

a pi políikiich mezi ki'Ovíni korošinn *) biijn vyríislii. U stavení všude vidti kee

erného bezu {haio), z jehož deni drti skákavé pikuliky dlají a jehož léivý kvt

v žádnérn dom chybti nesmí.

Jak mile zima pomine a jaro se probudí, objeví se s ním po lesích, bolech, vrchách

a dolinách hojnost rozmanitého kvlenslva: istiny, hole, louky pokrývá svží ruic *).

Tn v svtlých lesích kvte jaterník, kliiíki/ (Primula veris), lircavnik '), lalaj "), žlu-

fnrha , a na vlhích skalách Dumbiera žlutý a bílý pryskyník ') , koníklec alpinský,

ríižová silná Primula niiniina . a ve výši 5000' drobounká silenka (Acaulis"). V stínu

listnatých lesíi kvte vonná fialka, nžný perlokcilek '), bibolenka "J, kokonk '"), tned-

rfd esnek ^^) , hlaváek, a na travnatých istinách fialový perunik ^'^). Vlit lýku

(Daphne mezereum) roste až po kosodevinu a tvoí pkné kei-e. Na Dumbieru, v niž-

.ších údoliniich a podle potk kvetou safran, zvouok karpatský a holní, medvdí líšIio "),

mák žlutý, liala žhttá, kyselá '*), vstava "J, dobronika, bezvršec, esnek planý '*), a

na skalinách hol /ij/rfose/ "), kamenná rže"), hrmolresk a htpkamei '"); na Kozím

hbetu Dumbiera ve výši 4000' len alpinský, na holech klinok (karafiát) holní, a na

pažilnatýcii místech ve výši 4600' rosle klinok kartusiánský. Na pastvinách vysokých

hol plesnieec •") a ktf sv. Jana,, biele králikij *'), a ve výši 5000' nalézá se Arnica

doronicuui. Na místech úsluiuiích kes--), harunin, kopretina bílá, a na pastvinách hol-

ních turanka'"'), kterou pastevci pi sob nosí proti mátohám, kterou se vykropují

zneištná od mátoh nusta a kterou mají v Novohradsku gazdové ve všech tyech úhlech

') Ribes alpinum (vino sv. .lana).

-) Zahradnímu angreštu íkají slraboky, také kosmaky.
'} RliaiiiniiM fruDgula.

'') Mladá tráva i ol)ilí.

'J Ficaria rnnunculuides.

"J Caltlia paluslris.

'') Knnunruliis inonlanus, alpinus.

') Convalaria inajalis.

') Galaiilbus nivalis.

'") Conv. niullillora.

' *) .Alliiim ursinum.

'-) Iris geruiaiiica. Srbové ho jmenují perunica.
'') Cortusa.

'*) Kiiniex alpina.

") Orcliis fiJubosa.

'«) Alliniii falax.

") Arahis alpina.

") Sednni roseiim. Netresk.

") Saxifraga aiznides. niuscoides a v. j.

'-") Gnapliaiuni supinum a leoiilopodum.

") Cbrysanlhemum scgetum a alpinské.

*'-) .Aniliemis linctoria.

'*) Erígeron acris = alpina.
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izby i nad prahem zastrenou, ahy mátohy áó vnit nemohly. A po vrchách, lukách a

lesích hol a podhol plúcník, všivec, istec ervený, bílý a žlutý, šalvj '), ambružka,

Mi&ový kvt (vítodo, dobrá mysl *), point polej '); na suchých stráních divizna velko-

kvétá, sldmnka, lubovnik *), ve kterém matky dcery koupati mají, aby se chlapcm

hTjíly, a krásné trávy: perlika^), milota^), lipnice '') a j. v. Ve Ima^^ch lesích

jehlicích kapradiny bujní rehrinie '), paprutka '), v zápolách skalních osladi a na ska-

lách slezinnik. Tu a tam korytem Hronu leknín žlutý kvete mezi sítinou aneb rákosím,

a po moarinách a mlaekách ") les podholních a holních je hojnost rozliných trav,

trsf, bezkolenec, ryznaka "), poháííka, suchopýr, ostrica, sítina, skípina, na pastvinách

horních les bika obecná (maxima), spadicea a v lesech jedlových albida. V zápolách

Dumbieru u holních potk a na pastvinách holních Juncus trifidus , Juncus sylvatica,

Agrostis alpina, Flilcum alpina, Festuca varia. Vrchol Dumbiera pokryt je plúcnikem

(Celraria islandicum). V moarinách obyejná moánid chvojka '-) a leckdes í vodní

bolehlav a vodní opich se najde. V tmavých lesích blišlek kopytník, který až do 4500'

vystupuje, krasaoica (.Bclladonna), na svtlej.ších místech po strúních iiáprslník žlutý,

bramboik, okolo kmen živých i po zetlelých kmenech a po zemi vine se zholeií '*},

a na pokrajích les vysoké kee vtviny bílé '*); na bolech modrokvetoucí kruinka

ipichlavá illaika). Na neúrodných nevzdlaných místech burana "J se plemení a

vélrnik "), a na rolích písitých chundele syroly diouky vlasy ''). Místa rašelinná

v lesích a na horách (_lraseniska '') porostlá jsou nejvíce viesem Qriasa') . pastvou to

vel. A v jeseni vidti po zelených holech kvésti krásných hoc, žlutý, uherský, kro-

penalý, kížový, zemžlu (hlistnik), na holních loukách v okolí kosodeviny Swertii

perennis, tmavofijalov kvetoucí, a v lesích malin, erníc (ostružin), uorielek (borvek)

a místy i jahodiek (brusnic) dost a dost lidem, ptain i medvdm, když nemají práv

nic lepšílio. V nkterých místech mají ženy a dvata na trhání jahod, borvek, brusnic

a jalovcových bobulek hrabky (malé hráb), kterými je s keík strhují, a dtem dlají

z bezové aneb jiné ohebné kry kapsiky {korubky'), do nichž si strhané jahody dá-

') Bledožlutá, až na 3000'; gliilinosa = ncmorcsa.

-) Origanum vulgare.

') Uiclamnus fraxiuella.

^) H«liiuitlicmuiii.

'') Melica nutans, altissinia.

") Kragroslis poaoides.

') Poa.

') Polypodinm mase.

") Aspidiuni lonchitis.

'") Mokiny, kaly stojaté.

") Dactylis glomerata.

'") Eiiptiorbia palustris.

^') Také liorni lirušpán. Hedera helix.

") Cleniatis.

'') Ononis spiuosa.

'") Erryugium cainpcstre.

") Chuiidelka; Apera, že je rozcuchaná.

") Jsou to obyejné louky podmoklé mlaekami, které, když se po nich chodí, jakoby se tásly.
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Vlijí. A když koncfnó vSude v piilironských dulinch i na vysokých holocli na zelené

jiažili mrazucd seslica ') vykvilne, je Oáka, že so za ncdloulio i liolc snhem osypou,

a Valaši moravští íkají, že kážou nahátky dévcalin pásf.

Kriny (paezy) na rubiskii('h se nevykoliijí ale vyhnít se nechají; je lam dosud

lakový doslalck diiví, že se to považuje za zbytenou práci.

Divoké tv&i-e je v lesích tch dosti, medvdi, vlci, lišky, jazevci, rys, který na

dobytku velké škody dlává , dicoké maky (koíky), ranoslaje, kuny, lasicc, veerky,

iajici, a na vysokých vrchách a holecii na Duiubieru, na Prašivé hvizdary (scišt, Mur-

meltiiiere). V Befiušskéni revíru není tolik jezevc ani kun jako na Hronci , divokých

niaek ale stejn. Králem nade všeckou tou tvernohou zvinou je v lesích tch starý

mako, který má svoji hlavní residencí v zápolách a jeskyních Vporu Klenovskélio a

kueti neublíží, jen když ho lidé nechají na pokoji. Ale Handlec jak ho potká, nemže

odolat, aby s ním nešel v zápasy, a byf i naped vdl, že se mu zle povede. Ne jeden

Handlec niže se pochlubiti jizvami od medvdích tlap, když se spolu potkali bu v lese,

bu na ovsíku. Když je ale v jeseni dosti bukvic, nevšímá si mako ani ovsika ani

vol, a v let krmí se borvkami, malinami, jahodami, šípky, a když se mu poštstí,

medem. Jedenkráte pišel medvd v noci k osamlé v lese kolib. Valach, nevda co

to venku šramotí, otevel, ale jak mile vystril hlavu, trkli s medvdem do sebe jako

dva berani. Medvd hned se obrátil a peloval do lesa. Valach zavel kolihu a ošíval si

hlavu. Takovýchto komických výjev vypravuje se mezi lidem mnoho.

„Urobme si medvdi zábavku!" navrhl pítel Sámko, když jsme vešli na vrh vy-

soké strmé zápoly a ohe nakladli, nebof Slovák jak kde chvilku postojí, již si naklade

ohe. „No urobme!" zvolali druzí, a Sámko hned odskoil, urval od zem velikánský

kámen, zdvihl obma rukama nad hlavu , a sloupna na samý kraj skály dol jej hodil.

Po chvíli slyšeli jsme temné zadunní a bylo ticho. „Dobré sadol!" zvolali šuhajci,

jdouce si pro kameny. „Nuž lila, taká je medvdí zábavka, a i se vám líbí'?^ plál se

mne Sámko. Mn se líbila, ale myslila jsem si, že by se nehodila pro vyškrobeného,

siabonohého šviháka.

erné zvre, divokých kanc "), na nž král Mafáš polovával a jichž prý nejvíce

okolo Vporu Klcnovského bylo, není již vidli. Ped nkolika lety vidívali piý lidé ješl

jednoho starého kance v lesích Vporu Klcnovského.

Vlk je pro strach a škodu lidu až mnoho; pi velkých zimách pejdou jich celá

hejna z Halie pes hory, pepadají sláda, a strašné jejich vytí ozývá se v noci i po

ddinách. Bda lovku, který jim pijde do cesty, dokonce když jsou hladoví! Co

nesmjí sedlácí zbra míti, rozmnožili se, aó jích dosti potlukou kUcky a sekerami.

V doleních stolicích, kde jich mnohem více je, drží sice páni honby na n s velikými

hostinami spojené, ale místo vlk stílejí se obyejn zajíci a srnci. Vysazen jest od

ourad plat za kží starého vlka 4 zl. si., za kži mladého 2 zl. st., za medvdí kži

8 zl. si.; stává se ale nkdy, že je vlk ješl v lese a kže už je propita. Nejlítjší

Jejich nepátelé jsou píbuzní jim psi ovátí, z nichž mnohý nosí na tle znaky krutých

') Colcbicum ; iimomrarka, jesenka, holopanna, naháek, bujakotu cajca.

") Vpor, divjah, kúriias. I Srbové íkaji divjak.
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s nimi boj pi hájení stáda. Chylávají se také do jam na líjest. Kde v lese nnioho

vlk je, íká lid: tam je vlno.

Lišek je »jako plev," a taméjší lišáci jsou tací chytí ferinové jako u nás: „Každý

lišák nejprv na led klopka, potom teprv peseíi hopká," a proto nesnadno je chytiti. Ale

nókdy dají se chtivostí oklamati a pii vší chytrosti padnou do pasti.

Vysoké zvée, jelen a srnc, je více v lesích listnatých svtlých a v zahájených

panských oborách. Srnce jmenují rohá, mlad. snice kolúch, la jelenica, mlad. jelene.

Ptactva je v lesích, po vrchách a vodách hojnost všeho druhu, od malinkého sti-íz-

licka, který si hnízdo na zemi dlá, až k orlu skalnínm, který k vrcholu Dumbiera za-r.

létá a hnízdo svoje na nejvyšších stromech a skalách staví. Strach pták, kurenec (kuat),

myší a zemoryj (krtk) je kán, krahulec, jestáb, ostíž a kršiak (Falco lagopus), na nhož,

když letí, dti pokikují: „Nevieš koleso krútiti!" Strašlivý, skuhravý hlas sov a pusto-

vek lekává tmavým lesem jdoucího pocestného, a kutika ') když slyší matka strážíc u

lžka chorého dítte, strach ji pojímá a smutn na n se dívajíc myslí : „Už mi ty zum-

reš, už sa boii posel ohlašuje."

Telcv (Jducha, jefrov) je více v Beušských lesích , telívk na rovin mezi

bezovím, holub hricak v lesích hnízdi, a prepelika s koroptvikou v polích. Po

hájích a lesích hnízdí a živí se jarabice (jeábek) , orešnik (Nussháher) , sojky, žlny,

krieonosky, drozdi, datlové, kukaky, glezg (dlask), hýli, blisky -), ižíci, sýkory, str-

nadi, pnice, stehlíci, konopky, pipišky. Na Dumbieru spolu s orlem skalním, škorvánek

holili •), v údolích škorvánek polni, a v lesich kotcrlka *). Daidovnica ^) hnízdí v ska-

lách, lastovica pod stechami, a kdo by lastovií hnízdo pokazil, toho kárha ^) nemine.

vikoty ') pilétají v jese ; s nimi rády sdružují se prskaly ili trskoty, které skoro

tak vyhlížejí jako kvíaly, jen že jsou jarabjší ; bývají tam stálé. Volají : trrrrr, trrrrrr,

od ehož snad jméno trskoty dostaly. Jedí se místo kvícal a lapají se jako tyto do

osidel. Okolo Bacuchu jich v jeseni mnoho bývá. Straka když na dvoe rapoce, je to

paním znamením, že dostanou hosti. V moárech lesních, na bahnitých lukách, v rákosí

pi behu Hronu zdržují se sluky, vodní sliepky, divoké kaky, také chrapake zvané,

velcí a malí rybái '). První je erný a má bílá prsa, druhý utšených barev, kovové

modré a zelené. .le to pkné podívání na n, když se ponoují do vody a ryby loví.

Na Hrone vidti také boana, erného ápa, a více ješt vodních pták.

Ptáci chytají se na vábec, na vjíce, do osidel, jako kvíaly; aneb se stdeji, jako

sluky, tetevi a j. Nebylo ale dovoleno všude je chytati, jen na jistých vrchách.

Ryb v horských potocích a v Hronu je hojnost, zvláš v prvnjších jsou pkní a

velicí pstruzi. V Hronu nacházejí se kapi, lipn, meni '), blake (blice), mie '").

') Slriges noctua.

-) Molacllla.

*) Alauda alpina.

*) Waldlcrchc. AI. arborea.

^) Rorýs.

^) Trest, neštstí.

') Kvialy.
') Kleine uiid gro.sse Fischer (?).

') Mena = barbus niinnr; také podit.tloy jim íkají.

'") Aalruppe.
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Oslatiii ryl)y v Hronu, Ilroiíci a liorskýcli potoi-íi-li ziuíiny jsou jen dle proslun<ir()(lr:ílio

|jujiiieiiuviítii. IdIíž: jelce, plie, kldve, Itnae, jelšur/iy a orsenisky '). Ve Váhu je lyba

litiiBatka^ |H>ili)biiá lososu , až 70 lilie.- tžká . kterou rybái obyíejné z jara do Vidu

zasíliiji. iMá velmi chutné maso. Heku Slaná Je buhalši na ryby než Hron, a o Tisu

iiká se, že ina více ryb než vody, ale ryby obou téch ix-k neuiaji tak chutné maso,

jako ryby byste tekoucího Hronu a Váhu.

Teni se ryb jmenuje lairijši lid Iretu (neresl, dibu}; „ryby idu na telo," když

picházejí z velkých vod du nieuších. Jako u nás i'iká se i tuin kapru samci mlie a

SHUiici ikriiia. Z jara, když se imloky vylierajii, lo jest když se již trochu oteplilo a

led prostedkem laje a se trhá, puká (.va cylieru a djery robi), chytají se dobe v nu'stcch

lakových ryby, zvlášt s ošum'), kterým, jak ryba na míst od ledn prostém (na

rylreiiuo nusto) se ukáže, ji propíchnou. Tak chytají se také ryby z jara na Blatenském

jezee. Bilé obláskové kameny v potocích jmenuje lid kacení mýdlo.

Hadi, pokud mi známo, jsou v lanijších krajinách užovky hladká a obecná, a

zuiije obecná. l'ovídá se o hadech mnoho bájcOnéhu me/i lidem. Jsou prý mezi hady

lakoví, klei na strom vylezou, jako Valach pískají a pastýe i ovce zavádjí, a takový

had má prý zlatou korunu. Hada vinného, který lovka ušlipne, zem více nepiijme,

nmsi zahynout. Povídá se také, že se hadi asem schodí dovedná, a políbajice okolo

jednoho kamene tak dloidio ten kámen niuhivaji, až se celý jedem rozduje. Valach je-

den našel prý lakový kámen ješt celý rozdutý, a ze samopaše píchaje do nho valrdlom,

rozpuil ho a jed zasliknul nni na prst. V okamžení byl celý prst nadulý a Valach

by byl z toho snad smrt ml. kdyby si byl rychle prst neodtál. Kdo taký kámen uschlý

najde, je šastný, nebol zíistává przraný jako sklo, a kdo skrz nj hledí, vidí kde

poklady v zemi ukryty jsou. „Kámen diif s nkým na nkoho" je poekadlo národní a

znamená zradu a zlé s nkým na nkoho obmýšlení. Slováci (i Cechové) ví, že kde

domovní had, lani i štstí v dom, a kdyby lakového hada zabil, že by vyhynul doby-

tek a všecko štstí z domu zmizelo. Dvátko v ddin jedné dostávalo od matky každý

den k snídaní mléko s kroupami, i vzalo si vždy svou mistiku a šlo jíst na zápraži

;

jinde jist nechtlo. Nevdl otec, pro sedí dve vždy na dvorku, a chtje to vy-

skoumat zíislal jednoho dne doma a dával pozor. A lile, vidl bílého hada zpod prahu vy-

•lézati, šmiknouti se k dvátku a s nim jisti, a slyšel jak mu dvátko povídá : „Jez

1
také kroupy, ne vždy mléko.'- Had se napil a vlezl zase pod práh. — Druhý den

dával otec pozor, a jak had vyšel, vzal batyk a zabil ho — a lile — dvátko umelo

s hadem. Podobný píbh vypravuje se i v Cechách. — Jsou prý i hadi, kteí se

kravám okolo nohy otoí a mléko jim cecají. Taková kráva nedá prý se již doma po-

dojiti, kdyby ji tloukl. V Povážské jedné ddin ml gazda krávu, kterou cecal had;

on to nevdl, myslil jen že je svéhlavá, že nechce dojit. Prodal ji pes Váh do jiné

I ddiny. Ale když pišla hodina, kde k ní had chodíval, utekla z pastvy, peplavala Váli

a v lesíku na staré pastv Cekala na hada; gazda ale šel za ní, a když pilezl bílý,

hrubý had ke kráv, zabil ho, „a všiilka ') i kráva zkapala" dodal slarý pastý, co mi

*) Griindlinge.

kl.') Oštien, ostne; u Srb osice, bodva. Na dlouhé žerdi trojzubá železná vidlice. Dreizack.

*) Ihned. Tren. výraz; moravsky vil.
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to vypravoval. Lenisko ') hadí, vaené v pálence, užívá se proti zimnici. S kži ze

zabitého hada liole a dlouhé roury u dýmek se povlékají. O Brtomile (Bartolomji)

hledá si had zimovisko, Hká lid a na to potahuje se i národní poekadlo: ^Premáváš se

ako had o Brtomile." Pó výslunních vrchách pestré vidli jaštiee, ili jak jim v e-
chách také íkají, hadové panenky, po kvtinách poletují pkní leldkové (motýli),

boží kravika; veír na pažití mezi jiskerkami^) svítí Ijenka ') jako hvzdiCka, v lesích

lapky *) a vosy bzuí a po zemi bhají velicí mravuchové '), snášejíce si potravu do

vysokých homolovitých obydlí, zbudovaných v lese z jehlin, sparušin a zem. Na kme-

nech lýkožrouli, drevovrty, rohái a rozliná chroba se živí, a ve vod vodní šúr ')

a vodní chrust ') se potápí a hadv sluha ') houpá se nad vodou na lístku vrbovém.

Jak jsem již v pedešlém ísle podotkla, patí k handlm Cernohronanským tr-

nácte ddin, totiž: Krám, Medvd, Dolina, Jergo, Balog, Vidrovo, Zavodja, Jánošovka,

Fajto, Komo, Látke, Pusto, Dobro a Sihla. K Beušským handlm, které s ernohor-

anskými spojeny jsou a všecko s nimi spolené mají, patí ddiny Bujákova, asi hodinu

za Beznem na Hronu ležící, v dolincc tvrt hodiny od ní vzdálené Filipova, povýše ní

s druhé strany Hrona Gašperovo. Za Gašperovem pl hodiny je Beuš, naproti za

Hronem Puobiš, od Beuše v levo naproti holi Bravaovo, výše Podholja a pod samou

holí Srnko. Pl hodiny za Beušem vede cesta v levo pes vrchy, s nichž vidli vr-

chol Králové hole do doliny, v níž leží Bacúch. Naproti Bacúchu pes vrchy, vysoko

na „ertové svatb," v Liptov již je Boa, ddina to, kde prý ani vrabc není, pro-

tože se nemají eho nažrat — a kam, aby se vdaly, se peje zlýin dvatm '). tvrt

hodiny za Bacúchem, v úžin na rozhraní stolic Liptovské, Gomorské a Zvolenské, u paty

porostlé hory, jest kyselka a pi ní koupel. Koupel je chatrná jen, ale voda je velmi

dobrá, studená jako led a tak silná, že se oi zalévají, jak ji pohárík ^ypije, a lovk

je potom v stavu klínce (heby) strávit. V malém devném slavení jsou koupele pro

dv osoby a ped slavením je zdné veliké ohnisko, stechou pikryté, kde si mohou

uvaili hosté co se jim líbí, tebas guláš na kotlíku, jestli si pinesli s sebou maso,

slaninku a cibuli, nebol' v ddince by nedoslali krom erného chleba, soli, kyselého

mléka a brambor niehož, a to by nmseli pijíti, když nejsou ženy v poli, nebot v ta-

ko^^ den je v ddin jako po \7mreni. O dnM na ohe není nouze, starý Petráš,

gazda koupelí, pinese celé jedliny a naklade je na ohe, aby hodn vysoko hoel.

Povýše koupele je kyselka. Když jsem tam byla, byl v studánce nový kadlub '"), a starý

kadlub, navou usedlinou pokrytý, mísly ^'yštípený, ležel nedaleko pohozen. Starý

') Když se had z kže svlékl, zlenil.

") Cliudobiíky, sedmikrásky.

') Svatojanská muška.

*) Mušky lesní.

') Mravuch, mravenec samec; mrávka, samice.

') Salamandr.

') Cyrinus nalator.

') Libeliula. Riká se, že kde ona je, i bad bbzko.

') Budaj si sa na Bou vydala.

'") Kadlub je sibaý klát, as loket dlouhý, obyejn smrkový, který se uvnit vyhlobí a

potom okolo pramenu do zem zakope, jakožto vroubeni, aby se voda nerozbíhala, ale

do nho se všecka sbírala.
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Pclniš povídal nám, že lo byl též snirekový kadlub, a že byla dle svfdeclví slnrých

lidi 130 rokli til ki/sld voda ním zavronbcna.

Všiokni vcsins drcvorubarové, jak ernohronfanští lak Bcuššli, nepodléhají žádné

jiné vrclinosli, ani stoliní ani zcmanské, jedin komoe; žádnému jinému úadu, krom

c. k. liornicko-lesnickému. Zavázání jsou smlouvou, poslušnými býti komoi^e a po celý

živol obíi-iili se rubáním di^cva, polirbnébo k pálení uhlí, k zhotovování a prodeji šin-

del a (laslt (prken). cmesla provozovati nesmjí Handlci, aniž emeslníkv mezi

sebou trpli, mimo ty, kterých jim nevyhnuteln teba, jako kováe. S druhé strany

ukládá sndouva komoe povinnost, vykázali Handlaum pfidu aerarialní na vystavní

domk a na obsetí, platiti jim každoron jistou sumu penz za práci pes urený úkol

vykonanou, a dávati jim v as poteby obilí za laciný peníz.

Všickni drvoštpové rozdleni jsou na osm tíd. — Tída první sestává z mužii

pes 20 let starých, nejsilnjších, k práci nejschopnjších ; ti rozdleni jsou na osmimu-

žové spolky '). Každý takový spolek má svého víidce *), kterého si ze svého stedu vy-

volí. Obyejn je to nejzkušenjší. Ten je i'ídí, když jsou potom v lese, loho musejí

poslouchat, jinak ale pracuje zárove s nimi na jednom rubanisku po celý rok. Každý

lakový spolek povinen jest, každorofn nejmén 40 mil (milí) sáhového štpného

deva vyhotoviti. Každá taková mila obnáší deset sáh '). Co výše 40 mil narubají,

za lo dostávají 2 zl. sti-. od jedné milý ;
— klerý spolek by ale výše 64 mil di-eva

vystavil, ten dostane 4 zl. si. odmny. Mimo to je každý ten spolek povinen, do roka

jeden pár koroptví Sfávnickému panu komornímu hrabti do kuchyn donésti a šest dní

do roka k jeho užitku polovati. Dozorci Brezííanskénui musí každá gazdina do roka je-

dno slepií vejce odvésti.

K druhé tíd náležejí muži, kteí sice mužm první tídy v práci postaiti ne-

mohou, ale ješt dosti silni jsou. K tm pidáni jsou mladici od 15—20 let. Povin-

nost jejich jest, vystavili za celý rok 65 sah díví.

Tetí tída sestává z naslávajících invalid a u, chlapc od 10— 15 rok sta-

rých. Ti musejí do roka 30 sah díví narubali.

Do cttrté tídy patí poloviní invalidé, k rubáni deva již neschopni, a malí

chlapci. Povinnost jejich jest, pi plavace deva pomáhati a dláním šindel neb eho
jiného se zabývati.

K páté tíd poítají se skutení vysloužilci, muži tžší práce zcela neschopní.

Tm ponecháno ukrátiti si as dle vlastní vle.

Šestá tída sestává z pastý v zim svobodných. Z tchto musí každý v šesti

týdnech od listopadu do prosince 12, a bhem Velkého a Malého SeaO •) 8 sah deva

narubati a od poetí plavaky až do Jura po 20 dni pi shánní deva po vod pomáhati.

Sedmá tída jsou pastýi, ktci musejí i v zim ovce na mraznicách opatrovati;

ti nepotebují jen 6 sah diví do roka vestaviti, jež rubají okolo Jlartina. To se jim

jen proto ukládá, aby se zbhdarma mezi Handlce nerátali (nepoítali).

0.<!má tída konen sestává z žen, služebných a emeslník. Tito zavázáni jsou

') Dins. nd ntm. Gcding.

-) Diiigovnika = Vorgedingcr.

') Báské míry, krerá je vétši nei Vídenská.
*) Ledeu a únor.
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též k obecní práci, a sice v ías shánéiií šlpiiélio deva, když voda tak malá je. že se

musí polena griecpalami ') potiskovati, což jejich je prací.

Mimo to je Handlcm od c. k. komory zakázáno: I. Statkem-) bez olilášení

nekupiti, aniž ariti^). 2. Statek koupený a dolinaný šest týdn osobit pásti a

kontiiinaciu vydržeti. 3. Kolíovati neslobodno. 4. Komorní grunty a užitky nezakládati *),

5. Cizího clovCka a zbha iiepHtulovali. 6. Atestátiiv dokonale proukázati. 7. Ohn
klásti a statek pásti na zahújenýcli banch se zakazuje. 8. Nebrali nieho na mloh ').

9. S fajkami a liíemi po buduvách nechoditi. 10. Každý tvrtek komíny vymetati.

Tresty za pi-estnpky byly zavení do kládí/, již posmšn i lialrla zvali, a povšení

húsli na hrdlo. (Viz popis v Mus. íslo 4. roník 18.58.) Oba tyto nástroje stávaly až

do r. 1848 ped obydlím polesného na výslrahn neposlušným Handlcm.

Zem mají Handlané od komory 1695 jiter, polí a luk. Pi dobré úrod mají

obilí réie a Jara") 1140 mr, ovsa 6320 mr, sena 5525 ct., mladzy^) 284 ct.,

což na nynjší poet obyvatelstva již neslaí. Proto dává jim aerar od dávných již

as žito a pšenici z urených k tomu sypáren za cenu vždy stejn levnou, necht by

zboží fobilí) na trzích o mnoho dražší bylo. Kdyby se ale státi mlo, že by tržní cena

menší byla než aerarní, je každému svobodno koupiti si obilí bud na trhu, aneb je aeraru

tak zaplatiti co trh platí. Dlníkm, zvlášt usilovným, potom ženatým a kteí mají

mnoho dtí, dává se více obili. Peníze za obilí srážejí se jim po ástech z platu za

rubáni, .le pi lom pro n ta výhoda, že mají i v as drahoty laciný a dobrý chléb,

že nepadnou tiiernikm (lichvám) do nikou, a kdyby i který peníze promarnil za

pálenku, že rodina pece chléb má. (Dokoiicuí.)

eské ryby.
Od AtUotiina Frice.

(Pokraováoi

)

Rod /%Iburiliis. Zuby požerákové po dvou adách 2—5. Ústa šikmo nahoru

postavená ; špika zpodní elisti zapadá do dlku elisti svrchní. Kníry žádné. Ploutev

hbetní mívá málo lánk, jest položena za kohnou árou, kterou od ploutví prsních ku

hbetu táhneme, a nemá první ti lánky v tvrdé ostny promnné. Ploutev itní má

mnobo lánk. Tlo jest siln se stran smáknuto, a bich mezi ploutví bišní a ití

zaosten. Šupiny jsou stíbrolesklé a snadno odpadávají.

Ouklej obecná. Albiirnus liicidns Heck. (Blice.) Cyprinus alburnus L.

(Obr. 19.)

Tvar tla podlouhlý, ústa velmi šikmo; zpodní elist není tuze tlustá a ne-

vyuhuje ped svrchní. Ploutev itní poíná ped anebo práv pod koncem ploutve

*) Železný hák na dlouhém topoHšti, který má na vrchu mciiši háek, jímž se devo ve

vod potiskuje; vtším vytahuje .^e z vody.

'') Dobytkem roiním.

') Vymeovnti ho za jiuý-

*) Nedávati je do zástavy.

') Nebrati na dluh, ale dje se dost.

*) Žiln a jemene.

'3 Olsvy.
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hrbelnf. H. 3/8. JÍ. 3/17-20. B. f/8. P. 1/14. O. 19. Supin na výSkii 12,

na délku 46-50.

(Obr. 19.)

Hbet jest modrý jak kalená ocel, strany a bich jsou sti-íbilí bili', ploutev hbetni

a ocasní zašedivlá, ostatní ploutve bledé. Obyejné bývá 4— 5" dlouhá, co vzácnost 7".

Ouklj jest velmi obecná a všude známá rybika, kterou Srbové, Dalmatinci a

ernohorci Uklia jmenují. Zdá se, že ji nkdejší Slované polabští též tak jmenovali,

protože ji jejich ponmilí potomci Uckelei nazývají. Zdržuje se v ekách, jezerách a

rybnících, vždy blíže hladiny, jest hltavá a málo bojácná. Cas tení pipadá v kvtnu

a v ervnu, vždy ale se trou staí di'íve, mladí pozdji. Ukaž ten lze pozorovali sko-

rém u všech našich ryb, a rybái íkají, že u nkterých ryb lze rozeznati dvojí druh

(sortu) podle asu , v kterém se trou. Maso jejich není velmi chutné, a zdá se, že je

píroda urila za hlavní potravu pro dravé ryby a vodní pláky. Z pigmentu, který jim

dává stíbitý lesk , zhotovují ve Francouzích tak zvanou essence Orient k dlání

falešných perlí.

OiikleJ pruhovaná ili orek. Albiiriius bipuiictatus, Heck.

Cyprinus bipunctatus L. (Obr. 20.)

Tvar tla mén táhlý než u oukleje obecné, ada postranních otvor jest

nahoe i dole provázena adou erných teek (puntík). Pes svrchní pli tla

táhne se od hlavy až k ocasu ernavý pruh. H. 3/8. . 3/J5— 17. Šupin na

výšku 13—14, na délku 49—51.

(Obr. 20.)
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Hbet jest tmavozelený, po stranách slíbitý. Ploutev ocasní a hbetní tmav le-

mované, prsní a itní zaervenale žluté. Mimo as tení zblednou barvy, tmavá páska

svrchu popsaná skorém zmizí, a tím se ryba ta stane ješté podobnjší obecné oukleji.

Zdá se, že druh ten, který skorém po celé Evrop se nalézá, u nás dosti vzácný jest,

neb jsem jej posud jen dvakrát na Pražském rybím trhu nalezl. Ku konci února letoš-

ního roku jsem ji opt našel, ale pruh byl ješt velmi slab naznaen. Starý rybá

Havel Bukovský v Holešovicích mn tu rybu naznaoval co ouklej se „štráfkera."

Ouklej pruhovaná nebývá delší než 4", a v povaze a jiných vlastnostech se málo

od obecné oukleje liší.

Rod Aspius Agas. Zuby požerákové hladké, hákovité, po dvou adách ; v první

3, v druhé 5 na každé stran. Ústa šikmo nahoru postavená ; špika zpodní elisti za-

padá do dlku elisti svrchní. Tlo skoro válcovité , bich mezi bišní a itní ploutvi

není piosten.

Boleii. Aspius rapax Agas. Cyprinus aspius L. (Obr. 21.)

Délka hlavy rovná se výšce tla. Rypák je vyouhlý , oi a šupiny malé.

H. 3/8. . 3/14. B. 2/8. P. 1/16. O. 19. Šupin na výšku 16, na délku 67—69.

(Obr. 21.)

V barvitosti neliší se bolen znan od jiných ryb, na hbet jest do erná modrý,

po stranách blav zamodralý, a bich má bílý. Ploutev hbetní a ocasní jsou modré,

ostatní zaervenalé. Oko žluté se zeleným pruhem nad pupillou.

V podob dobrosrdené ryby skrývá bolen zákenického ducha, a mimo to, že

obyejnou stravu kapr požívá, osmlujc se chytati i malé ryby, na p. ízky neb ou-

kleje^ kteréžto poslední mu zvlášt milé jsou. Žije nejradji v istých, rychle tekoucích

vodách a ve velkých jezerách, dosahuje stáí jen 7—8 let, vyrstá však za ten as

na dva stevíce délky a vážívá až 12 liber. Maso jeho se pi vaení rozpadává a není

prý obzvlášt chutné. as tení pi-ipadá v msících dubnu a kvtnu.

Bolen nalézá se ve všech ekách stední Evropy, a u nás v echách nenáleží ke

sprostým rybám. Mladý bolen jest velmi podobný k oukleji obecné, akoli jest tlo

jeho vždy tlustší.



Leucaspius abruplvs Hcck. cOb. 23.) ji-st malá k ouklcji podubiiá rybika, kterou lze

(ikumžil poznati, an pústranni ára otvor ivových Jen až ku 12 neb 13 šupin sáhá.

Zuby požerákovú má jen v jedné i'ad, a v ploutvi itní jen 3/12 lánk. Pan Heekcl

obdržel tulil rybiku u velkém potu z rybího trhu ve Lvov. Upozorfiuji na ni, akoliv

ji posud v echách nikdo nenalezl, protože pro svou podobnost s ouklejí snadno pi^e-

hiídnula býti mohla.

Rod Iiliis Hock. Zuby požerákové na každé stran po dvou i-adách , v první

3, v druhé 5. Ústa na konci položená, šikmo dolíi štípená, bez fouski. Ploutev hbetní

a itní jsou krátké, bez tvrdých ostn. Bich není zaosten mezi ploutví prsní a ústní.

Jese ili máfová ryba (Balbiti). Idiis inelaiiotus Heck. Cyprinus (dus

L. Cyprinus Jesses L. (Obr. 23.)

Tlo táhlé, mírné smáknuté, výška jeho obnáší více než délka hlavy. Celo

široké, ploutev ústní poíná za kolmou árou, od konce ploutve hbetní dol ta-

ženou. H. 3/8. . 3/9-10. B. 2/8. P. 1/15. O. 19. Šupin na výšku 14—15,

na délku 54—57.

(Obr. 23.)

I

U Prahy jej rybái neznají ani dle jména, aniž vyobrazení jeho vdli jak pojme-

novati, kdežto všecky druhé ryby dle tchto vyobrazení na první pohled poznali.

Na rybí trh do Prahy pinášen bývá od rybá labských.

Jese miluje istou, chladnou vodu, a zdržuje se za tou píinou jen v hloubkách

ek a jezer, jest opatrný, bystrý, a jen z veera se blíže hladiny ukazuje. Na pobeží
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švédském jest i v moi velmi hojný, ale v Dunaji náleží k vzácnjším rybám. Za 8 až

9 let svého žiti vzroste na stevíc neb až na 20 palc délky a vážívá 4—6 liber. Je-

dnoroní jese má sotva 3 palce. Maso jeho pi vaeni zežloutne a jest tžko záživné.

Balbin jej uvádí mezi rybami labskými pod jménem Alosa vel Alousa Jese (ryba má-

jová). Možná, že tímto nepravým jménem Alosa byli zavedení ti páni, kteí moskou
rybu Clupea alosa mezi íeskýnii rybami co obecnou uvádjí. Má sice Ciiipea alosa

ten spsob, že na jae z moe do ek vystupuje, ale není posud pražádného jistého

udání, že by byla v echách chycena byla.

Bod Scardiuius. Zuliy požerákové po deoii adách, na každé stran 3, 5,

na ploše žvýkací jsou vroubkované. Ústa na konci šikmo nahoru postavená. V ploutvi

hbetní a itní jest malý poet lánk, a prvnjší nemá žádných tvrdých ostn.

Perlín. Scardinius erythrophthalmus Bon. Cyprinus erythrophthahnus Lin. (Obr. 24.)

Koutek úst leží až za pední nosní dirkou. Osa tla dotéká se zpodního

kraje oka a bží dolejší plí úst. H. 2/8. . 3/10-

Šupin na výšku H, na délku 40—43.

(Obr. 24.)

12. P. 1/15. B. 2/8. O. 17.

Hbet jest leskle modrý jako kalená ocel, lehce zaernalý. Strany jsou kovov

zažloutlé a bich stíbit bílý. Ploutve bišní, ústní a ocasní na koncích ervené. N-
kdy bývá též hbetní ervená, obyejn však ernavá. Ploutve prsní jsou bledé, jakož

i poátky erven barvených ploutví jen blavé jsou. Duhovka jest oranžová s erve-

nou skvrnou. U mladých jsou ploutve jen na koncích zaervenalé.

Perlin jest dosti hojná ryba, která u nás od následující plotice nebývá za rozdíl-

nou držána, a obyejn mají naši rybái bud jméno perlin neb plotice pro oba druhy.

Nesmíme se tomu diviti, jelikož jest podobnost obou ryb velká, a též mezi staršími n-
meckými spisovateli ustaviný zmatek v pojmenováni panoval. Starý rybá Karel Bu-

kovský jméno plotice užívá pro Leuciscus rutilus, a perlina nezná. Na rybím trhu

Pražském jsem asto koupil Scardinius erythrophtalmus , a rybáky jej vždy perlin ili

merlín jmenovaly, aneb mu ienkika pezdívaly.
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Opravdu jsem se podivil byslrúmu zraku rybáe Josefa Tržického, který z Lilol

blíže Lisy ryl)y na Pražský trh pivezl a perlina (Scardinius erylhroplitalmus), pod jménem

„zruka" od plolice (Leuc. ruliliis) na první pohled rozeznal.

Perlín žije rád v stojatých neb liše plynoucích vodách ve spolenosti karáska a lína,

jest v rhoviini svém opatrný a v ]iohybech bystrý. Hojné plenienéní jeho piítá se jeho

zdlouhavému kladení jiker, ímž jest pojištno zdaeni se vtšiny plodu, kdyby i jedna

ást zimou neb povodní zmaena byla. Maso jeho je sice zdravé, ale jest v nm mnoho

ostek, a jelikož jen zídka dosaliuje délky 10—12 palcfl, není u veliké vážnosti a slouží

jen chudým za potravu. Vlasti jeho jest celá Evropa, a v Bosn a Dalmácii žiji tyry

jemu velmi píbuzné druhy, od Dalmatinc plotice zvané.

Rod Eiuciscus. Zuby požerákové po jedné ad, na levé stran 6 a na

pravé 5. Ústa na konci, bez fousk. Tlo se stran smáknuté, ploutve hbetni a bišní

bez tvrdých ostn.

Plotice. liucíscus rntiliis Heck. Cyprinus rutilus L. (Obr. 25.)

Výška hla\7 je stejná s její délkou. Celé tlo jest 5— 6krát delší než hlava.

Ploutev hi-betní o málo vyšší než delší, i'itní stejn vysoká jak dlouhá. H. 3/9.

. 3/10-11. B. 1/8. P. I/Í5. O. 19. Šupin na výšku 10—12, na délku 42—44.

(Známky tyto slouží hlavn k rozeznání obecného druhu od italských a

dalmatských.)

(Obr. 25.)

Barva hbetni jest zamodrale neb zaervenale erná, po stranách vždy svtlejší se

stávajíc pechází konen na biše v stíbit bílou. Ploutev bišní a itní jsou ervené,

první jest šedobílá, ostatní šedé, erven nadchnuté. V stáí ervenají ploutve vždy

více a více. Duhovka v oku jest stíbitá a mívá u starších enxné skvrny.

Plotico se podobá v celku velmi k perlínu, nevzrstá též o nnioho více než on,

a zídka váží více než 1 '/,—2 libry.

Rovnž jako pedešlý žije v ekách, jezerách, rybníkách a na bi-ehách moských.

Slane-li se, že jí rybái u velkém potu chytí a prodat nestaí, krmí ni vepový dobytek

aneb ji nasazují do rybník k potrav štikám a pstruhm.

8
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Bloch praví o ní, že jest nejchytejší ze všech našich ryb a téžko se chytit dá.

V as tení táhnou mhní naped, pak jikráci, pak zase mh'm a zas jikriíácí, a to

v tlupách pravidehiých jako vojsko. První mhní plotice táhnou o nkolik dní díve na

výzvdy, kde by ku tení nejpohodlnjší místo nalezli, nkde mezi bylinami vodními,

rákosem neb k tomu ^ li do vody nastrkaným kovím.

Plotice náleží k rybám, po celé stední Evrop, tedy též v echách obecným.

Jméno její u nás nkdy neprav se užívá bud o perlínu neb o všech plochých rybách,

na p. o cejnu neb praítné.

Rod Squalius, Bonap. Zuby požerákové, na koncích hákovit zahnuté, leží

po dvou adách, na každé stran v jedné ad 5, v druhé 3. Ústa leží na konci a

nemají žádných knírfi. Ploutev hbetní a itní jsou krátké a bez tvrdého ostnu. Tlo

jest zakulatlé a šupiny pomrn velké.

Tloiiš ili Klené. Squalius dobula Heck. Cyprínus cephalus L. (O. 26.)

Tlouštka hlavy jest jen o tetinu menší, a elo polovic tak široké jako jest

hlava dlouhá. Koutek úst leží pod zadní nozdrou. Ploutev hbetní poíná nad

šestnáctou šupinou postranní otvorové i'ady. Tloutve prsní a itní jsou ervené.

H.3/8. . 3/8. B. 1/8. P. 1/14—15. O. 19. Šupin na výšku 11, na délku 45—46.

(Obr. 26.)

Barva této všeobecn známé ryby jest na hbet zahndle neb zaernale zelená,

po stranách zažloutlá neb stíbroleskle bílá, na prsou a biše zaervenale bílá.

Hlava jest po stranách barvy ržové, zlat se lesknoucí, pysky zaervenalé.

Ploutev hbetní a ocasní jsou zaernale, slab erven nadchnuté, ale ploutve

prsní a itní jsou isl ervené, rovnž jako i špika na poátku ploutví prvních zaer-

venalá jest. Šupiny tla jsou na svých krajích a uprosted posety velmi outlými er-
nými tekami, tak zvaným pigmentem.

V mládí zdržuje se tloušf nejradeji v potocích s istou vodou a shromažuje se na

místech, kde voda volnji plyne, u dosti velkém potu, a teprv když vzroste, táhne do

ek, a kdežto se v mládí živil pouze hmyzem a ervíky, spouští se nyní i na malé

rybiky, žáby a myši. Ron pibývá ho pi dobré pastv skorém libra na váze, ve

velkých ekách mívá 4—5 liber, v jezerech až i 9 liber; život jeho prý trvá 8—9 let.

Jelikož tení j'ho skorém celý msíc erven trvá, jest rozmnožení jeho znané a on jest

v skutku všude obecná ryba. U Prahy jej rybáští diletanti, kteí s udicí u Štvanice
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luiiuliu hodili a>. piiil kulena v ucu slúvají, iiiiiiio pannu a ježdíku aejastji chytají. Do

rybníku nasazuji ho rybái^i pro potravu uSlerlililcjšíni rybám, protože maso jclio zu

mnoho nestojí ; ale ncsvdí mu v tfxlilo nepirozených pomrech, i cliuraví prý zvlá-

št tenkráte, když byl do rybníka pi-csazen, když bex, kvll.

Na Liii)i jmenuji ho ryliáii klené, jakož i nniohý druh ryb lépe rozeznávají a po-

jmenovati umjí než rybái bliž Prahy, na pi". Abramia bruma jmenují dlešec, kterýžto

výraz se též v starýoh rukopisech nalézá.

Proudníka (Squalius lepusculus) nazývají jelec ili jelík.

Froiiftiiík neb Jolec (Jelík, blice, zajíek vodní. Balbin). Sqiialiiii^

leptisiiliis lleck. Cyprinus dobula Rloch. (Ohv. 27.)

Tlo táhlé, mírn sniáknulé, kivule hí'betu i bicha jest až do pli tla

stejná, rypák skorém zašpiatlý. //. 3/7. . 3/8. B. 1/8. P. 1/16. O. 19. Šupin

13—14 na výšku, 49—52 na délku.

(Obr. 27.J

Barvitost této malé ryby podobá so kalené oceli, hbet a povrch hlavy bývá zaernalý

neb modrý, bich bílý. Ploutev hbelní a ocasní bývají barvené jako hbet, a prsní a

itní jsou bled zaervenalé. Duhovka v oku se mní do zelena, žlutá neb ervena.

Od mladého tloušt lze rozeznali proudíka dle vykrouhlé ploutve itní a dle užší

hlavy. On není nikdy delší než 8", a ponvadž nenáleží ku vzácným rybám a blíže

Prahy i též v Labi se asto chytá, nebývá všímán a vážen. V Dunaji a v menších e-

kách do ní padajících též se nalézá.

V as tení (který dle Blocha od pli bezna do pli kvtna trvá, dle Ileckla ale

v kvtnu a ervnu jiipudá) klade jikry na kamení v nejvtším proudu, odkudž jméno

proudmk se mu dostalo, významnjší než blice, které i o jiných rybách, na p. o ou-

kleji, se užívá. Proudník žije též ve velkých jezerách, ale pospíchá z nich na jae do

ek, aby zde základ k udržení druhu položil, jiker však mívá málo, a v celku vždy jen

u skrovném potu, ba skorém jen jednotliv se objevuje. Za potravu mu slouží bylinky,

ervíci a hmyzi, ale maso jeho nemívá zvláštní chuti. IVa nn-tvé parno jest choulostiv, a

zastihnc-li jej takové povtin v mlkém jezee, rád leká.
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Možno by bylo, že v echách žije též vlsí druh proudník Sqnalius leu-

fisiis, který jesl našemu proudníkii velmi podoben, ale až na 10— 12 palc vzrflstá.

Známky, kterými se od proudníka obecného liší, jsou dle Heckla následující:

Hlava krátká, o mnolio kratší než jest tlo vysoké. Bi-icli a hibet okrouhlý-

Pední píkrovka zaber kolmo pod znakem položená. Ploutev hbetní a i-itní jsou

vysoké, ocasní jest krátká. H. 3/7. . 3/8.

Též udává pan Heckel, že by kivule bicha byla více >7puklá než hbetní, ale

všecky ty znaky nestaí ku poznání toho druhu, a jist ho nikdo neurí, kdo nemá ku

porovnání dobe urené exempláe z jiných krajin. V ekách Nmecka, Francie, Belgie,

Uherska a Itálie náleží ku sprostým rybám, a proto by nebylo nemožno, že by též ve

Vltav neb Labi žil.

Rod Plioxinus. Agas. Rondel. Zuby požerákové jsou na každé stran po

dvou adách, v první ad 4 neb 5, v druhé vždy dva. Ústa jsou na konci a nemají

žádných fousk. Ploutev hbetní a itní jsou krátké a mají všechny lánky stejn mkké.

Ploutev hbetní poíná za kolmou árou, od ploutví prsních ku hbetu taženou. Šupinky

jsou velmi outlé a sotva polovin se kryjí.

Stevíc ili Stelicka. Phoxlniis laevis Agas. Cjnprinus phoximis L.

Cyprinus aphya Dec. (Obr. 28.)

H. 3/7. . 3/7. B. 2/8. P. 1/15—16. O. 19. Šupin na délku 80—90,

na výšku 31—37.

(Obr. 28.)

Tato malinká rybika jest nejpesteji ze všech našich ryb barvená: hbet jest

hndozelený s erným pruhem od hlavy až k ocasu se táhnoucím; strany jsou kovov

lesklé, zažloutle zelené. Ústa jsou ržová, vole ervené, bich žlutý neb ervený s er-

nými neb modrými píními páskami po stranách.

Ploutve prsní a bišní jsou šedé s ervenou skvrnou na poátku. Ploutev itní jest

ozdobena šedými páskami, a na poátku ploutve ocasní bývá kulatá erná skvrna.

V as teni v dubnu a kvtnu bývají nejpesteji barveny, a na hlav nn'vají špiaté vý-

rstky rohové. Samci jsou v ten as nkdy celí ern umounni, jako to u parou-

ství nalézáme.

Steliky žijí v potokách, kdež po tlupách 10—30 kus v tních se zdržují. Polekány

prchají do hlubiny, vracejí se však brzy a bez ostýchání se ženou po potrav do vody

hozené, teba dosti nemotorn upravená, na niti pivázaná udice v ní vzela. Dají se
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též houfn do sit hnát, a bývají v nkterých krajinách pro své lahodné maso silní- pro-

následovány. V Šumavé je rybái-i naschvál nechytají, protože zde slouží pstruhíiin za

hlavní potravu. Zdá se, že tato rybika jest po celé eské zemi roz.ííena, neb jsem ji

obdržel z jižních i severních Lech, a též u samé Prahy se zdržuje v potoce, který

oudolíin Sv. Prokopským teCe. Stevíc se nalézá po celé EvropC v potocích, rybníkách,

a též v jezerách štýrských a rakouských. Sameek bývá obyejné 3—3V»" dlouhý a

samika vždy o nco vetší; v Uhich se co vzácnost nalezli exempláe 5" dlouhé.

Na rybí trh Pražský nebývají nikdy pi-inášcny, a já je za tou píinou teprv asi

ped dviui léty seznal, když mn je jeden pítel z okolí Jindichova Hradce pinesl.

Ve Vídni jsou prý po celý rok u velkém množství na trhu. Celý život, mravy chytání

atd. popisuje obšírn pan Woldrich v asopise Lotosu 1858, kde též o pstruzích, mren-

kách, pulcích, mihulích a minohách jedná.

Teba se zde zmíniti o velmi zajímavé ryb, která po celé stední Evrop v ekách
a jezerách žije, ale o které se posud neví, zdali též v Cechách se zdržuje. Jesti to

Clioiidrostoina iiasus Agas. Cyprinus nasuš L. (Obr. 29 a 30.)

(Obr. 29.) (Obr. 30.)

Hlava zezpodu.

Ode všech našich kaprovitých ryb se liší ostrými chruplavkovitými pysky, a náleží

tedy k oddílu kapríi tvrdopyských (Tcmnochilae), kdežto všichni již popsaní k mko-

pyským (Pachychilae) náležejí.

Kapi Ivrdopyseí žijí mimo Evropu, vyjma nkolik druh rodu Chondrostoma, a

mají též lu zvláštnost, že zuby požerákové u nich velmi asto po tech adách, neb po

jedné na každé stran zarostlé jsou, nikdy však po dvou, jako to u našich asto nalézáme.

Chondrostoma nasuš jest ryba asi našemu tloušti podobná , má zuby požerákové

v jedné ad, a lze jí též lehko poznati dle zcela erné blánky, vnitnosti její potahující.

Svrchní elist má nad zpodní vyouhlou, asi jako naše podouslce (Abramis vimba),

a tudy se stalo, že pan Heckcl eské jméno podouslev u Chondrostoma nasuš uvádí,

akoli mu ryba ta nikdy z ech zaslána nebyla.

H. 3/9. . 3/9-11. B. 2/9. P. 1/14-15. O. 19. Šupin na dlku 57—62,

na výšku 13— 14. Ona vzrstá na 1 stevíc a vážívá ly,—3 libry.

V Dunaji a ve Visle jest obecná, ale v Nmecku vzácná. Není to jediný píklad,

že zemi eské chybí druh ryb, který v sousedních zemích se nalézá. Gasterosteus acu-

leatus, Abramis ballerus a jiní potvrzují podivnou zkušenost lu.
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Velká nejistota též panuje ve zprávách, zdali až do ech p' hází druh slcdíi,

Alaitsa viilg-aris Clupua alosa L. (Obr. 31.),

(Obr. 31.)

o které se s jistotou ví, že na jaré z moi-e do Labe táhne zárove s lososy.

Moje pátrání a asté vyptávání se rybá mne ujistilo, že jí náš lid nezná. Rybái

v Holešovicích vypravovali o zvláštní ryb ,placka" nazvané, která nkdy zároveí s lo-

sosy z moe pitáhne, velmi brzo lekne a maso slané a nechutné má. Slíbil jsem jim

dobrou odmnu, když mn rybu tu pinesou, an se domnívám, že by to Alausa vul-

garis býti mohla.

Ten druh sled žije též v Stedozemním a v erném moi, a z poslednjšího jen

co veliká vzácnost po Dunaji až k Pešti vystupuje, kdež dvakráte chycen byl.

Krásná zelenomodrá barva hbetu, erné kulaté skvrny po stranách tla a co nž
ostrý bich liší rybu tu ode všech ostatních v echách žijících, a jsem pesvden, že

ji každý pozná, komu by náhodou do ruky pišla, teba našemu herinku ani tak po-

dobna nebyla.

Naše sbírka musejní chová jeden exemplá, který jsem z eky Rjeky na erné

Hoe pivezl, a druhý z rybího trhu v Terstu. Velkou zásluhu by sob vydobyl, kdo

by v Cechách chycený e.xeraplá našemu Museu zaslal.

(PokraoTání.)

O rozšíenosti ssavc na zemi.

Od Dr. Jana Palackého.

Opice (26 rod, 113 druh, Giebel) dlí se i zempisn na Lemuridy, platyrhinae

(amerikánské) a katarhinae (starého svta). Lemuridy (10 rod, 29 druh) jsou hlavn

madagaskarské (18, 29), rody Chirogaleus (4), Lichanotus, Microcebus (2), Propithecus

(2), Lepidilemur, Lemur (8, až na anjuancnsis). Pak je jich nejvíc na ostrovech Indi-

ckých: rody Stenops (3, Indie, Ccylon až Jáva i Borneo), Tarsius (2}. Otolicnus je

rod africký, galago jde od Nilu a Senegalu do mysu Dobré Nadje, alleni je ve Fernam

Po, crassicaudatus v Mozambiku. Perodicticus potto je v Sierra Leon.

Amerikánské opice (10 rod, 57 druh, Giebel) nenacházejí se nikde jinde, a Cebus

macrognathus je v Brasilii již fossilní. Vtšina je v jižní Americe, jen Hafale rufiventer
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v Muxiku. Jižní lirHiiici mají v Paraguay (Myceles nigcr, Nyctipitliucus rdínus) spolu

s lesy, v rhilcnsku nezdají se býti, ani v Palagonii atd. „ibI

Opici! stiirtSho svOíla (6 rodu. 57 druli) (ibiiiczcny jsou nu imlii a ostrovy až do

Afrilty ; Austrálie, Oceánie jicii ncfniiji. Kvropa má jen nkolik Inuus sylvaiius na skálo

Gibraitarské, kde se udržují jen zapovdí je stílel. Hranice severní je Japansko (Innus

speciosus jediný), vnitní Asie (Inuus erytlircus v Hinialnji do 10,000'), Arábie (L'yno-

cephalus lianiadryas) a Herbersko (Inuus sylvanus), v jilm dosahuji Kapsko (Cynoco-

plialus porcarius). V Anglii iiacliázíme fossilní opice (Inuus cocaenus, pliucaenus). V Abys-

sinii dosiiliiiji (CyuDCcpIiulus o;eliida) 8000', v Sudanu a nu Sumate 4000' (Cercopitlie-

cus sabeus a Hylubates leuciscus).

Rody jsou mícliané (až na Cercopithecus v Africe (17) a Hylobates (4) v Zadní

Indii s ostrovy), tak jsou 2 Pithecus v Africe (gorilla i Iroglodytes, Šimpanze), a satyrus

(Orang ulaní;) na Sumate a Bornou , 3 Semnopithecus v Africe (guereza v Abyssinií,

polycomos a ferrugineus v Sudanu), 13 v Asii (5 Borneo, 4 Indie, 3 Zadní Indie, 3

Sumatra, 2 Ceyion atd.), Cynocephali jsou v Africe (7) až na hamadryas iPavián) a

niger (v Celebesu, Molnkácli, Filipinech), Inuus je v Asii (8, 3 Indie, 2 Ceyion, Sumatra,

Borneo), až na sylvanus.

Netopýi (27 rod, 229 druh) dlí se na vse-, brouko- a ovocežravé. Všežravé

(Istiopliory, i 1 rod, 6 1 druh) nacházíme nejvíce mezi tropy, a však Evropa raá ješt

Rhinolophus ferrurn cquinum (od Japanu a Libanonu až do Anglie), hippocrepis (jih a

sted) již od Malé Asie, clivosus (Dalmácie), Euryale (Itálie). Nejvíc je jich v tropické

Americe: Brachyphylla (Antilly), Glossophaga (6), Phyllostoma (17, až na jednu v Bo-

livii), Diphylla (Brasilie), Desmodus (3, až do Chili; ssají krev). Rhinopoma microphyl-

lum je v Eg^'plu a Indii, 2 Nycteris v Mozambiku, thebaica v Egypt a Senegalu, java-

nica jen tam, Nyctophilus GeolTroyi jen v Indickém moi, kde i 6 Phyllorhin (z nichž

4 zas v tropické Africe) , 5 Rhinolophus (4 v Africe) , 2 Megadesmy (lyra v Indii,

frons v Africe).

Netopýrové ovocežraví (5 rod, 35 druh) jsou naskrze tropití a sice je maxi-

mum (21 z 35) v Tichém moi, odkud jdou až na Kapsko, do Egypta a zas na Bo-

ninské ostrovy (Pteropus pselapbon), na Samoaské ostrovy (Hypoderma Peroni) a do

Tasmánie (Pt. poliocephalus). Afrika má II (Egypt Pt. e., Cap Pt. hottentottus a col-

laris, Madagaskar 3 Pt,), ostatní jsou Asiaté, až na Pt. poliocephalus Austrálie, marianus

a Hypoderma Peroni.

.Netopýrové broukožraví (II rod, 133 druh) jsou též nejhojnjší mezi tropy, a

však všude roztroušeni, až i fossilní (Vespertilio noctula, auritus, piplstrellus). Evropa

má Dysopes Ccstoni (v Itálii) a 25 Vespertilio (barbastrellus, auritus do 60" s. š.), mu-

rinus, Bcchstelnil, Nattcrcri, cillatus, mystaclnus, Daubentofii, dasycnemus, Capacini (Sicílie,

Sardinie), serotinus, lurcomanus (Jihorusko), discolor, Nilsoni, Savii (Itálie), Lcucippe,

Aristippe (Sicílie) , Leisleri , noctula , Kuhlii , marginatus (Sardinie), Nathusii, pipistrellus,

maurus (Alpy) a Schreibersi (v Alpech do 8000").

Tropická Amerika má Morniops (I), Chilonycteris (5), Noclilio ti), Diclidurus (1),

Thysoptera (2), Furia (1), 5 Emballonur, 15 Dysopes, 8 Vespertilio, Nycticejus lasiurus.

Tropická Afrika Emballonura afra (Mozambik), Taphozous leucopterus, perforaluf
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(až Egypt), 4 Dysopes (Ruppellii a aegyptiacus v Egypt), 6 Nycticejus (Bourbonicus jen

tam), 5 Vespertilio.

Austrálie má 4 Vespertilio: morio, Gouldi, australis a pumilus. Jáva má Emballo-

nura monticola (Sumatra), Nycticejus Temrainkii, Dysopes tenuis, Taphozous saccolaimus,

12 Vespertilio (nkolik i v okolních ostrovech). Chili má 2 Nycticejus, mírná severní

Amerika 3 Nycticejus, 6 Vespertilio, Indie 3 Nycticejus, Dysopes plicatus, 4 Vespertilio

(auritus, miu-inus, serotinus v Himalájí), Západní Asie Dysopes torqualus, Timor Ve-

spertilio timoriensis, Japan 7 Vespertilio (i noclula, pipistrcUus), severní Afrika 5 Vesper-

tilio, Arábie petrejská 2 V. atd.

Jaké divné rozšíení, n. p. V. Schreibersi od Jávy, Japanu až k mysu Dobré Na-

dje a jezeru Comenskému ve výšce 8000'.

ii Vodní ssavci (21 rod, 56 druh) rozptýleni jsou nejen po moi, ale i po velkých

ekách: Maraon, Ganges, Senegal i Chvalinské moe mají zvláštní druhy. Nejvíc je

druh v severu a v jihu: tropické krajiny jich málo mají, jmenovit žádné velryby.

Fossilní máme velryby, 2 Balaenoptera , 2 Phocaena, 2 Delphinus, Ziphie, Halitherie,

Zeuglodon, Squalodon, Dinotherie atd.

Obyejná velryba (Balaena mysticetus) náleží severním, te arktickýin moím ; jižní

moe mají svou (P, australis), která až do Japanu, Kamatky a na beh Afriky zabíhá

a obyejn díve na bezích Peruánská, Austrálie, Novozealandska se lovívala.

Physeter macrocephalus je všude, Balaenoptera longimana též, boops v severním

polárním moi, rostrata v severním Atlantickém, musculus v severním mírném až do Ste-

domoí. Z Phocaen mají severní moe globiceps, orca, griseus, communis (Atlant.), Ja-

pansko melas. Stedomoí rissoana (Nizza), Cap Heavisidi. Z dellin je nejvíc antarkti-

ckých (cruciger, superciliosus, novae Zealandiae (až Norfolk), caeruleoalbus (Laplatasko),

Blainvillei (Patagonie), leucoramphus (až Nová Guinea); severní moe mají tursio (Atlant.),

delphis (až Cap Horn), coronatus (Špicberky), Bredacnsis (scv.); indické moe longi-

rostris (od Kapská až k Japanu), leucoramphus, malayanus, Rcinwardtii, Rudé moe abusalam.

Z menších druh má Maraon svj (Inia amazonica, i v Orinoku, ob i Manatus

australis), Ganges jiný (Platanista gangeticus), západní Afrika Manatus senegalensis. Se-

verní moe mají Monodon monoceros, Delphinoplerus leucas, Hj^ierodon Dalei, rostratum

(až Korsika) , Trichechus rosmarus, Halychoerus grypus, Cystophora proboscidea, cri-

stala (Atlant.) atd.

Rudé moe a Indické od mysu až do Austrálie chová povstný dugoug (halicore

cetacea), Novo-Zealandsko Berardius Arnuxi, Stedomoí Ziphius cavirostris, Amerika od

Soustátí do Cajenny Manatus latirostris, Chvalinské moe Phoca caspica.

Tiché moe severní mlo Rytin Stelleri, asi ted vyhubenou, jelikož se od r. 1768

víc nevyskytla. Phoca je sice rod severní (barbata, groeniandica , annulata, vitulina

v Atlant., nummularis v Jihomoí) ; Otaria antarktický (Ulloa£ Peru, jubata Maluiny,

Austrálie, Novozealandsko , ursina Jihoamerika i sever) , až na Stelleri v sev. Jihomoí,

jak i deptonyx (Weddelii Tichomoí, leopardinus Austrálie, Maluiny) až na a. monachus

ve Stedomoí, jenž i do Jaderského moe na diilmalinské ostrovy pichází.

Sloni (2), te na Indii, ostrovy okolní a ínu (indicus) a na tropickou Afriku

obmezení, mají 9 fossilních druh, nejvíc v Indii, nepoítaje blízké Mastodonty (6 spec).

Místo našich 3 tapír (americanus v Jihoamerice až Buenos Ayres, Roulini v Peru, indicus
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odtamtud až do íny) máme 4 rody fossilní. Na 3 fossilní nosorožce máme led 5
v Africe, sumatrensis, javanicus (vždy lam, kdo jméno ukazuje), pak unicornis (Indie a
ína). Na 2 Hyraxy (capcnsis až do Abyssinie) a syriacus od Sinai do Libanonu a 2 hrochy
(v Africe, amphibius a libcrienus) mitmc 6 hrochu a 2 rody fossilní. Ješt více se
to ukazuje u prasat; na naše prase (Evropa, severní Afrika, západní a jižní Asie až
k Bajkalu) máme 4 fossilní druhy. Porcus babyrussa na Molukkách i Celebesu, americký
Dicotyles (2, jih a Antilly), africký Phacochocrus (2) nahrazují nejmén 16 rod fossilních.

Z ko je kii a osel ve starém svt klassikíl všude, hemiones ve stední Asii'
(ína až ke Kirgism a Tibetu), zobra, quagga , Burchellii v jižní Africe, 2 druhy fos-
silní. V Americe, Austrálii jich není, leda uvedením. Býk obyíejný všude ve starém
svt, amerikánští jsou moschalus (v polárních krajinách do MelviUska), americanus (do
Mexica), evropský te jen tur (urus - díve víc fossilních, jichž vbec 5), afrikánský
caffer, ale Indie má buvola (jenž až do sev. Afriky, Cíny a Chvalinska jde), gaurus
v Himalájí (yak, do 17,000' v Tibetu, Badakšanu a Mongolsku) je grunniens, banteng
na Javé a Borneu.

Ovce naše rovnž starosvté, musimon stedomoský (až do Persie), argali též
(až k Aleutm a Indii), burchel v Himalájí do 17,000', montana v Rocky Mountains do
Me.v.ka, a tragelaphus v horách sev. Afriky (Egyptu, Sahary). Z koz jsou naše staro-
svtska (klassik), 2 španlské (pyrenaica i hispanica, Sierra Ronda), 3 v Kavkazu (ae-
gagrns vbec v západní Asii), Alpy mají ibex, Sýrie až Egypt beden, Abyssinie walie,
Nepaul ihazal, Himalaja falconeri, Sibi a Kamalka sibirica.

Z antilop je nejvíc v jižní a stední Africe (42), v Himalájí a v Indii (7), západní
Asii a Arábii (5), jdou však až do Alp a Pyrenejí (kamzík), do stepí ruských a sibi-
ských (saiga), Japanu (crispa). Rocky Mountains (lanigera, furcifer), Celebesu (dcpressi-
cornis), Sumatry atd. Egypt a Sahara mají ory.x, leucoryx, addax, bubalis, dorcas,
Fernam Po zvláštní Ogilbyi.

Z velbloud našel se fossilní druh v Indii, ze žiraf ve Francii. Auchenie (lamy)
obmezeny jsou na Andy.

Z jelen je nejvíc asiatských. Tak je rod Moschus zcela asiatský, moschiferus jde
od Sibie do Cíny, Pegu, Arakanu, Tibeln a Kašmíru; pygmeus od Indie do Bornea, me-
nmia je v Ceylonu a Dkanu. Evropa má jen srnky (capreolus), jeleny (až k Bajkal-
skému jezeru) a daíiky (až do Tunisu a Palestiny), alces (až do Sibie a Ameriky) a taran-
dus (oba i v arklické Americe), a však více fossilních druh. Amerika má nemoriva-
gus (jižní Amerika do 16,000'), antisiensis, gymnotis, campestris (do Patagonie), palu-
iosus (jih), mexicanus, virginianus, canadensis, macrotis (sever). Indie s ostrovy mají
12 druh, z nichž 3 v Nepaulu, marianus jen lam. Japan C. sika. Fossilních druh dost
[Dorcathcrium, Moschus Meycri, 3 Cervus).

Edentata (9 rod, 29 druh) jsou te mezi tropy, a maximum v Americe, Choloe-
ms didactilus v Guyan, Bradypus (4) v Jižní Americe, Dasypus (6) též (hybridus až
íio Ncgro, villosus na Pampách), Myrmecophaga (3) též, Chlomydophorus Iruncaus v Chili.

Tamtéž i mnoho fossilních: Glossotherium, Megathcrium. Oryctcropus je rod africký:
r-apcnsis, sencgalensis, aethiopicus (u Nilu). Manis má druh Temminkii v Kapsku, Mo-
;ambiku, Senáru, macroura i tricuspis v Guinei, ale Dalmanni v ín, javanica na Ma-
lajských ostrovech, brachyura v Indii až do Ceylonu, Assamu a Malajska.
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Austrálie má Monolremata (2 a 3), Oriiithorhyiiclius a Echidna (2) spolu s Tasmánii.

Hiudavci (85 rod, 392 druhuj jsou všesvtoví. Zajícové C2 a 21j po celém svét (minio

Austrálii). Afrika máLepus nigricollis vMaiu-iliu, aegyptius tNubie, Abyssinie)a capcnsis až do

Mozauibiku. Amerika má americanus (Rocky Mountaiiis až do 64° s. š.), campestris (niwy

— prairies — scv. Ameriky a Rocky M.
)

, callotis v Mexiku , brasilieiisis a uvedeuého

králíka. Asie má brachyurus v Japanu, hispidus v Assamu, macrotis v Himalájí, tolaí

v Daurii a Mongolsku až do Indie, nigricollis v Indii, Japanu, Jáv, timidus v Uralu,

variabilis v Sibii. Evropa má králíka ve Španlíoli, variabilis až do Irska, Pyrenejí,

Kavkazu, Gron, Karaatky, timidus všude až do Kavkazu, Skotska, jen no ve Skandinávii.

Druh Lagomys panuje ve vnilíiií Asii: nepalensis, hyperboreus v Sibii, ogotona

(od Sibii-e do íny), alpinus (od Sibie do Kamíatky), pusillus v Uralu. Evropa má

alpinus a pusillus (u Volhy), Amerika princeps v Rocky JMountaiiis. Fossilni druhy známe 4.

Caviovci (6 a 18) jsou zcela jihoamerití, a sice Cavia (4), Dasyprocta (6). Coelo-

genys paca jsou tropití (D. acuchy jde až do Antill), Hydrochornes capybara jde z Ori-

noka do Rio de la Plata ; Herodon má 4 druhy v Brasilii, 2 v Bolivii, australis v Pata-

gonii. Dolichotis patagonica je jen tam. Tamtéž známe 5 fossilních druh.

Jižní Amerika, ale mírná, má výhradn Chinchillidey (3 a 5), z nichž obývá Chin-

chilla (2) a Lagidium (2) Andy, poslední do 16,000' výše, Lagostomus trichodactylus La-

platsko. Mírná severní Amerika má zas výhradn Sciurospalacini, rod Geomys (7) jde

od Hudsonského zálivu do Mexika , Luisiany (zembrinus) a Oregonu (2). Též odrda

Muriformes (17 a 35) je nejvíce jihoamerická, až na 4 Afrikány: Ctenodactylus Massoni

z Tripolilánska , Petromys typicus od Garipu, Aulacodus swinderanus v jižní Africe a

poensis ve Fernam Po. Nejvíce tropické jsou: Loncheres (6), Carterodon, Cercomys,

Mesomys (Brasilie) , Echinomys (5) , Dactylomys , 3 Clenomys , Capromys a Plagiodontia

(Antilly), Myopotamus coypu jde ale až do Patagonie, jako Ctenomys magellanicus ; Octo-

don (3) je v Chili a Bolivii, Habrocoma (2) a Spalacopus v Chili, Schizodon v Andech.

Hystrices (6 a 19) jsou nejvíce americké: Chaetomys (jih), Cercolabes (6 trop.),

Erethizon (sev.). Tropická Afrika raá Anomalurus (Beecrofti, Fraseri F. Po, Pelei Guinea),

Atherura africana (F. Po, Sierra Leon), a Hystri.x africae australis. Evropa má jen Hystrix

cristata ve Stredoraon (i sev. Afrika). Nepaul má H. Hodgsoni, Sumatra Atherura macroura.

Zadní Indie A. fasciculata, Jáva i okolí H. jav. Hystrix hirsutirostis jde od Sýrie až

do Nepaulu a Indie.

Spalacini (9 a 15), myši poustevní, jsou starosvtské až na Haplodon leporinus

v Kolumbii. Evropa má Spalax typhlus v Rusku, ecku, Uhersku, Pallasi tamtéž, Eklo-

bius talpinus v jižním Rusku. Asie má Siphneus aspalax (Altai), Rhizomys sumalrensis a

Eklobius luteus (okolo jezera Aralského). Tropická Afrika má Georychus (3), Bathyergus

(Cap), Heliophobius (Mozambik), 2 Rhizomys, Heteroccphalus (Šoa).

..,„ Vlastní myši (20 a 103) jsou podivné rozdleny. Evropa má jenCricetus frumen-

tarius (od Nmecka až do Ulier a Rusku), arenarius (Krim), phacus, accedula (u Volhy),

Sminthus loriger (Krim), betulinus (od Švéd až do Sibie) a 9 myši (decumanus, pišlý

z Asie, tectorum z Afriky, rattus, leucogaster, musculus, hortulanus, sylvaticus, agrarius,

minutus). Amerika má rody : Reitlu-odon (3, antarktický), Sigmodon, Neotoma (21 sever),

Hesperomys (31, jih, až na leucopus v severní Americe, a galopagensis , z nichž 4

v Patagonii, magellanicus Ješl jižnjší), Akodon boliviense (Andy do 14,000'), Drimo-

^
.1
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mys, Saccoinys (jih), Pi-ronatluis (sever). Aiislralie niii HHpiilolis (2). Hvdrornys, Pseii-

(luniys a ncjiiiéii 4 myši (u tíoulda více). AlVika tropieká má Saccostomus (2, Mozam-

bik), Cricetoinys gambianus, Sleatomys (2, Mozambik), Deiulroiiiys (2, Cap), 2 Acoinys,

1 1 myší (krotii uvedených) , Arábie petrcjská 2 Acomy.s, 2 myši , západní Asie 8 Cri-

cclus, 3 Sminlhus, 7 myší (3 Sibi), Indie 2 Acomys, 6 myší (siganleus jde do Tas-

mánie), Egypt 2 Acomys, 4 myši , severní Afrika 6 myší, Jáva i okolí Mus setifer, Fi-

lipíny 1'hloeomys Cummitigii.

Merionidé (4 a23) jsou témeislafriflí: Otomys (3), Myslromys (4), MerioneS(iO)

a'/, na M. opimus v Rusku, tamariscinus a mcridianus okolo ClivalinskiJho mo-e, 2 druhy

v Indii, taeiiiurus v Indii, melanurus v Sinaisku.

Žerboovití (6 a 17) jsou pnivtí myši poustCMií. Me.viko má Jlacrocolus (I) a Di-

pudomys Philippii, Kalifornie Dipodomys agilis, sev. mírná Amerika Jaculus labradorius.

r.vropa má Dipus saj^itla v stepích jiboruských (Don, Volha až Baikal), ahiclaga, jaculus

mezi Krimcm, Donem a Dunajem (až k Obu a Altaji). Stepi líírgis mají 4 Alactaga

a Dipus tehim, okolí Aralského moe Alactaga platyurus, Dipus lagopus, hirtipes (i pi

Nilu), severní AlVika 2 Alactaga i Dipus egyptius (Sinai i Tripolis), Sibi 2 Alactaga, 1

Dipus, jižní Afrika Pedetes calTer.

Arvicolini (4 a 28) jsou myši studenjších krajin, z nichž Arvicola Roylei v Kašmíru,

socialis v Persii a Chvalínsku nejjižnjši. Severní Amerika má Fibcr zibethinus, 2 Lem-

mus a 5 Arvicola, Sibi 4 Myodes, 7 Arvicola, Alpy Arvicola Nageri, alpinus (od 5 do

12,000'), arvalis (do 6000'), Savii; ostatní Evropa Myodes Icnimus, rutilus (sever), gla-

reolus, amphibius, ratticeps (Rusko), campestris (Nmecko), agrestis (Švédy).

Bobr tvoí o sob rod, od Rhony, Cech pes Rusko, Chvalinsko, Tatarsko k Ohiu

a Missisippi rozšíený.

Myoxini (4 a 8) mají v Evrop Glis vulgaris (až do Georgic a k Volze), Muscar-

dinus aveilaaarius a Eliomys nitela (z Francie do Polska, Alpy do 5000'). Japan má

Muscardinus clegans, Sinaisko Eliomys melanurus, Senar Eliomys orobinus, jižní Afrika

rod Graphiurus (capensis až do Senegalu a murinus). Stává 3 fossilních Glis.

Sciuromys madagascariensis tvoí kupu o sob.

Veverkovití (6 a 93) jsou všude roztroušeni. Evropa má Arctomys marmotta

v Alpách a Karpatech do 8000', bobak v Polsku a Rusku, Spermophilus guttatus v jižním

Rusku, citillus (sysel) od ech do Rakous, Polska a Uher, Pteromys volans, Sciurus vul-

garis a syriacus (Turecko). Nejvíce je jich v severní mírné Americe (i9 Sciurus, 2

Pteromys, 3 ArctOmys, 8 Spermophilus, 2 Tamias.) Severní Asie má bobak, Arctomys

caudatus (Himalaja), 9 Spermophilus (niusicus Kavkaz), Tamias slriatus (Sibi), Pteromys

volans (tamtéž) a Sciurus vulgaris ; Indie 2 Pteromys, 2 Sciurus , Jáva i okolí 4 Ptero-

mys, 13 Sciurus, Siam petaurisla , 2 Sciurus, trop. Afrika 12 Sciurus (4 F. Po), Mada-

gaskar 1, Cap selosus, sever getulus, trop. Amerika 10 (4 Mexiko), Austrálie žádné.

Marsupialíe (17 roofl, 119 druh) jsou te skoro obmezeny na Austrálii a jižní

Ameriku, Phylacotherium (2) jsou již ve vrstvách jurských jiných zemí. Australské rody

(77, v Tasmánii 14) jsou Phascolomys (3), Macropus (29), Hypsiprymuus (9), Phascol-

arotos, Petaurus (5), Phalangista (7), Tarsipes, Thylacinus (2), Dasyurus (6), Myrmeco-

liius, Chocropus, Perameles (7), Phascologale (12), z nichž tam 6 druh fossilních, i rody

Uiprotodon a Nototherium. Gould ty poty ješt zvtšil.
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Nová Guinea má red Dendrola^s (2), Macropus Brunei, Phalangisla maciilata,

Perameles doryanus, Phascologale inelas, Phalaiigista ursina je v Celebesu, chrysorrhos

v Araboin, orientalis v Timoru, Novém Irsku a Bandaských ostrovech, kde i maculala

(jako ve Yaigiu).

Americké rody (2 a 30) jsou Cheironecles minimus (Brasilie, Guyana) a Didelphys,

jdoucí od Soustátí (virginiana, californica, breviceps (Californie) až do Chili (elegans),

a mající 6 druh fossilních. Brasilie má jich 19, Guyana 8, Mexiko 3, Peru 4, Bo-
livie 1, Paraguay 4.

Dravci (54 a 233) mimo Austrálii všude.

Všežraví (medvdové 6 rod, 15 druh) mají maximum (10 druh) v Americe,

pak ve vnitm' Asii. Tam máme Procyon lotor (sev.) a cancrivorus (Brasilie, Paraguay,

Guyana), rody Nasua (2, jih) a Cercoleptcs (jih, Mexiko), Ursus ornalus na Andech od

Chili do Caracasu, americanus (od Karoliny až k Lednému moi), ferox a maritimus

(sever). Evropa má maritimus (Ledne moe) a arctos (až k Atlasu, Japanu, Sýrii, Hi-

malájí, U. Crowtheri). V Indii máme v Himalájí od 7 do 13,000' rod Ailurus a v Bu-

tanu, Nepaulu rod Arctitis, pak U. arctos, tibetanus (i v Japanu), malayanus (Celebes,

Sumatra, Borneo), labiatus.

Z kunovitých (13 a 54) má Amerika rod Mephitis (12, patagonica až v Magel-

lansku, chilensis v Peru do 15,000', chinga až u eky Saskaewan) , Galictis (2, jih,

víttata až do Patagonie), Icticyon venaticns (Brasilie), Gulo arcticus. Meleš labradorius (až

k Missouri) a 7 Mustel (v severu naše martes, erminca, lulreola, pak canadensis, frenata

v Mexiku, agilis v Peru). Afrika má Ratelus capensís (až do Senáru), Rhabdogale zo-

rilla, Mustela fro, vulgaris (sever), africana (Egypt). Evropa má Meleš vulgaris, Gulo

arcticus a 8 Mustel (martes, foina, putorius, fro, sarmatica (Rus), erminea, vulgaris, lu-

lreola (až do Slezska i Halie). Asie má 1 1 mustel (martes do íny, putorius do Kam-

Catky a Nepaulu, erminea do Persíc a Kamatky, vulgaris do Pcrsie), Halictis (2), My-

daus (2), Meleš vulgaris. Gulo arcticus, Rhabdogale zorilla (Malá Asie). Mnoho fossilních

(6, mezi nimi martes).

Vydry jsou rod všesvtový: 6 amerických (canadensis) až k arktickému moi, bra-

siliensis, peruanensís, chilensis (i v Peru), montana (Peru), platensis, 4 africké, maculi-

coUis, inunguis, poensis (F. Po) a naše vulgaris, jenž z Norvéžska až do Kamatky, Ja-

panu a Indie jde. Jáva, Sumatra, Borneo mají a. leptonyx.

Z Viverr (10 a 45) je nejvíc afrických a indických druh. Madagaskar má rody

Cryptoprocta, Galidictis, Galidia, Crossarchus goudoti, Herpestes galéra, Viverra fossa (okoln'

ostrovy V. rasse a cibetky). Tropická í jižní Afrika mají cibetky, ichneumony, ženetty,

rod Rhyzaena, Crossarchus obscurus, 15 Herpestes. Evropa má jen ženetty ve Francii

a Spanlích, a Herpestes Wídringtoni v Sierra Moen. Amerika nemá než Bassaris

actuta v Me.xiku. Indie má (s ostrovy) rod Cynogale, Paradoxurus (9, až do Nepaulu a

k Filipinám), 5 Herpestes, 4 Viverra (indica až do íny a k Filipínám).

Psovilí (2 a 21 , krom 4 fossilních druh, 3 rod a odrdy Arctocyoninae) jsou

též divn rozšíeni. Amerika má magellanicus, antarcticus (na Maluinech), jubatus (jih,

stepi), azarae (až do Patagonie a 16,000' v Andech), cancrivorus v Guyané, latrans,

cinereoargenteus v nivách severních, a pak domácího psa, vlka, lišku v severu a lago-

pus — tedy nejvíce 11. Austrálie má jen domácího psa. Evropa krom nho lišku.
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vlka, i cnrsac fu Volliy a Clivalinskal. Iniropiis (Skandinávie) a aurens (Šakal, Dalinarie)

6. Asie má priniacvus (Hitnalaja), liodopylax , víverrinus (Japan), procyonoides (Japan,

ína), cnrsac (až k Rajkahi, Indií, Sinai)
;

psa, kakala, lišku, vlka, lagopus. Afrika má

Olocyon mcgalolis (Cap), zerdu (Sahara. Niibic), psa, lišku, šakala, cnrsac (v Nubii), pictus

(od Kordnfanu do Mysu) a neuznaní; diuliy Elu-enl)erí;a (vulpccula, sahar, famclicus ald.).

Hyeny (3 fossilní) jsou nejvíce africké (Brunnea Cap, crocula Abyssiiiic do 12,000',

Senegal a mys, Prolelcs Lalandii v jihu), jen sprostá jde až do Kavkazu, Altaje a Indie.

Koky (2 a 37) jsnu všesvtovó mimo Austrálii, maximum ale iní starosvtské.

Amerika (13) má v severu Folis horcalis, rufa (Mexiko), concolnr (Mex., Pata".), par-

dalis (Luisiana, Brasilie), cyra (Guyana, Paraguay), yaguarundy a onsa (Mex., Parag.),

a v Andech dn 12,000' a 3500', colocnlo v Guyan, tigrina tam i v Brasilii, kdež i

macroura, milis (až do Patagonic), pujcros v Palagonii až do Magcllanska, GeofTroyi v 1'ani-

pách. Afrika má maniculata (Nubie), caracal, chaus , caligata v severu (až do Abyss.

a k Mysu), serval, pardus, lva, koku , snad i F. madagascariensis. Evropa má korku,

pardina (Slcdomoií), lynx (rysa) v horácii, ccrvaria v severu; lev vyhynul. V Asii

má Jáva marmorala. Nepal mormoncnsis, lorquata (i Indie), Sumatra i Borneo planiceps

i macrnscelis (i Siam), Indie viverrina , minuta (i ostrov7) , caligata, západní Asie cara-

cal, chaus, stiední Asie manul, irbis (až do Sibie), tygra, kofku i lva mají tam všude.

Z krtkovitýcli (5 a 9, 5 fossilní rody a Talpa minuta) je v tropické Africe rod

Chrysochloris (3), v mírné sev. Americe Scalops a Condylura (2), v Japanu Urotrichus

talpoides a Talpa vogura. Náš krtek je po celém svt (krom Austrálie).

Ze syslovitýcli (10 a 40) má trop. Afrika rod Macroscelides (7, Bozcti až v Oránu),

Rhynchocyon (Mozambik), Afrika H Sorex, Madagascar rod Euplercs. Amerika má

v Domingu rod Solenodon, v severu 3 Sorex; Asie rody Cladobates, Ptilocercus, Hylo-

mys, Gymnura (Indie i ostrovy), 6 Sorex. Evrnpa má Sorex fodiens (i sev. Amerika),

vulgaris, alpinns (do 6000'), pygmaeus, araneus, leucodon, elruscus (Sledomoí'í), Myo-

gale moschala v Buších a pyrcnaica.

Z ježkovilých (4 a 12) má Madagaskar rody Erieulus, Ecliinogalc, Cenletes (i Ma-

scareny), Afrika 4 ježky, Asie též, Amerika žádné. Evropa našeho ježka i auritus v Ruších.

Poet všech rodíi obnáší bez pochybných, fossilních atd. asi 250—260, druh

k 1360. Zákony rozšíení budcm podruhé skoumat, až i amfibic a ptáky vezmeme.

DROBNOSTI.
Výlel do jihozápadních Cech.

Po ukonení rozraanit^'ch namáhavých prací, jimiž jsem se v letošní zim zanášel,

získal jsem nkolik dní k oddechu, i nemeškal Jaeni poažili jich k výletu do našich skal a hor.

Zasednuvše s pítelem S. na lehounký vozík, uhánli jsme veselou mysli po Berounské

silnici k jihozápadním echám bez uritého cíle, avšak s úmyslem, nižádných nám zajíma-

vých vící se neminouti.

Hned u Horelic zastavilo nás odvtví Kladenské železnice, vedené do bohatého ložišté

železné rudy u NuCic. Jaká to zde proménal Famatnji se dobe, když tmavohnédý a

ernozelený kámen ze zdejší skály ješté co štrk na silnici Berounskou vyvážen byl, a hle,

tentýž kámen jest nyní uznán co výborná železná ruda. Vozy obtížené tou rudou spchají
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ada za radou k velkolepým pecein, jejichž dým zdaleka jsme pozorovali, kdežto z ní apfi-

sobem druhdy v Cechách uezuámým, totiž koksem z Kladenského uhlí, tisíce cent litiny

se dobývá. Bez tch pecí a bez Kladenského uhlí byla by Nuická skála jesli po dlouhý

cas nepovšimnuta zstala. Tak spoívá v ln našich hor ješt nesaiírných poklad, eka-

jících jen na kouzelné slovo prmyslového ducha.

Minouce Beroun, Zdice a Žebrák brali jsme se neustále podél železonosného kemen-

ného hbetu , v nmž spoívají rudy tavené v Nových Hulich , v Jachimové, Zbirové,

Uoloubkocé, Bezin, Darocé, Klabavé a Horoini/slicích. Velmi zajímavé jest uložení

a stídání u Žebráka a Toníka, kdežto na píke zdviženém kemenci strmí hrad Václavv
;

avšak mineme hrad a podivné skály a zastavíme se v malé uhelné pánvi, která hned za

Žebrákem na pi pes silnici se prostírá.

Uhelný útvar pokrývá zde silurské bidlice a skládá jižn od silnice malý kopec „na

Stilci" zvaný, od nhož výbžek úpadem silnice k pat protjšího ouhledného vrchu Opyše

se táhne. Pánev ta, z drobivých pískovc a lupk složena, obsahovala asi na 1 " dobrého

uhlí; avšak nyní se zde již jen pabrkuje. Již ped 20 lety pestalo zde vydatné dolo-

vání ; co z uhlí zstalo, jsou jen nepatrné zbytky.

Uhelny na Stilci náležejí k malým uhelným ostrvkm, které od Kladna až za Roky-

cany porznu silurské vrstvy pokrývají. První takový ostrvek jest v Malých Pílepech

u Lodnic, druhý, Berounkou proražený, na Lišku u Berouna a u Stradonic, tetí jest na

Stilci, tvrtý a pátý u Téikova a Holoubkova, šestý u Mivošooa, sedmý u Bas blíž

Radnic, osmý u Vejvanova a Radnic, devátý u Moslišté, desátý u Velkých Lohovic,

jedenáctý u Skoupu, dvanáctý u Stinné a tináctý u Darové.

Ze všech tchto uhelných ostrvk jest nejznamenitjší ten u Bas, neb skoro všechno

uhlí, které jménem Radnického se prodává, pochází z této malé pánve. Tam jsme nyní

zamíili. Opustivše u vsi Kaiezu silnici otoili jsme se k severní pat chlumu Radce (2230'),

kdežto kemenec rudonosný na porfyrech spoívající malebný heben skládá. Silnice, od

uhelných voz ásten až do bezedná vyjetá, vedla nás konen k Radnicm. Jaká to promna

kraje! Z lesa a vršinaté krajiny u Skomelna vystoupivše, spatujeme ped sebou jednotvárné

šedé plochy mírn vlnité beze všeho stromoví, jen tam v pozadí vští dlouhá ada vysokých

komín a kotoue hustého dýmu, že se blížíme k místu, v eském prmyslnictvi veledležitému.

Msto Radnice, nepatrné, jako vtší ást našich msteek, nemá žádného podílu u

velkolepém prmyslu v uhelnách založeném, a stojí samo na uhelné pd, prostírající se

od Lhotky a Nmovic podél Radnického potoka až k Chomlm a Vejvanovu. V pánvi té

dobývá se však uhlí jen u Vejvanova, kdežto má mocnost 3 sáh.

Mnohem dležitjší jest pánev u Bas. Pkná silnice vede z Radnic vzhru na vy-

soinu, kde ješt ped 50 lety osamotnlá pohodnice Basy (tolik co Vesy) zvaná stála,

akoliv na vycházejících krajích uhlí nad Vranovicemi již r. 1618 uhlí pro kováe se

dobývalo. Byl jsem v Basech naposled ped devíti lety, a hle! te jsem je už ani po-

znati nemohl. K velkým šathtovním domm nad doly hrabte Šternberka, barona Rjese,

Soligrovské spolenoti, jakož i k rozsáhlým dílnám chemickým p. Starka pidružily se od

té doby nové chemické dílny na vitriol, barvy a soli, velkolepá sklenná hul, kde se ply-

nem sklo roztápí, mohutná železná pec a válcovna knížete Furstenberka.

S pítelem mým panem Feistmantlem, editelem válcovny, procházeli jsme se nyní

po uhelnách, které te poskytují zajisté pohled, jakému v Evrop rovného není.
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Uhelná [láncv lirnxk, solvn l»k velká jnko Karlovo iiám"!! v Praze, obiiahiije vrstvu

iililí 5, inititeMl i 7 sáliít mocnou. !!urlivýiii doluváiiím, zvláM v posledních dsiti letetí, jest

viak jádro toho uhlí, tolii praslredni 3 sáhy, skoro docein vybráno, tak ie zíjstaly jen pilire,

strop a podlaha uhelná. Starší opuštné duly na východniin kraji jsou z velká ásti poboeny,

n pozstalé v nich ulili jest zviiiti- docela nepístupné. K dobyli tohoto jinak ztraceného uhlí

jsou nyní oteveny denní lomy, v nichž všechen svrchní kámen jest odstrann až na uhlí, kteréž

v tch lomech jako inohiílná skalní stna vystupuje a celou spletenou soustavu opuilných

podzemních štol ukazuje. Lomy tylo, vedené zcela pravideln, poskytují nad míru pouný po-

hled, neb pedstavují nám pirozené prezy beze všeho zidcalisování, jaké ješt v žádné

knize vyobrazeny nejsou. Stálo by za to, památné lomy tyto foto^rancky vyobraziti, neb

za 30—to let nebude o Baských uhelnách jiné památky, než ohromné haldy vylámaného

a nasypaného kamení. Položení uhelen Baských, totiž že vrstvy jejich leží jako klobouk

ua temen hory, iisnadiiuje velice tento podivný zpsob dobývání uhlí.

Pnihlidnuvšc uhelny Baské , obrátili jsme se k uhelnám u Vejvanota a Choml,

odkud iy moliúliié kmeny pocházejí, které stojí v prjezilii musejního domu v Praze; avšak

není zde místa, abych tyto uhelny popsal, taktéž nemohu zevrubnji popsali malé uhelny u

Moslišl, Lohoric a Srinné, které jsme též navštívili. Uhelny tyto zaujímají neširoké pruhy na

úboích neširokého a mlkého údolí a poskytuji te pohled píšerný, neb vyjmouc malé

zbytky uhlí jsou zcela vybrány, a jen v Lohovické ásti ryjí ásten pod zemi, neb lámou á-
sten na dnu menší podnikatelé ve vrstvách a promují krajinu beztoho iieladnou v divou poušf.

Severn od tchto malých uhelen Radnických táhne se mezi silurskými vrstvami odZvíkovce

ku Kamenci (Weissgriinu) a Hromicm pásmo tak zvaných kamenených bidlic, totiž bidlic

kyzem železným proniknutých, které zvtráním se mní v tak zvaný vitriolový kámen. Z toho

vypaluje se, jak známo, kyselina sirková. >iejmobútnjší lomy toho kamene, kterýž jest

základem velkého prmyslu v Cechách, jsou u Hromic.

Navrátivše se do Bas, byli jsme od pana Feistinautla pekvapeni ukázáním nové ska-

menliny zvíecí z uhelné pánve na Lísku. Po krátkém skoumání usnesli jsme se na tom,

že zvíe náleželo k rakm; když pak jsem po návratu do Prahy skamenlinu tu blíže skou-

mal, shledal jsem, ie skoro docela souhlasí s rákem, kterýž v Badensku a v Birkenfeldn

též v uhelných vrstvách nalezen byl a jejž Burnieister Gampsonychus fimbrialus pojme-

noval. Zvíe jest asi % palc dlouhé, má 14 lánk se stopami krafounkýcii noh, na

hlav sedí 4 dlouhá tykadla, ocas se ukonuje pti brvnatými ploutvemi. Mimo dvou pavoa-

kovitých tvor: Ci/chiphlhalmus senior a Microlabis Sternberyii, u Choml spolu s krov-

kami njakého brouka nalezených, a mimo raka Lepidoderma Imho/ii od Vlkýš (ony od

Cordy, tento od Reussa popsaný) jest ná^ ráek z Lísku tvrtý lenovec, známý z uhelen

eských. Památno, že mimo tyto otisky ani stopy jiného zvíete v našich uhelnách nale-

zeno nebylo, akoliv otisky rostlin jsou nesíslné!

Konen jsme se rozlouili s Basy a pes Stnpno a Bezinu, bývalé sídlo ne-

zapomenutelného hrabte Kašpara Šternberka, ubírali jsme se krásným smrkovým lesem

pes kemenný heben k Volduchin a fíokycanúm, pekroivše pi tom památnou vrstvu

bidlic silurských, která v novjší dob nuiožslví nových skamenlin poskylla, a odtud jednak

až k Úvalm n eského Brodu, jinak až k PJzenoi se prostírá a nejhlubší horizont ke-

menných pásem naznauje. Mimo vrstvy Jinecké a Skrejské poskytuje toto nalezišt nej-

starší zbytky pravké naší Fauny.
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Z Rok5'can zamíHli jsme k Plzni, zastavivše se ješíé u železných dol Ejpovských,

kde ruda podobná k Nuické (magnetický silikát železnalý, Chamoisit) se dobývá. Cesta

vede od Ejpovic vzluiru a po vystoupení z lesa otvírá se náhle rozsáhlá vyhlídka na pa-

horkovitou nížinu Plzeskou, vesms vyplnnou útvarem kamenouhelným od Chotšova ai

ku Plasm, a kolkolem obstoupenou vyššími silurskými hbety. Daleko na západ modraly

se však již dlouhé hi-ebeny eského lesa, nad nž Frimda oste vystupuje, dole pak pod

námi rozkládala se zkvítající Plze v nejhlubším místí uhelné nížiny, práv tam, kde Rad-

buza, Uhlavá, Uslava a Mže se stýkají.

V Plzni byla naše první cesta k milovanému professorovi Smetanovi, z jehož po-

zdravení jsme srdené se tšili a spolu s jinými vlastenci nkohk utšených okamžik
strávili. Mimo to nuie nejvíce vábila proslulá sbírka otisk z kamenouheluého útvaru,

kterouž hornický inspektor p. ilfíA-i' od dávných dob ve vkolí Plzn a Radnic nasbíral a

ve svém malém ale bohatém minerálním Moseu uložil. Sbírka otisk p. Mikše jest pravý

poklad pro eskou Palaeonlologii, a doufám, že bude eskému Museu zachována. Spojená

se Šternberskou sbírkou dá nám pak úplný pehled pravké naší Flory.

Uhelný útvar Plzeský, kterému jsme pro náramnou rozsáhlost jeho (obnášíf 10 [3 mil)

tenkráte jen málo asu vnovati mohli, chová v sob zárodek mohutného prmyslu, až jen

železnice navržená spojení s ostatní zemi usnadni. Uhlí sice není mohutné, avšak výborné,

a hodí se pi-ede vším do pecí puddlinkových. Proto se zaváží litina Kladenská až sem do

Vlkýš, kde stojí rozsáhlé pece, a též v Nýanech pipravují se velkolepé závody železnické.

Zanechaje si popis Plzeských uhelen k píležilé dob, spchám již naznaili další bh naší cesty.

ObrátiU jsme se z Plzn k Nepomuku pes Radinu, Wilštein, Se, abychom poznali

Tráinatou, skoro jen z buližníkn a starých bidUc složenou krajinu. Od Zinkov , kde

jsme hr.inici silurského útvaru dostihli a památné pomry žuly k bidlieera skoumali (stídat

se zde žula s bidlicí jako u Kamenného Pívozu blíž Jílového), brali jsme se vzhru
k hbetu rulovému, který uprosted do žuly vložen od Šn?navy až ke Kasejovicm zabíhá.

Od Oselce, kde se nám otvíral pohled na osnženou Šumavu, pede vším na Bonbín, šlo to

dol samou žulou až do Horaidovic, pak podél sejp Otavských do Strakonic po rulové

pd, jejíž vrstvy na spsob ohromných necek zahnuté s obou stran Otavy vystupují.

Kad míru památná jest skalka z kemene a zeleného kazivce složená u Bulnic

bliž Strakonic, která posud nepovšimnuta v prmyslu našem dležitého místa zajmoati

mže, jelikož kazivec nyní k tavení mdi se bére.

Od Strakonic namíili jsme nazpt ku Praze, avšak ne rovnou cestou, chtlit jsme

ješt málo známé vrchy Táborská navštívili. Z Pisku, kde jsme se zastavili a s pátely

pobavili, zašli jsme pede vším ke Kemenným lomm u Smrkovic, v nichž pan Kaš v nej-

novjší dob mlýnské kameny lámati dává. Kemenec ten náleží k dlouhé kemenné žíle, která

rulu zdejší proráží a zároveíi se Šumavou bžíc petržit až k rovin Budjovické se táhne.

Spracování kamene obtížné jest pro krystalnatý sloh jeho; radím vtom ohledu, aby se uinily

pokusy s rohovým kemenem, z nhož náramné balvany voln na polích leží v okolí Bíliny.

Pestoupivše etzový most Vltavský u Podolí spchali jsme rulovou vysoinou Tábor-

skou pes Bernartice k Opoanm, a odtud obrátili jsme se vzhru k Jistebnici, abychom

pekroili široký hbet, pes kterýž se kráí k Jetichovicm a do údolí Sedleckého. Kr.i-

jina jest zde rozvlnna velkými vrchy a skládá se z ruly a žuly v perozmanitých odr-
dách. Zdá se, že nejvtší díl Táborská jsou ohromné žulové neck-y, v nichž leží rula,

jeden kraj tch necek jsou pak hbety nad Jistebnicemi a Milínera, druhý kraj však hory

n Pelhimova a Poátek. Velkolepá vyhlídka otvírá se s Jistebnického hbetu nejen na

Táborsko, nýbrž až na Šumavu.

Z Votic jsme pak již bez ustání spchali dom pes žulový Ladvenec, až jsme z po-

sledního žulového kraje, nad Jesenicemi, stovžatou Prahu zase spatili, kterážto nás po-

silnné zdravým vzduchem na mnoho nedl zase do lna svého pijala.

Jan Krejí.

Oprava.
Citát ze Živy na sir. 65. . 10 zdola náleží ke sir. 70. . 22 sborn.

Tukem Antoriina Renna v Praie, 1859.
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Redaktorové : Prof. Dr. Jan Parkjiií a Jan Rrejí.

Svazek m. 1859. Ronik sedmý.

Rozšíenost eských sosnovitých rostlin v evropském Rusku.

Od Emanitda Piirkyné.

Podal jsem v prvním ísle letošního roníku Živy pehled kvteny šumavské. K do-

plnní udajíi tam uvedených chci zdu ukúzali
,
jak daleko eské sosnovité ili špendlící

stromy, které z vtšího dílu naše lesy skládají, na sever, zvlášt do Rus, zasahují.

Obmezují se na evropskou Rus hlavn proto, že o rozšíenosti našich sosnových druh

v západní a jižní Evrop, jakož i v severní Africe, málo látky v rukou mám, pak též

proto, že v západní Evrop kultura pirozenou kvtenu píliš násiln zmnila, anaf nkteré

stromy (jako jedle a smrky v Angliij docela vyhubila, jiné vzácnými uinila aneb cizími

nahradila, tak že pvodní pi-Jrozené skupení lesních strom velmi nesnadno poznati se

dá. Mimo to jsou menší lesíky západní Evropy po vrších a dolinách velmi rozmanitých

rozšíeny, v nichž pomry pdy, vllikosli a teploty peroznianité panují a tedy jasný pe-

hled všeho, co na vyvinování a rozšiování druh se vztahuje, velmi obmezují.

Docela jinak jest tomu v Rusi. Zde máme výborné popisy druh po lesích roz-

šíených, zde nezasáhla ruka lesníkova tak násiln do pirozených skupenin lesních dru-

hv, a zde jsou jmenovit pro rozsáhlou plochost pdy pomry podnebí nmuhcm stejnjší

a jen od zempisní šíky, od bUzkosli nebo vzdálenosti moe a od povahy stepí na

východ závislé.

Známo, že v Evrop a na zemi vbec teplota stejným krokem nepokrauje jako

zempisní šíka , nýbrž že se mimo vzdálenost od pól a rovníka zemského hlavn ídí

podobou krajin a blízkostí nebo vzdáleností moe.

Západní Evropa má mírnjší zinm a chladnjší léto nežli stední Evropa v stejn

zempisní šíce, a východní Evropa zase studenjší zimu a teplejší léto. V západní

Evrop, v Anglii, jest zima lak mírná, že vaviín a myrta po celý rok v zahradách vy-

drží bez pokrytí; léto pak jest tak chladné, že hrozny vinné neuzrají; ve východní Rusi

naopak jest v stejných šíkách zima tak tuhá, že tam naše buky mrznou, a lélo tak

horké, že tam melouny uzrávají. Píina toho jest, že oceán, který v zim nezamrzá,

pináší západm' Evrop v zim teplé vtry, v let ale chladné; ve východní Evrop na-

9
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proti tomu že v zim vanou vtry ledové od sibiských stepí pokrytých snhem , v let

pak horké a suché, picházející od týchž nekonených, sluncem ozáených rovin. A tento

klimatický rozdíl mezi západem a východem vztahuje se i na sever a jih. Norvežsko

má mírnjší zimu a chladnjší léto nežli Švédy anebo dokonce severní Rus; Portugal

a pímorí španlské jsou v zim teplejší a v let mén horké nežli Dalmácie a ecko.

Nejuritji ukazují tyto pomry prostední ísla teploty ledna a ervence v zemích pod

stejnou šíkou ležících.

Abych v^šel od vcí známých, musím podotknouti, že v nejteplejší ásti ech uka-

zuje v prmru leden — 2", ervenec 15" (v Praze i 16") teploty, tedy v údolí Vltavo-

labském (Budjovice, Litomice, Dín) a v kraji Žáteckém. Zem vystupuje na všecky

strany do výšky a podnebí jest v horách chladnjší, tak že v Chebu nacházíme v lednu

skoro 4", v ervenci 14", v Mariánských Lázních v lednu — 5°, v ervenci 12°, v Teplé

v lednu — 4", v ervenci 12°. Ye vyšších horách jest léto znamenit chladné, kdežto

zima u srovnání mén jest studená, rovnž tak v krajinách lesnatých.

Rehberg v Šumav, 2600' nad moem, ukazuje v lednu skoro —4°, v ervenci

12°, Sv. Petr v Krkonoších v lednu skoro ani —4°, v ervenci 12°, akoliv leží skoro

stejn vysoko. V celku tedy mžeme íci: v teplejších Cechách máme v lednu —2",

v ervenci 15"; k horám ubývá teploty, tak že konen jest v lednu —4", v ervnu

12°, a v nejvyšších lesích horních muže býti v lednu —6° a v ervenci 9— 10°. V zá-

padních Nmcích, ve Francii a v Anglianech jest zima poád mírnjší a léto chladnjší

v stejných šíkách; že však se nemžeme pi tom pozdržeti, uvádím jen jediný extrém,

ostrovy Fariierské, ležící v stejné šíce s Petrohradem, kde nejstudenjší msíc má ješt

2° teploty, nejhorejší jenom 9°.

Obrátíme-li se do Ruska, srovnávajíce tamjší podnebí s naším, shledáme, jak již

povdíno, jednak že léto stává se vždy horejším a zima vždy studenjší, ím dále jdeme

na východ ; s druhé pak strany, že ím dále jdeme na sever, zuna u vtší míe stude-

nosti nabývá, léto pak mén tepla ztrácí, nežli u nás v horách.

Na jihu, v Nikolajevu na erném moi, ledy v stejné šíce jako Štýrsko, má leden

— 4° (jako v Teplé a Chebu), ervenec ale 18°; dále na východ v Astrachanu má leden

—8°, ervenec 19° (jako v Sicílii).

Varšava má ješt skoro Pražský ervenec 15°, akoliv leží o 3 stupn severnji,

v lednu ale ukazuje —4°, jako naše nejstudenjší msta; Tambov, asi v té samé šíce,

ale ve východních Ruších, ukazuje v ervenci skoro 16", v lednu — 8°.

V Moskv, pod 56. stupnm, má leden — 8°, léto pak jest vždy ješt jako v Praze;

Kaza, mnohem východnji položená, má v lednu —12°, v ervenci 15° (Koda, v stejné

šíce s jmenovanými msty, má v lednu — 1", tedy zimu as jako ve Vídni, v ervenci

13", jako v našich horách). Vilno, na jih a západ od Moskvy, má v lednu —4° a

v ervenci 14", což se ponkud pibližuje k teplot našich horních krajin. V Petrohrad,

kde blízkost more iní podnebí mírnjším, ukazuje leden —7°, ervenec 14°, Archangel

pak, akoliv mnohem sevenijší, má, ponvadž leží více na východ, v ervenci ješt 12",

v lednu

—

II". Spatujeme tedy vbec v jižním Rusku léto nmohem teplejší, v prosted-

ním Rusku tak teplé jako v nejteplejších echách, v severním Rusku z ásti ješt teplejší

nežli v našich vyšších krajinách
;
jenom na pomoí Baltickém jsou krajiny ponkud stu-

denjší, ale vždy ješt za as krátkého léta tak teplé jako u nás nejvyšší hory. S druhé
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strany na výchoil k lirtmici sibiské vidinu; lota vžily leplejši se stávati , ve výcliodníin

strcdiiini Rusku jako v jižních Nincicli, v jilm východního Kuska jako v Itálii. Pii zinié

jest to práv naopak; v západní ('ásti zeniú panuje zimu našich hor jak nu pomon

Baltickém tak i v jihu, více na východ alo pichází tužší zima, která jest dosti stejná

jak v severu tak v jihu, v lednu klesne teplota na —8" a dále k hranici sibiské ješt

níže, kdež podél Tralu od severu na jih paiuije v lednu zima 12". Uvážíme-li nad to

i suchý vzduch jižního Kuska a inuálovitust západníhii, pak musíme uznati, že naše

stromy vydány jsou v této zemi všelijakým zkouškám, a že již z chování se druiiu na-

proti takovým vlivm ponkud možná uzavírati na jejich pirozenou povahu.

Pro lepší pochopení rozšíenosti jednotlivých druh musíme naped upozornili na

lo, že vbec jsou druhy podobným spiisobem v zemi rozpoádány jako u nás. Jako

v prosli-edních a severních echách pevahu má stromoví listnaté, tak jest i v teplejším

jižním a stedním Rusku ; jako u nás v horách panuje špendlící , které konené jediné

všecku pfidn zaujímá, lak jest i v severním Rusku ; konené pak nacházíme v arktickém

Rusku z ásti tytéž zakrnlé bízy a vrby, jako na nejvyšších baiiiácli Krkonoš a Šu-

mavy. Jenom poádek, v jakém následují druiiy, jest jiný, a áry, kterými bychom chtli

naznaovati severní hranici druh, z vetší ásti nemohou se táhnouti rovnobžné se stupnémi

šíky napi-í skrze zem, nýbrž šikmo od severozápadu k jihovýchodu, nkteré k jiho-

jihovýchodu , následujíce rostoucí na východ krutost zimy. Jsou však nkteré druhy,

jejichž rozšíení od severovýchodu k jihozápadu následuje teplotu letní; jsou to dridiy,

které n nás nerostou plan, ale zhusta se pstují. Pikroíme k rozšíeností jedno-

tlivých druh.

Abics excelsa DC. (Pinus Abics L., Fiiius Picea Duroi), snu-k, die Fíchte.

Tento strom jest v severní stední Evrop nejrozšíenjší. Zdá se, že ješt dobe

snáší prostední lednovou teplotu —8" až — 10", že však potebuje ervencovou teplotu

pi nejmenším 8". Pi tom žádá smrk pdu mírn vlhkou a vzduch ne píliš suchý.

ervencová teplota vtší než 15" nesvdí mu jíž, také zdá se, že k úplnému odpoinutí

své veg-elace žádá v zim jistou studenost, pí nejmenším — i", a trvání zimy aspo

tímsíné. Tím vysvtluje se jeho veliká rozšíenost.

V západní Evrop jest smrk vzácný. V Anglianech nacházel se díve a nyní jest

vyhlazen, nejspíše nebyl tam hojný, sic by jeho vyhlazení nebylo tak lehké bývalo; ve

Francii objevuje se jenom na vyšších horách, jmenovité na východ ve Vogesech ; v Py-

renejích jest velmi vzácný, v ostatních Španlích schází docela. Na jih obmezuje druh

tento pohoi-í Alpské, kdežto se hojn až do 5000' a výše nachází ; v Itálii schází docela,

jakož i na poloostrovu eckém. V západních Nmcích nalézá se též jenom na horách,

ve východních jest hojný; dosahuje odtud až do Karpalfl, v rovinácli až do Slezska. Ve

Skandinavsku jest velmi rozšíen, na západním pomoí však, v Norvežsku, akoliv tam

zima jest mírnjší, dosahuje toliko k 67" (u Kunnen), nejspíše práv pro píliš chladné

léto; na pomoí východním, v Švédích, sáhá až k 68" a v ruském Laponsku až k 69"

u Enary, ponvadž lam léto jest teplejší. Pi lom ukazuje na vysokém severu týž

zdlouhavý vzrst a totéž pevnjší devo jako u nás v horách. Octnuvše se se smrkem

na ruské zemi chceme jej zde pozorovati. Mnohý slyšel o nekonených smrkových lesích

v Rusku a na Sibii, a pedstavuje si snad celou svatou Rus pokrytu pyšným stromem

9*
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naši Šumavy, v tom se ale mýlí. Náš smrk daí se jenofii v prostedním a severním

západním Rusku a pak v stedním Rusku. Jest ale v Ruších jiný druh smrku, velmi

podobný k našemu, od nhož se jenom pímými šiškami rozeznává, Pinvs obovata

Ruprecht, klerý díve s naším smrkem byl míchán, a ten zaujímá celou severní ást

Ruska, pak východní ást gubernií Permské a Kazaíiské, jakož i vtší ást Sibie. Náš

smrk rozšíen jest v ruskéui Laponsku, Finsku, západním Rusku (Baltické provincie,

Litva, Polsko), a na východ v guberniích Vologdské, Moskevské a Novgorodské. Dále

na jih stává se vzácnjším, ponvadž tam pevahují stromy listnaté, ze sosnovitých pak

jenom borovice rozšíena jest.

Severní jeho hranice tedy tvoí áru klonící se od 69" šíky a 50' délky k 55"

šíky a 70° délky, jižní jeho hranice tvoí áru vystupující od 50° šíky a 25° délky

k 55° šíky a 70° délky.

Vidíme z tchto ar, že náš smrk vyhýbá se jak ledovým krajinám sibiské zimy

tak i horkým létfim jižní a východní Rusi. Pi tom ale seznáváme pknou vlastnost

druliu Pinus obovata (jejížto jižní hranice jest severní mezí našeho smrku), že si z ta-

ko^^[ch malikostí, jako jest prostední lednová teplota — 12" až —16°, nieho nedlá a

pi tom také parná, suchá léta dobe snáší; proež mám za to, že zavedení tohoto stromu,

který co do plochosti koen a vzristu s naším smrkem srovnávati se zdá, v krajinách

les zbavených, suchých a horkých, kde pokusy s naším smrkem inné se nedaí,

dobe by se vyplatilo.

Mén myslím hodila by se Pinus obovata ke zvýšení v našich horách hranice stro-

mové, nebof když v naší Šumav smrk až 4300' a výše vystupuje a teprv na samých

vrcholích pestává, jsou toho píinou více vtry na >Tcholích panující (nebof i nižší

vrcholky jsou vtším dílem holé) a píliš chladné léto, nežli tuhost zimy, která tam sotva

jiholaponské se v^Tovná. V Krkonoších, kde hranice stromová na vtším díle níže leží,

pispívají k tomu i vývraty a hubení les od lidí, a tam potká se každé nové zakládání

lesa s obtížemi. Nejspíše by Pinus obovata nalezla léto našich vysokých hor píliš

chladné, i optn tuto tvrdím , že by u nás lépe byla použitelná v ohledu na své sná-

šení suchého tepla (což platí též o sibiské jedli a dínu, o kterých pozdji promluvíme).

Pehlédneme-li ješt jednou rozšíenost našeho smrku, který, vyjma pojediné výskyty

v horách západní Evropy, obmezuje se na stední, severní a východní Nmecko, Skan-

dinávsko, zem Polské a Karpatské, celé východní (od jihu až na sever) a prostední

Rusko: mžeme z toho zpt uzavírati, jaké musí býti podnebí tch krajin v Cechách, kde

smrk dobe se daí. Smrkové lesy pokrývají všecka naše hraniná pohoí vtším dílem

již od 1500', dále v nižším nitru zem spatují se více na severních stráních, v západní

pak polovici zem spouštjí se níže nežli ve východní, kde vzduch jest nniohem sušší.

Z toho jest vidno, že ásti ech práv jmenované, kde smrk dobe se daí, mají pod-

nebí severoevropské alespo v let, pi emž ale zima v horách eských mnohem teplejší

jest nežli v severní Evrop, což dokazuje promíchanost našich smrkových les jiným

stromem, který požaduje mírnou zimu a o jehož rozšíení te mluviti budeme, totiž vy-

skytování se jedle.

Jedle, Abies peclinatu D. C, Pinus Picea L. (Pinus Abies Duroi. Duroi smnil

názvy Linnéovy pro jedli a smrk, a to vším právem, nebof Picea znamená v latin strom
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smolný, a tím jmóiicm se iiiflžc roziimí-li joniiiii smrk, Abies iiiiprnti tomu so nazývá

latinsky Jedle), iiiii. <lic Taiiiiu.

Tento strom chová se ducelii jínuk nežli smrk, ncjrozšicnCjSí jest v západní Evropé,

také na jlliu v horách se vyskytuje, na severu a východ schází. Pihlédfime blíže

k této rozííenosli. V Ancllanoch není žádných jedlí, nejspíše jsou tam vyhubeny; já

však, jako o smrku, pochybuji že lam kdy panovala jedle, sic by jjí-ecc po ní byla njaká

stopa zflstala, kdežto všecky ostatní druhy stedoevropských stromíi v Anglianech

z ásti v nejkrásnjších exempláích se vyskytují, jakých vbec stává, znamení to, jak

šetrn se lam zachází se stromy. Ve Francii nachází se jedle na všech horách, i na

nejjižnjších, Sevennech, bu(f o sob lesy tvoíc, bud pomíchána s bukem, ve vyšších,

studenjších krajinách. Rovnž tak v Pyroncjích, na horách korsických a na Apenninech

toskánských a neapolských. V tchto posledních nacházejí se isté lesy jedlové v nej-

krásnjších kmenech 120—150 stevíc šíky. Také na horách eckého poloostrova

nalézá se jedle ve vyšších krajinách vtším dílem nepomíšena ; na poloostrov Athosském,

v nejlahodnjší ásti ftecka, vyskytuje se však dle Gricsebacha již také níže, v krajin,

kde hlavní ást lesa tvoí jedlé kaštany a kde se nalézají vždyzelené duby. Vidti z toho,

že strom ten nepovrhuje ani vyšší teplo letní, poskylujc-li mn ho jen vlhké podnebí pí-

moské, a že se neváže pouze na chladné výšiny. V Nmcích je v celku jedle vzácnjší,

již v Alpách vyskytuje se nejvíce jen jednotliv v lesích smrkových, rovnž tak i v ostat-

ním Nmecku a v zemích Karpatských. V západních Nmcích, ve Vogesech, ješt zásti

panuje, také prý v erném lese zde onde tvoí nepomíšcné hvozdy ; na východ stává se

vždy vzácnjší, do severo-nmecké roviny však nesáhá, aniž se nalézá v Skandinavsku.

V Ruších jest nad míru vzácná a nalézá se jenom v západní ásti, v starém království

Polském okolo Varšavy, v jižní Litv v pralesích Biaíowiežských, povstných zubrem tam

hájeným, kteréžto skládají se vtším dílem z dub a buku, u Grodna, v západním Po-

dolsku a konen na Kavkazu, tam ale ve zvláštní odrd.

Tato rozšíenost ukazuje opak rozšíenosti smrku. Kdež tento jest hojný v Nmcích

východních, vzácný ve Francouzích, jest to pi jedli práv obrácen, a rovnž tak schází

smrk jižnímu Nmecku a v Skandinavsku jest hojný, jedle naproti tomu zajímá hory na

jihu, a na severu schází; ve vlastním Rusku, kde obor smrku tvoí znamenitý trojhran,

jehož základnice jest západní pomezí zem, špika pak v gubernii Kazaské se nalézá,

schází rovnž jedle, daíc se toliko na nejkrajnjším západ pod ochranou velikých les.

Z tohoto oboru jedle dají se opt závrky initi na podnebí eské, porovnáme-li s ním

rozšíenost stromu toho u nás. V pomezních horách zem nacházíme jedli vtším dílem

vtroušenou. 1 na horách nepíliš vysokých, jejichž vrchole nemohou porsti lesem pro

panující vtry, ustupují jedle vždy od vrchního kraje lesa, tvoíce leprva doleji v hustším

smrkoví zárove s buky jakýsi pás.

Rovnž tak zdá se, že se vyhýbají dolejším pokrajím les u pat hor, kde pozdní

mrazy a jiné zmny povtrnosti vtším dílem stejn záhubn psobí jako na vysokých

vrcholech. Táhne se ledy jedlový pás ol)yejn v prostední tetin vrch podél pohoí,

na dkaz, že uvnit onch les horních panuje podnebí mírné, bez onch píkrých pe-

chod od tepla k studenu a naopak, které mladým jedlím tak záhuhné jsou a rozšii'ovati

se jim nedopouštjí. V západní ásti stedních ech, na Zbirovsku a Kivoklát jsou
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ješt z ásti isté jedlové lesy '), i v jiných krajinách jižních a západních ech prý se

ješt nalézají ; tam tedy musejí panovat podobné klimatické pomry jako v mírném pod-

nebí západní Evropy.

Níže v zemi vyhledává jedle plnoní strán tak jako smrk. V teplém a suchém oudolí

Vltavo-Iabském schází rovnž jako i smrk, za kterýmž pi sestupování vždy pozadu zstává,

což jest jediná úchylka jejího rozšíení od rozšíení smrku. Podnebí, jaké potebuje jedle,

dá se tžko ustanoviti, ponvadž ve hvozdech horských, kde se nachází, nedala se žádná

pozorování teploty; jen tolik dá se s jistotou íci, že v západní Evrop, kde hlavn

domovem jest, rozdíl mezi teplotou letní a zimní není tak veliký jako v oboru smrku.

Nejspíše panuje týž pomr klimatický také u nás v tch místech, kde jedle roste upro-

sted les, a s jistotou lze tvrditi, že tam nemají místa náhlé pechody od tepla k studenu^

aniž ranné a pozdní mrazy. Ped dvma lety vidl jsem v Šumav na krajích les vý-

hony na smrkách následkem pozdních ervnových mraz zmrzlé, kdežto uvnit les, kde

jedle sob sídlo vyvolily, žádný strom neutrpl. Ku konci záí nalezl jsem na lukách

a pokrajích lesních veliký horní podbl (Adenostyles albifrons) následkem mraz zmrzlý,

kdežto uvnit les byly jeho listy ješt erstvé a zelené.

Vidíme tedy, že vnitek les má mírnjší podnebí nežli jejich pokrají, a mžeme

se domyslili, že i ta místa, kde jedle rostou, mají podnebí mírnjší nežli msta v horách

blíž les smrkových. Stanovujíce dle toho teplotu jedli potebnou, shledáme ve Viln, kte-

réžto jest msto v Polsku jedlím nejbližší, ale severnji položené a mén chránné, v lednu

skoro 5" zimy, v ervenci -f 14°, podnebí to na Rusko velmi mírné, v Rehberku a

v Teplé v lednu —4", v ervenci + 12", na Zbirov v lednu —3°, v ervenci + 13",

v Sušici v lednu —2", v ervenci -f-
13".

Z toho všeho vysvítá, že jedle požaduje v nejstudenjším msíci zimním O až A"

zimy, v nejteplejším pak msíci letním 11" až 14" tepla; aspo nevyskytuje se více

v místech, která mají v lednu 6" až 8" zimy a kde smrk ješt dobe se daí, zdržuje

se v teplých zemích na vysokých horách a v hustých stínech lesních.

Z tohoto pehledu její rozšíenosti v Evrop a jmenovit v Cechách patrno jest,

že jedle ješt mén nežli smrk schopna jest rsti v suchém, les prázdném okolí Praž-

*) Vidél jsem takové lesy, ale zdálo se mi, jakoby stromy jejich nemMy tu krásnou po-

dobu co jedle ve hvozdech šumavských, poiníšené se smrky, buky a javory. Vtve,

aspo v téch lesích, které jsem procházel, n. p'r. u Skrej, nebyly tak pravideln vy-

vinuty, aii na dolejší ásti kmenu chybící vtve peslenovilé nahrazeny byly pozdj-

šími výstelky, tak že celý kmen zdili nahoru byl ovtven, maje však dole jenom

kratší a slabší vtve, kdežto na Šumav kmen (nemluvím tuto ješt o jedlích obrov-

ských) nz do znamenité výšky celý jest holý, naboic pak krásné, vzhru se pnoucí

vtve skoro palmovit v korunu se spojují. Také jsem obdržel z okolí Dobíšského

od pana Dr. Saxe šišky z jedlí, které dle jeho popisu zcela se podobaly stromm
Skrejským. Tyto šišky uchylují se od obyejné formy, nejsouce nahoe tupé, zaku-

lacené, nýbrž každá má krátkou špiku, a dolejší šupiny nejsou pi-ehnuty nazpt,

nýbrž krátké a vzhru obráceny. Upozoruji své tenáe na lakové odchylky, žádaje

pii tom tch, kteí k tomu píležitost mají, aby si dobe všímali, zdali se objevují

jenom v nkterých rocích nebo na nklerýcli stromech, anebo zdali v stedních Ce-

chách máme zvláštní odrdu jedle, rozeznávající se vzrstem i podobou šišek od jedle

horní. Vbec jest žádoucno, aby jedli vlii pozornost byla vnována, ponvadž to

dležito jest pro posuzování podnebí dotyných krajin.
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skéiii, aii podní- již pedpokládá u nás siiirk, v joliož ochrání- prospívá, zadriihi- pak

žádá hlubší [irsl, jíž slríin prDSlcdníuli ech nemají. Jmenovití; nesvdil liy jí tvrdý

vápený kámen, nebof jakk(di v Pyrenejíth a Tatrácli též rosle na vápn, jest to snadno

rozdroliilidiu; uipno laslunivé. I zde by snad, jako pii smrku, dobe posloužil njaký

ruský druh, který, kdyby se proii našla dosti Iduboka píida. d(d)e by snesl podnebí

stedních Cech, a skutené sláva lakového druhu — jest to sibiská jedle /16íeí sibirica

Lcilebour, Piuns Pirhta Fischer. Tento druh má podídmi! šišky a Spendlirí jako náš,

ale loto poslední nestojí ve dvou nýbrž ve více i-adácli a jest vzhru zakrouceno, asi

jako na stopkách plodových naši jedle ; tvar pak vtví podobá se smrkovému. Domovem

jesl v jižní Sibii a v Kamíatce, na západ sáliá až do srubernií Periiiské, Vjatecké a Vo-

lotfdské, ledy ješt do prosted oboru našeho smrku pod CO" šíky, odtud pak na jiho-

východ jde až ku prostední Volze, tak že od východu k západu tvoí podobný Irojhran,

jako smrk od západu k východu. Nebojí se ledy, jak se zdá, ani silné zimy ani suchého

horka, jakož dokazuje domuvání její v Sibii, a dle exempláe, nalézajícího se v zahrad

zahradnické jednoty Pražské, svdí jí Pražské podnebí jak náleží dobe, jakkoli se na

štéslí ncmíiže honosili tak vysokými stupnmi zimy jako východní Rusko. Zkušenost

ukazuje, že východní stromy a keio dobe zvykají našemu podnebí, snadno se spokojíce

menším sUipntn zimy. Obzvláštní výhoda jesl pi níuh jejich r.ecilclnost pozdních mraz,

jimž málo kleré z našich domácích odolají, mnohem pak mén lakové, které pesídleny

jsou z krajin mírnjšího podnebí.

Borovice, Pinus siheslris L., die Kicfer.

Bylo-li málo co povdli o jedli v íši Ruské, lim více dá se í'íci o borovici v Ruších.

Jef tairi tak rozšíena, že plocha Ruské íše borovicemi porosila obnáší více než dva-

cetkrát tolik co všecky borové lesy celé ostatní Evropy, tak že borovice jeví se co strom

východu. Se smrkem a jedli má borovice v ohledu rozšíenosti své to spolené, že po-

žaduje asi li'ímsíní zimu k odpoinutí; nebo vyskytuje se sice laké ve Spanlích,

v italii a na Heckéni poloostrov, ale ve všech tchto teplých zemích jenom v horách,

i v samém Francouzsku miluje strán vrch, kde z ásti (jiiko v Auvcrgni) v hojnosti

rosle ; laké na Alpách se vyskytuje. Nechci zde unavovati tenáe udáváním výšek, od

kterých až ku kterým se ve všech tchto zemích nalézá, víibec jsou to krajiny lakové, kde

panuje asi zima naší podobná, ledy v jižních Spanlích mezi 6000—8000', v jiných ho-

rách níže a 1. d. V západní Evrop vyskytuje se ješt ve Skotsku , vbec ale nemže

se íci, že v západní a jižiu' Evrop jest práv hojná, teba i zde onde tvoila lesy; ba

i v západních a stedních Nmcích jen nnsly nacházíme vtší borové lesy, dílem proto,

ponvadž nižší krajiny nejsou luze požehnány oním šlechetným pískem, v nmž borovice

jesl jediný strom, a krásné stromoví listnaté v nich ješt bujn se daí. Do hor ale

borovice v Nmcích neáda zachází, ze západní pak ásti severních rovin ji nad to vy-

luuje pda ješt píliš vlhká, lak že vbec ve vlastních Nmcích nemnoho pdy nachází.

Na východ, ve státu Pruském stává se borovice ím dál lim hojnjší; v íši Rakouské

nevystupuje v tak velikých spoustách za píinou hornatosti zem, nicmén ve mnohých

krajinách eských pokrývá veliké kusy zem. Halická rovina, lak jako pruská, bohatá

jest na borové lesy. (Rovina halická musí se v ohlodu rostlinného zempisu poítati

k Rusku, alespo k Polsku a Podolí, proež ji budoucn nebudeme zvlášf uvádli). V Wiích

není borovice hojná, ponvadž rovina lamjší jest vtSím dílem strom prostá step.
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Nežli pejdeme k rozšíenosti borovice v Ruších, pozorujme ji ješt ve Skandinávii.

V Dánsku, jehož moské klima vbec peje více stromm listnatým, byla borovice vždy

vzácná a nyní jest vyhubena; ale ve Svédích a v Norvežsku nalézá se hojn, dosahujíc

až k 70" u Hammerfestu. Také v horách blíží se lam místy až k mezi strom, kterou

tam tvoí bíza. Dlíf se o pdu se smrkem tím spsobem, že tento zaujímá polohy

vlhí, borovice polohy sušší ; borovice však nachází se o nco severnji a výše v horách

nežli smrk. Jako tento zakruje na pomezí svého bytování, a éasto, zvlášt v Laponsku,

mají kmeny borové jenom na jižní stran vtve, za píinou panujících tam vtr sever-

ních, i slouží obyvatelm co bezpený kompas.

V Ruších tvoí pomezí borovice, vyjma nkteré místní úchylky, 66" šíky, jenom

v Kole sáhá ješt až k 70" jako v Laponsku (asto sáhá jenom až k 65°). Podivu

hodno, že 66" tvoí hranici borovice až hluboko do Sibie (u eky Jeniseje), a není

známo, zdali ára tato dále na východ, kde borovice ješt se nalézá, až do Davurie, vy-

stupuje neb sestupuje. Povážíme-li, že v íši Ruské studena mén od jihu na sever jako

spíše od západu k východu pibývá, tak že naše borovice s árou 66", zaínaje od Koly,

prochází postupem stední lednové teploty 8", 9", 10", a t. d. až k 32" (v západní Sibii

ubývá pak zimy za ponenáhlu až k 16"), patrn se ukazuje, že borovice necitlivá jest

nejkrutjší zimy, která na zemi jen panovati mže, a že se daí všude, kde jenom po

nkolik msíc pijímá plné svtlo slunení. Pi tom musím podotknouti, že, jakkoli na

severu, a v Ruské íši vbec, léto jen krátký as trvá, pece dne na sever vždy pi-

bývá a za píinou vždy jasného nebe málo sluneního svtla se ztrácí, tak že vždy

ješt vyjde z toho pi nejmenším ona suma svtla a tepla, jako v našich mírn teplých

krajinách. Borovice nachází na severní hranici své jenom západn, v Laponsku a v Kole,

ervencovou teplotu 8", východn ale vyšší, a v Sibii naveskrz 12". Jižní pomezí

borovice tvoí v evropském Rusku ára, od severní Volyn 51" ponenáhlu na východ

až k 55" vystupující. V Sibii pokrauje tato ára v témž smru až k Jekatrinburku

;

zdali dále padá neh vystupuje, není urit známo. Mimo to ^'yskytuje se borovice také

jižn , v horách krimských , kavkazských a altaiských. Lednové teploty , s jakými se

borovice na této áe potkává, jsou, vyjma nejnižší, asi stejné s týmiž teplotami na hra-

nici severní; teplota ervencová ale obnáší 16". Zdali vyšší teplota jižnji ležících rovin

borovici z nich vypuzuje, tžko jest rozhodnouti, ponvadž tyto roviny jsou vtším dílem

stepi strom prázdné, a lam, kde je kryje povstná jihoruská prsf (ernaja žemla), pda
píznivjší jest stromm listnatým.

Pehlédnuvše rozšíenost borovice mžeme tvrdili, že strom tento vydrží v evrop-

ském Rusku ervencové horko 8—26" a lednovou zimu 4—12" (pomíjím zde její by-

tování v Sibii , ponvadž tamjší borovice ukazuje malý rozdíl v šíce a tedy odrdu

tvoí, jakkoliv se zdá, že i naše borovice lam roste). Porovnárae-li s tím její bytování

u nás, ihned nápadn se ukazuje, že borovice je v echách strom roviny, jsouc hlavn

rozšíena na písených a opukových planinách východní polovice zem, a také v ostatních

echách, kde se zhusta pstuje, též jenom nejlépe se daíc na rovinách a nízkých pa-

horkatinách, vystíhajíc se vyšších hor. Pomry teploty nemohou ji zadržovati, nhot

letni teplota je tam pece aspoii stejná se skandinávskou , a severní zima u nás nikde

nepanuje. Spíše se mi zdá, že astjší dešt a nebe vtším dílem zatažené, které jen

zídka propouští slunení paprsky, se jí v našich horských lesích nelibí, jakož i z ásti
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vlhkost bidlinalíS a svorovili! pdy. Všecky lyto pomry hodí se lépe smrku, který

také v našich horských lesích panuje
;
jenom na jižních stráních, kde pravé smrk v niž-

ších krajinách již ne tak dobe prospívá, a kde také ve v^šiSích horách rád pipouští

siinjilí pHunšení jedlí a buk, nacházíme v pedhoich zde onde borovici v statném

zrostu. V celku tedy vyhledává si u nás borovice krajiny více na výsluni a na suchu

ležící, kdežto vzduch a piida vlhfí ji zapuzují. Že se borovice váže na výsluní, ukazo-

valo by také, i kdyby nás o tom každodenné nepouovala zkušenost pi vzdlávání les

oabývnná a veliká rozšíenost její v Ruších, její chování se v západní Evrop. Vyhýbajíc

se tam mlhavým severním rovinám zdržuje se v chladnjších krajinách jižních , mnohem

sušších a výslunnjších hor, i pouSuje nás tím, že ne rovina co taková ji vábí, aniž hor-

slvo co takové ji zapuzuje, nýbrž že práv východonmecké a ruské roviny vyplují

ostatní výminky jejího zdaru, poskytujíce jí sucho a výsluní, a že zase sti^edonmeckým

a feským horám výminky tyto scházejí.

V nejteplejší íásti stedních ech borovice také ješt roste, kde nalézá pdu ke-

roelovou a písitou, jako zde onde v údolí Labském, pak v údolí Vltavském na kemenci

a buližníku; avšak není tam píliš hojná, ponvadž tam vbec není tolik les a ty nej-

více z listnatých strom se skládají. Nkterá pda stedoeského silurského útvaru,

jako vápno, bidlice a zelenokámen, nezdá se jí svdili.

Nemohu se rozlouiti s tímto pedmtem, abych 'se nezmínil o nepravidelném se

vyskytování borovice, které se vyvraceti zdá sadu ped tím vyknutou, že strom tento

vyhledává si suchou pdu a polohu na výsluní. Míním rozptýlené se objevování borovice

v moálech. V bainácii šumavských ve výšce 2100—2300', v bahnech Kladského po-

hoí, též v Laponsku nacházejí se borovice, které však v rozliném ohledu liší se od

obyejného spsobu. V Laponsku byly za as Linnéových kmeny tako^njehlo strom

velmi hledány, jejich pevné a velmi pružné devo sloužilo Loparm k zhotovování luk.

Devo eských, v moálech vyrostlých borovic neznám, pi tch však, které jsem v Šu-

mav píležitost ml pozorovati, shledal jsem, že jsou mnohem smolnjší nežli obyejné,

a že pryskyice jejich má tutéž aromatickou, na ržový olej pipomínající vni, jako u

klee, mezi kterouž lyto bahcnní borovice rostou, a od kteréž, málo kdy stromy tvoíce,

než vtšífn dílem jen kosodevinu, rozeznávají se toliko svtlejším špendlícím, které u

klee jest tmav modrozelené. Také v erném lese nacházejí se dle svdectví Dollova

kosodevnalé borovice spolu s pravou kleí.

Velmi se podobá, že pda moálovitá, na které se borovice zdánliv proti vší pi-

rozenosti své vyskytuje, má njakou vlastnost s vlhkostí ji smiující. Pokud já sám po-

zorovati mohl, jest zpodck té pdy kemenatý, svršek istá slatina. Vyskytování se

borovice v takových polohách jeví se patrn co nepravidelné , anaf tu nejvíce zakrsává

a devo její ve fysikálnim ohledu od obyejného díví borového se uchyluje.

Pišli jsme teJ ke druhu borovice, o kterémž jsme se již svrchu zmínili a jejíž

pravý živel jest pda slatinatá. Jest to kle, Pinus Pumilio Haenke, die Krunmiholz-

kicfer. Omylem ji vždy ješt pokládají mnozí za odrdu borovice obecné, ale lomu není

tak. Mimo tmavjší chvoj patrn rozeznává se kle od borovice ješt vtvemi v oblouku

nahoru ohnutými, obzvlášt pak lesklými, tmavohndými šupinami šišek, které pi boro-

vici obecné jsou svtiohndé a drsnaté, pibližujíc se ve všech svých vlastnostech k bo-

rovici erné, která v echách obyejn se nazývá Pinvs aitslriaca.
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Kle jest pravá slalinná rostlina ; méii mžeme ji nazývati rostlinou alpskou, jak-

koliv se uejliojnji nalézá ve vysokých horách stední Evropy od 3000' a 4000' až

k 5000' na severnjšch, a pi^es 6000' na jižnfijších híebenecli. Na vysokých horách

objevuje se v tchto mlhavých oborech, které jí poskytují tutéž vlhkost pdy a vzduchu,

a tutéž mírnou teplotu, jaké nachází v bainách u pat hor. Že ale tyto jsou pravý její

domov, dkazem toho jest ta okolnost, že jenom v tchto nízkých polohách mezi 1200'

a 2500' stává se opravdovým stromem, zvaným Pinus uliginosa Neumann. Co lakový

strom nacházíme ji v horách Krkonošských, Kladských a Krušných, pede vším ale v již-

ních Cechách, okolo Jindichova Hradce (u Stráže) a Tebon, pak v dolejší ásti Šumavy,

kdežto známa jest pod nmeckým jménem Sumpfferche. Vidl jsem u Leonorenhainu na

5 sáh \7s0ke stromy toho druhu, které barvou kry a chvoje velice pipomínají ernou

borovici, jenom že nemají pyramidální její vzrst, nýbrž krásnou korunu sosny, kdež

všecky vtve a ratolesti, jako pi zákrscích, obloukovit do výšky se pnou. Ponvadž

nemohu se k lomu odhodlati, abych statné stromy nižších bain (iiacházejí se také

v Tyrolech a na oupatí erného lesa v podobných polohách) pokládal za odrdu, zakr-

salou pak kle vysokých hor za hlavní druh , nýbrž se domnívám, že vc naopak se má,

vidí se mi zahodno, druh tento považovati pede vším za rostlinu slatinovou a jen pro-

stedn za rostlinu alpskou. Že Pinus nliginosa a Pinus Pumilio náležejí k témuž

druhu, toho nejlepší dkaz jsou tisíceré pechody v zrstu i v podob šišek. (Barva

šišek, spsob rozvtvení, díví, pryskyice a kra jsou pi'i obou docela stejné.) Na

horách vápenných
,
jako v Tatrách , v Krajin , v Salcburku a v bavorských vápenných

Alpách roste na sušších stráních jistý spsob klee, jejž mnozí botanikové považují za

zvláštní druh, Pinus Mughits Scopoli. Posavad neml jsem pilležilosli jej místnji ohle-

dati. Ani jedna ani druhá tato kle nepichází v Rusku nikdež, ani v Laponsku, což

další podává dkaz, že severní podnebí ukazují zcela jiné pomry nežli naše hory, jakož

vidli jsme už pi borovici, která na severu blíží se k hranici stromové, kdežto u

nás nemiluje hory.

Také v západní Ewop nenalézají se tyto druhy klee; jenom v stední Evrop,

v Harcu, v Krkonoších, v Šumav, v Rudohoí, v Alpách a na Jure, na východ v Karpatech,

na západ ve Vogesech (udávám zde rozšíenost obou druh, P. Pnmilio a P. Mughtts,

spolen, ponvadž nejsou ješt všudy oddleny a ve mnohých horách, n. p. v bavor-

ských, oba druhy spolen se vyskytují). V západní Evrop a na eckém poloostrov

objevuje se ve vysokých horách jiný strom, Pinus uncinaía Rammond, na vysokých

horách Itálie, ano již i v poledním Charvalsku, nacházíme ve vyšších oborech sem a tam

ernou borovici jakožto kle. Vidíme z této rozšíenosti zákrsk , že echy , kdežto

se na pimených místech v hojnosti nalézají, dle podnebí v celku úpln ješt ke stední

Evrop náležejí, jak nám už di-ivc ukázalo všeobecné se chování jedle.

Musím se zde zmíniti o zempisním rozšíení nkterých dvoušpendliích borovic,

o jejicliž uvedení staly se již u nás pokusy. Jsou to tak zvané erné sosny. Vtšina

druh sem náležitých bytuje na pomoí a na horách jihoevropských , toliko jediný,

erná sosna rakouská, Pinus nigricans Host., objevuje se také [ped Alpami, v Ra-

kousích , v hoejších a jižních Uhích , lišíc se od naší borovice , která v zemích,

kde erná sosna roste , obyejn bílou sosnou se nazývá , místností jakou miluje,

totiž pdou ba i skálou vápennou. Není to žádný zvláštní druh, nýbrž jen odrda



— 139 —

druhu Pinvs Laricio Poiret, bylujícílio v horách korsických, jihoilalských a eckých,

nebof má tytúž dlouhé, cylindricko iini>sk(5 johnf-dy a podobné šišky, jaké se popisují pi

PiniíS Laricio korsických hor, Sevcnn a Pyroncjí. i*oní;vadž Piniis Laricio dle udání

botanik v každé z jmenovaných hor zvláštní odrdu tvoí, ledy zdá se druh tento býti

vbec velmi promnlivý, i není nic divného, ukazujc-li tato borovice v nejsevernjších

svých bydlištích v mocnái'Stvi Hakonském zase jiný vzrst, odchylný od vzrostu strn-

nni korsického.

V íši Ruské objevuje se tato erná sosna jenom na Krimu a Kavkazu, a to co

odrda, lišící se ode všech ostatních nejvíce dlouhými šiškami, jenž mají skoro velikost

smrkových, tak zvaná Pini/s Pallasiana. Jestliže pokusy o zavedení u nás erné sosny

rakouské až dosavad nchrub se dai-ily (aspo stromy nedávaly žádný pírstek jako

v Rakousích), toho jest píina asi ta, že nebyla pda s náležitou obezelostí volena.

Mné zdají se k tomu ze všech krajin Cech, které znám, pro mnohé znaky nejvhodnjší

býti stránC Karlštýnských a sv. Ivanských vápenných hor. Nacházíme tam totiž pomíšené

s obyejnými stromy lesními na jižních stranách a vrcholích Quercus pnbescens a Cormis

mas, na stranách severních Vihurnum Laniana, po obou stranách pak Berberis vulgarit,

Sorbvs Aria, torminalis, Arer campestre, vše stromy a kee teplejší stední Evropy.

I jiné lesní rostliny (am se nacházející, jako n. p. Pohjgala Chamaebuxvs, Dapkne

cneoriim, Linum flaviim, Orobiis albits, Lilhospernmm pnrp. coeruleum, krásné Orcliis

militaris a fitsca pipomínají ponkud Kvtenu Vídenského okolí, vydávajíce svdectví

o mírné zim a teplém let. Také opukové hory Labského údolí a úvalíi do nho vbí-

hajících ukazují zde onde zase Kvtenu z druh jihonmcckých se skládající, n. p.

Pcruc a j., a byly by asi píhodné pro ernou sosnu rakouskou. Zdali by se však u

nás v lesích daiila odrda korsická, nechci rozhodovati. V zahradách daí se, a zdo-

mácnní u nás tohoto krásného vysokého stromu, jenž rychle roste a trvanlivé, smolné

díví má, bylo by velmi žádoucí. Nikoli však za možné nepokládám, aby se u nás daily

ostatní druhy evropských erných sosen, Pinus maritima a Pinasler, s kterými se už

také zde onde zkoušky inily. Tyto druhy rostou na behu moském, a naše zima je

musí díve neb pozdji umoiti. V íši Ruské roste Pinvs maritima na pomoí u

paty Kavkazu.

Jiný druh, který sice neroste v echách plan, ale pece ím dále tím více se

zavádí, jest limba, Pinus Cembra L., die Zirbelkicfer. Tento strom uchyluje se v ohledu

svého zempisního rozšíení ode všeho ostatního špendlící. Limba totiž nalézá se v Al-

pách a Karpatech, a to, jako modín, vtším dílem nad hranicí smrku, mezi 4000' až 6000';

pak nalézá se v sibiské rovin až k 68'^ severní šii'ky (n. p. u Jeniseje) a léž v horách

1'ralských, Baikalských, Altaiských. Menší odrda její rozšíena jest až do východní

Sibie, Davurie, Kamatky a arklické Ameriky. V evropském Rusku sáhá limba na

západ od Sibie jen až do severní ásti gubernie Vologdské, nejsouc ani tam hojná;

zdá se však, že je vyhubena a že byla v severovýchodním Rusku díve hojnjší. Jiný

druh k ní velmi píbuzný nalézá se mimo to v horách íleckého poloostrova. Každému

nápadná býti musí její zvlášlní rozšíenost s jedné strany v Alpách, kde sludenosl zimy

není' píliš veliká a léto velmi chladné tna Gotlhardu má leden —5", ervenec + 6"),

s druhé strany na Sibii v krajinách, kde prostední teplota v lednu obnáší —32", a

v ervenci + 12" i více. Dosavad vidli jsme, že stromy v našich horách a v Alpách



— 140 —

bytující v Ruších bu docela se nevyskytují, jako kleC, anebo jen v nejkrajnjším západ,

jako jedle, anebo jen v západní a prostední óásli (nikoli v Sibii), jako smrk. Jenom

borovici shledáváme rozšíenu po celé Rusi a Sibii, ale práv la není ani v našich

horách, ani v Alpách pi-íiiš hojná. Jediná limba rozšíena jest i v Alpách i v nejstude-

njší ásti Sibie. Vykládati to jest tžko, protž nechci zdržovati tenáe thcorienii. Zdá

se mi, že strom sibiský bude asi jiný druh, jak dokázáno již dávno o modínu sibiiském.

Modín, Larix enropaea Dee, Pimis Larix L., dic Lárche, ukazuje v Evrop podobnou

rozšíenost jako limba. Nachází se jako tato v Alpách, obzvlášt ale v kantonu Grison-

ském, asto nad hranicí smrku, pak i v Karpatech, a jak se zdá i v moravsko-slezském

Jeseníku plan rostoucí. V Pyrenejích, kde limba jest vzácná, jest i modín velmi

vzácný. V celé nižší ásti stední Evropy schází modín, alo v Litv se nalézá, akoliv

není náležit vyšeteno, zdali tam skuten plan roste. Vyskytují se pak, práv jak

jsme vidli pi limb, modíny také v severním Rusku a v Sibii, alo ukázalo se, že to

není týž druh jako v Alpách, a že sám se ješt rozstupuje ve dva druhy.

Jeden z nich Larix xibirira Ledehotir^ Pinus Ledeboiirii Endlicher, roste v Uralu,

v Altai, na horách Baikalských a v evropském Rusku okolo Orenburka a Vjatky, pak

v celé severní Rusi na západ až k Archangohi, na pilnoc až k 65". Vyskytuje se tedy

v Ruších v oboru druhu Pinns oborala, o nmžlo jsme díve podotkli, jenom že nejde

tak daleko na sever a na západ. Jihozápadní jeho hranice jde od Archangelu gubernií

Kostromskou a podél Volhy k Orenburku. V Sibii drží se Uralu a hor jižních (zdali

se nalézá u Kunického zálivu, jest pochybno), zdá se tedy, že se vyhýbá zim studenjší

nad —12" v lednu, kdežto Pinus obovata jde v Sibii až k 69". Naproti tomu jde druhý

sibiský druh modínu, Larix davurica Traulmtter, Pinus davurica Fischer, v Sil)iii

na Bogdanid až k 71", a na Nové až k 72" celým východein až do Kamatky. Tento

druh je vtším dílem keovitý, jako davurická odrda limby. Spatujeme tedy pi modínu

podobné pomry rozšíenosti jako píi jedli. Evropský modín, rovnž jako naše jedle,

pichází jen ješt v Litv, sibiské modíny ale rozšíeny jsou, jeden v celém ledovém se-

veru Asie, druhý v horách a v severovýchodní ásti Ruska ; tak jako sibiskou jedli, Pinus

sibirica ili Pichla (která v Sibii až k 67" sáhá a v horách, pak ve východní Sibii,

v Davurii a Kamatco rozšíena jest) ješt také v severním Rusku, jako druh P. Lede-

bourii, alespo s louž jihozápadní hranicí nalézáme. Jediný rozdíl je ten, že v obor

druhu P. sibirica dlí se dva druhy modínu, z nichž jeden, P. davurica, ješt mnohem

dále na sever sáhá. Ponvadž limby, co se rozšíenosti jejich týe, podobn se chovají

jako modíny, tedy nejspíš tvoi také dva druhy, jeden evropský a jeden sibiský.

V Cechách pstuje se limba zde onde, jmenovit v jižních echách panem nadle-

sním Hejrovským, kde jak v rovin, u Hluboké, tak i na vrcholích Šumavy (na Boubínu

a hoe sv. Tomášské) dobe se daí. V lesích Kivoklátských nacházejí se též mnoho-

slibné limby, které jsem však sám nevidl, a jak nm pan nadlesní Hejrovský vypravoval,

který mne upozornil na stromy sv. Tomášské, nalézají prý se staré šiškonosné stromy,

jenž mohou pocházeti z as rytíských, u jednoho starého hradu v kraji áslavském.

Zdá se, že by se limba ve všech lesnatých a tedy mírn teplých krajinách vlasti naší

dobe daila. Totéž platí o modínu, který byl hojnji pstován a dobe se daí na ho-

rách, ale velmi špatn v suchých, hoi-kých stedních echách. V tchto krajinách radil
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bych, aby su upiislilu ode vSccIi zkoiišt-k s evropskýiii iiiodniicin a limbou ; ziijiinavn by

iilc bylu uiniti zkoušku s druhy síbii°skýiiii.

Zi)ýviiji iiiiiM z esUýcb sosnovilýcb jcšlú jen dva druhy, tis a jalovec.

Tis, Taxus baccala L., der Ta.xus, má pudivuiiodnú rozšiixní. Naliízii se v Irsku,

v Aiígliiauech a v Skotsku aiž k 58", ve Francouzích zvhiští; v lesích bukových, v Por-

lu<ralech a ve Š|ian(''lskii, jakož i v Itálii a v liecku na vysokých horách, v Alpách a

horách jiho- a stedoiiéincckýcii. eských a uherských, konen ve východních Prusich

a ve Švédsku až k 58"; jest tedy dosti daleko rozšíen, ale mimo Uhry všude toliko

roztroušené v temných lesích. Zde onde v Nmcích byly prý ncsmišen lesy tisové

(také v echách, kdo na stráních Vltavského údolí jižn od Prahy elné roztroušené

kmeny se nalézají), ale nyní vymizely, a jenom na hoi'ejší Tise ješt se nalézají.

V Ruské íši objevuje se tis podél západních hranic, nevnikaje do vlastního Ruska, totiž

na ostrovech Olandu, Oselu a v Estonsku, v Litv, na Volyni a v Podolí, v Krimu a

v Kavkasu, všude velmi roztroušen a v stínu les. Dle této rozšíenosti zdá se, že

tis nesnáší zinui pevyšující — 4" lednové teploty (dle vši podobnosti nachází v lesích,

kde se vyskytuje, mnohem vyšší teplotu), pede vším žádné náhlé mrazy, nebof u nás

zmrzá snadno v polohách nechránných; a rovnž ve stavu planém nemiluje také znané

horko v let, které však snáší ve francouzských zahradách, ponvadž ploché vtve jeho

siln se zastiují. Tis chová se ponkud podobn k jedli, toliko jest dále na sever

rozšíen, ponvadž pro svj vtším dílem nízký vzríist snadnji nachází ochrany nežli

jedle, která aspo do výšky lesem proniká.

Jalovec, Jiiniperns commmiis L. , der Wachholdcr, pipojuje se co do svélio roz-

šíení v Ruších více k borovici. Nacházíme jej v celé Rusi a Sibii, ve vysokém severu

však jest zakrsalý, v jakéžlo spsob spatují v nm mnozí zvláštní druh Jiiniperus

nana, který se také na Alpách, Karpatech a moravském Jeseníku nachází. Jenom v slep-

luch zemích schází jalovec.

V ostatní Evrop jest náš obecný jalovec také všude rozšíen, vyjma nejteplejší

krajiny na Stedozemním moi, akoliv i tam již zde onde po jednotlivu nalezen byl, i liší

se tedy od borovice tím, že se ani rovinám západní Evropy nevyhýbá, necilliv jsa zna-

menité zimy, horka, vlhkosti a suchosti vzduchu ; toliko požaduje suchou, lehkou pudu.

Ku konci znuiiiti se musím ješt o nkterých Kavkazu a sibiským horám zvláštních,

pak o nkterých západo- a jihoevropských sosuovitých stromech, které by snad také

u nás se daily. Druh jedle Pinus Nordmaimiana, se špendlícím nahoru ohnutým,

objevuje se ješt ve výšce 6000' v jižním Kavkazu, a smrk Pinus oricntalis L., kterou

mnozí pokládají za týž druh jako P. oboeala, tvoí hoejší lesy tchto hor. Dv odrdy

borovice obecné , borovice stíbrná se špendliíni stíbrošedým a velikými šiškami ,
pak

jiná se šiškami ješt vtšími (delšími nežli špeudlií), jsou též kavkazské a mohly by

se u nás daili. Sibii'ské jalovcové kee Juniycrus Pseudosabinu a daeiirica, pak

kavkazské Jnnipcrus Sabina, obloiigata a Oxycedvus zajímají více parkovního za-

hradníka nežli lesníka ; poslední druh nesnáší ani naší zinui. Totéž platí o Ciipressus

sempercircns a o stromovitém Juniperus excelsa, který má vzrst cedru a listí jako

Jm». Sabina, a též v ecku a ve Španlích roste. Také etné jalovcové druhy a cy-

piše ostatní jižru' Evropy vtším dílem nesnášejí naši zimu, anebo jsou v ohledu lesnickém

bez ceny, jedna však krásná jedle španlská, Pinus Pinsapo, se špiatým, hustým, od-
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stávajícím špendlifím a pepkným araukariovitýin vzrstem, zasluliuje u nás zdomiíciicti.

Mladé exempláe v parku Bubeneském u Prahy daí se výborn. S jedlí kefalouickou,

velmi podobnou k naší, nedaly se ješté žádné zkoušky. Pyramidovitá odrda tisu, známá

pod jménem Taxus hibernica, daí se u nás dobe, a zdá se, že mnohem rychleji roste

nežli tvar obecný. Konen upozorfiuji na norvežský druh smrku Pinus viminalis, die

Schlangenficbte , o které zapomnl jsem se zmíniti pi smrku obecném, jehož odrdou

jest, což dokazuje už ta okolnost, že obyejn ze 100 zasetých semen % vzejdou co

smrk obecný. Tento tvar vyskytuje se také na Šumav plan, ano roste tam i strom,

který má nkteré vtve jako Pinus viminalis, kdežto jiné ukazují obyejnou podobu.

Poznáváme tedy z našich domácích druh jalovec co všude rozšíenou, jedli co

západoevropskou, smrk co stedo- a severoevropskou, kle co ist stedoevropskou a

borovici co hlavn východoevropskou rostlinu; z druh pstovaných jeví se limba a

modín co stedoevropský alpský, erná borovice co jihoevropský horský strom. Ob-

zvlášt z jich rozšíení v Ruších dají se poznati teploty, na nž tyto stromy jsou vázány.

Havran a jeho rod.

Od Hynka Skály.

„Zalurákoce v hradu vr (an)."

Jak by peinu rozpáral zane se chumelit, a — zima je zde. Na perutích vtru

severního vznesla se nad krajinou. Mladí "staí mluví : „Zima je zde." i rozpráví se

o pekrásném minulém let, a tžké jest louení od bujarého života polního. Orba již

pestala, osení v zemi zavláené pokojn dímá.

Dnes je první chumelice. Celá krajina jako v mlze. Sníh se hrne k zemi v hustých

kotouích, od vtru biován toí se chvíli do kola jako šílený; a zas, jakoby chtl po-

koj pinésti na krajinu druhdy tak Uou, padá jednotvárn ve velkých chumáích a po-

kládá veškerou krajinu. Symbol to nn'ru a rovnosti, která trhá skály a vypluje oudolí.

Rozhled po krajin se šíi. Poslední chumá dopadl a slunko prokmitlo a rozlilo

svou jemnou zá po veškeré ddin. Obloha je irá, jasná, a hrav se na ní mní

arovné tvary oblák.

Je to divný život ten první zimní den. Vše je tak svátení i bolné; tak veselé

i smutné; tak jasné a pece zamyšlené. Hyne starý svt, staré krásy, starý život;

krok — a nový máš tu svt, nové krásy, nový život. Tráva pomrzla a je tu bílý nžný

sníh; listí opadlo a stromy jako nanovo v kvtu. Díve veselý bujný hluk; teJ ticho,

všady ticho. Ticho peposvátné, ale také trochu zamyšlené, jakoby ješt nemokla píroda

pochopit tu velikou zimní krásu.

Jakoby oslepena svou vlastní vnadou stanula zaražena a teskn tajila svj dech.

Nikde, nikde ani hlásku, nikde tónu, žádná ušlechtilá melodie; — slavík netlue z hloubí

háje, ani skivan ve fantastickém rozechvní netepetá se ve své závratné výši. Tam

sedí vrabák ! Pro ten nevydává hlásku, pro ten nezaimaruje, nezaštilipuje? Sedí tam

pod oknem, mlí jako hrob a tetelí se jakoby mu šlo o hrdlo, mysl jeho polétá po

stodole, špejcharu a mlatu.

^Krrá" — Co to? Pece Jeden zvuk v té zimní poušti, pece jeden placi hlas
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po lom širém poli, po tom bíIem siiliu. Uditud se vzal ten ciirupliivý hluš? Pulilc

tamto, havran nebohý se teskné llaí ku kopce, ahy nšel neniih)sr(inýni šípfím nira/.ivého

severu. Teif se ohlíží, nachyluje se k zemi, odráží se, a tžkým iiamáliavým letem ne-

nu)torn se kolíbaje sedá si na kopku jinou, ohlédne se po vás a zvolá dumné: ^Krrá!"

„N'epríjeinný to hlas!- praví kdosi. A pec lak milý v tom pustém, zimním tichu,

tak dojíniavý. liudí v nás jakousi lítost nad tím pánem snhu, nad tím pobloudilccm.

Divný to pták. Málokdo si ho všímá — a kdo by to také inil? Vždyf jen po zemi

se plazí, je tak nemotorný, tak drsný, jednotvárný, zkrátka hnusný, že za to nestojí.

Jinak soudí asi havran o sob. Kdybychom jej mohli vyslechnout, divné vci by

nám povídal. Leží v nin nco zarytého. Jakás utajená zoufalosl a nenávist ke v.šcmu

co jest, an je v.še krásnjší nad nj. Zoufalý to stav. Od pi-írody samé jakoby byl

oernn ; není nui ani popáno za dlouhých veer — pro ukrácení dlouhé chvíle — si

zazpívat. A k tomu ješt híšnou ironií mu pipisují ve pírodopisu nejvtší talent ke zpvu.

Podobá se neuznanému talentu. Bez moci, sám se povýšit nad hnusnou všednost,

cít v sob veliké vlohy, avšak i nepemožitelné pekážky, mstí se všemu. Kráí tady

krok za krokem; — je znát, jak velice mu to velké hrubé tlo v chzi pekáží, ocasem

o každou hroudu zavadí, a tak se motá po všem kamení, hroudách a snhu.

Myšlénkami tmi obtížen s hlavou sklonnou odstrkuje se od zrádné zem, a za-

rývá se jako krtek ve svou povtrnou íš, kidloma vesluje, obtížn se kolíbá a dále

krajinou vlee. V tom na vítr zafoukne, a on i tímto živlem zrazen klesá k zemi.

Natáhne své vyzáblé nohy, padne na hroudu, podívá se kolem a zaúpí: „Krrá!"

1'emýšlete trochu o tom erném tvoru, a brzy ustoupí všecka ošklivost ped mm,

brzy poznáte velikou zajímavost jeho. Proež pohlédnte blíže, pohlédnte mu do srdce,

nebo spíše do duše, a uzíte jeho velký význam, znamenité jeho vlohy. Vtip opatuje

ho zbraní proti rozliným nebezpeím. Že rozeznává myslivce od lovka neozbrojeného,

ví dobe každý, kdo jednou po havranu stelil. Ueíti-ll prach, daleko odletuje, kdežto

pracujícího rolníka asto na deset krok po brázd sleduje, aby uchopil žížalu, pondravu

nebo myš ruchadlem na den vyvrženou. Obzvlášt taleut svj okazuje vyhledáváním po-

travy, kdežto nkdy až bájeného ostrovtipu užívá.

Kavky, straky (blízké to píliuzné havrana) jsou morem a zhoubou chroust. Jako

úmluvou sletují se pod dubisko ; dv neb ti lítají mezi vtvemi, kidloma a tlem do vtví

tlukou a strkají, a tak množství chroust z list na zem srážejí, kde se procházejí ostatní,

které je sbírajíce pochutnávají sob na jich masitých tlích. Tak se asto prohánjí od dubu

k dubu a stratesrickým tímto spsobem svj žaludek uspokojují. Píklad podobných slý-

chati lze od myslivc i hajných veliké množství. Tak asto vypravuje se o smlých hon-

bách na zajíce, které spolen podnikají. Známo jest, jak na nebožáka se ítí, oi mu

vyklubou a pak o zmámeného a polozabitélio ušáka se dlí.

Tuhá snhová zima dlá z tchto pták dravce ohromné sily a nestydatosti. Jak

se jindy lidí straní, tak drzými naopak se stávají v as nouze. Picházejí až k stavení.

Na dvoe, ve hnoji najdeš havrana mrzutého , zhrda nenduvného. Pomžený tu sedá

s nepátelskou vránou i strakou na jeden plot. Krade, vraždí, loupí, kde se mu píležitost

naskytne. V let, když se zdržují v temnosti les, vídati je lze, ani nad potokem se vzná-

šejíce píležit na behu tak zvané misky žabí chytají, s nimiž pak vysoko na skaliska odle-

tují, dol je pouštjí, opt sbírají a zase shazují, až se rozpuknou. Podobn shazují ukra-
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dné oechy, aby se k jádru doslali. Obyejná jcjicli strava jsou malí brouci. Po silnici

se rádi v konskúin trusu hrabou a nezažitá zrnka polykají,

Na poli vyklobávají do zem dosti hlubokou jamku, pi emž svého kuželovitého

tlustého zobáku co motyky užívají a daleko od sebe hlínu hází. Takto pracují namáhav,

aby >7táhli z didku masitou žížalu a ji svým mláatiim pinesli. Také se stává, že ptá-

níkm kvíaly v oka chycené vytrhují. Nkdy se arcit pihází , že pohodlným tímto

spsobem se nepohodln v oku obsí. Zajímavo jest na n patit, dostanou-li nco tvrdého,

kost, oech a j., jak nemotorn na to skácí, hrubýma nohama to pidržují a zobákem

rozbiti usilují.

Svá mláata nade vše milují, a živí je pouze masitou krmí. K víili nim asto do

boje se pouštjí a veliká nebezpeí podnikají. Neznají v tom ohledu zcela žádné bázn.

Jako bojovnicí pro rodinu vrhají se smle v zápas. Spoleenství v podnikáních jejich

budí odvahu nekonenou. Jsa nepítelem jakékoli autority nad sebou, pronásleduje i vy-

zrazuje havran dravce, od poštolky až ku kánti. Sjednocenou silou vrhá se množství

na pána povtrné íše, na orla, napadá jej a s velkým hlukem ho obletujíc na doráží,

až tento pemožen ustoupiti musí a v rychlém letu hledá pokoje a ticha. I výra vye-

nichá ve tmavém doupti a myslivci prozrazuje. S ním provádí rejdy rozliné. Povznesa

se nad nj kráká a klofá tu ohavu noní, která neví co poíti.

Jenom lovka lstivého se štítí, který vymýšlí rozliné nezákonní prostedky, aby

chytil nebohého havrana, aby jej spoutal i zabil. Tu mu nastaví oko, tu zase kornoutek

po kraji lepem namazaný, a opatený v dQlku masem. On ale enichá z daleka lep,

neád se ho dotýká. Zato ale tím spíše uvázne nemotorné tlo v nkterém oku. Pak

pone sebou trhat, škubat, kídloma pracn tlue o zem, až okolní druhové jeho kikem

se zdvihnou a nad ním teskn výí, až uletují daleko pry, zanechajíce ho trapnénm osudu.

Ano, lovk jeho dobré vle zneužívá. Staví na palouku výra, a když havrani

ponou nad ním krákat, zahynou olovem a prachem. Které nezasáhl smrtící brok, ule-

lují daleko. Tam nad lesy krouží a zde onde na sosny a jedle zasedají.

Koni se duben, poíná hnízdni. Tu nastane starost, kde hnízda si vystavli a

jaké k tomu si opatiti látky. Jsou sice havrani píkladn svorni, a ve státu svém vzorní

obané. Ale když se jedná o život dítek, o brzké stavni obydlí, hašteí se, zlobí,

klofají se, ano nkdy i bojují mezi sebou o kousek dívka, o štipec trávy, zde o péro,

onde zas o místo pohodlné. Není také divu, že nastanou podobné tenice a rozkolnictví,

když osm, dvanáct, až šestnáct havraních hnízd na jednom strom se zakládá. Tu ovšem

v tak etné kolonii havran vzniknou sváry, ziskuchtivost a pomsta. Jak ale hnízda jsou

v poádku, prchne všechna váše, a láska i cnost u nich nastane neobyejná. Když

se nyní hluk a kik utišil, prohlédnme si hnízdo.

Vtve, koeny, trní, zem, trávu, chlupy, peí a teplouký mech tam nalézáš, umle

i neumle, ale vždy pevn svité a spletené. Ve hnízd pak na zaátku dubna jsou tyry

vajíka dvakrát tak veliká jako holubí. Barva jejich je v celku bled zelená, stejná. Na

tuto pdu jsou skvrny popelavé, na ty pak nepravideln skvrny hndé naneseny. Z tchto

strakatých vajec vylíhne se za dvacet dní mladý havran. mejí se hnedle vytratí. Na

ki-ídlech mu vyrazí erné brky, a znenáhla na se pijme vzezení celé erné.

Po njakém ase pokusí se mladík o lítání, má ale pi zobáku šttiny. Tyto známky

svého mládí po njakém ase ode, otlue a oklofá, když se dosti ve hroudách, snhu
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i inuzi kanioiiiin luiliraLul. Tu tcprv se i iilio vyvinu priivý iiavran, na klerúiii se slu-

není záe lak ráda láinc v diihiivi' I)arvy. Žádný z rodu jeho se nemže takovou

leskou eniosli honosit. Pak vede sviij vlastni život. Rovný otcm svým je obanem

co Anjrlian, Francouz v boji, Španl v lásce, Italián ve lsti, Spartán v jídle, Kíman

v hrdosti, Némec (filosof) z hladu.

V tom se s ním oupln shodují: vrána, krkavík a kavka , ktein také velmi ne-

snadné se rozeznávají a velmi rozlin se objevují. Tak vrána , která s krkavíkem

skoro vždycky poletuje, s ním se i pái-í. Tím se stává, že úchylnou barvu má; brzy

je ernjší, brzy pi-evládá barva popelavá. Taktéž i kavky nalézáme popelavé, kropo-

nalé, ano bílé. I' nás jo erná. Kavka pak ve spolenosti havran se též asto s nimi

pomíchá; jediná straka a krkavuc zstávají vrni svému rodu; krkavec svým duchem

iiespolonskýMi , straka nepi^átelslvím proti všemu ostatiu'mu ptactvu a vdomím své

vlasluí krásy a pestrosti.

Projdeme nyní jednotlivé druhy, iiaznaíce jich vlastnosti, kterými se od sebe liší.

Vlastn tak zvaný havran (Corvus Iruyilegus, die Saatkráhe) jest onen pták, o kterém

jsme dosavad výhradn mluvili.

Straka (Corvus pica, die Elster). Každý snad zná tu strakatou zlodjku. Zdaleka

ji poznáš po dlouhém ocase, po tch erných zakulatlých kídlech, jenž se na bílé pd
jejího léla ti-pytí. Majíc let beztoho namáhavý, snadno se v dom upoutá vytrháním brk
neb zastihnutím ki-ídel. Takto zbavena lotu velmi zkrotne a nauí se z ruky žrát,

s dtmi si hrát, ano za lovkem jako psík chodit. Vytáhlé nohy dodávají chodu jejímu

jakési upejpavosti a koketující vážnosti. Podráždna dlá nkolik skok, pak zstane

stát, a ocasem, jakoby svou pýchu okazovala, pozahoupá. Velmi trefn ji líí Nilson,

prav: „Saga.x, loquax, fura.x." O jejím kradení lesklých vcí zná každý pravdivé i

nepravdivé anekdoty vypravovat.

Vrána (Corvus corni.\, die Nebelkráhc). Jako všichni ptáci této eledi jest i vrána

pták peletavý, málo kdy jen zstává na jednom míst. Svá hnízda staví na vysoké

stromy; miluje ale teplo, a proto asto hnízdo své za kouu'nem chalupy zakládá. To

u(!Jspišc píinu zavdalo ku povsti, že vrána komínem poušti iiovorozeíiátka do klína

babice, která zástru do krbu nastavý. Dti to dobe vdí, a ani jedna vrána ncucházi

jejich pozornosti. Jak ji uhlídají, volají za ní, aby jim bratíka nebo sestiku pinesla.

Maji pak za to, že vrána volá: „Kam?" a tu rychle odpovídají: „K nám, k nám!"

Ale vrána kráká poád to samé. Tu ji rozhnvaná mládež pone lát, honit, a

pitom kií:

„Vrána letí,

nemá dti. —
Kde je mají?

V erném lese. —
Co jim vaí?

ernou kaši. —
ím ji masti?

Kolomastí,"

Když v let blízko njakého domu lítají, pinášejí novinu, „že nkterá panna se

v tom dvoe podnese." Tím samým spAsobem se v písních vyjaduje, že vneek od-

10
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nášejí, jako v Nmecku cápi. Tak nanká milenka milenci svému, který od iii žádá

svou bývalou krásu:

^Jak pak bych ji vrátila,

když m s ni vrána uleléla.

Uletla , nepiletí,

nemohu ji navrátiti."

Tolik o povstech vrány se lýkajicích.

Krom strom a nkdy konnii hledá si vrána místo ku hnízdem' svému i v širém

poli, kde ve hnoji hnízdo zakládá. Vajíka klade 4, která se velmi podobají havraním.

Do roka dvakráte se páí. Není rozhodnuto, zdali více užitená nebo zhoubná jest. Ku

zkáze její užívá se známých vraních ok, která se s masem dohromady rozsekají a po

poli rozházejí.

Krkavíka (Corvus corone, der gemeine Rabe) najdeme vždy ve spolenosti s vrá-

nami poletujícího. A mimo barvu nemá mnoho rzného od nich. Je erný jako uhel,

Stáím pibývá mu lesku kovového. Je smlejší nad havrana, od kterého se liší jenom

tím, že má u koene zobáku šttiny, které havran stáím potrácí. U nás se nejradéji

zdržuje v lesích, zvlášt v odlehlých, všeho hluku prostých koninách. Na lov si vy-

chází pokraj lesa. Na podzim sletuji se krkavíci ve spolenosti kavek a táhnou jižnji,

vtšina však u nás pezimuje. Vysthovalci se pak v únoru navrátí. O tichý spánek

jsou krkavíci nejvíce bedliví. Lítají daleko, asto na pustá nrtsla na odpoinek, a nevracejí

se více, jestliže ze sna nemile \'yburcováni byli. Hnízdu každý párek na jiný strom

slaví. Nejsou tak snášcUví jako havrani. Dravostí svou lovku mnoho škodí. Mladé

ptáky, vajíka, višné, oechy velmi rádi žerou. Pomstu myslivc dráždí ale nejvíce tím,

že ve ralází veliké škody dlají. Jako zajíci okusují svršky malých stromk, které pak

tím hynou. Za to ale je na hlavu krkavíka, jakožto vražedlníkovu, cena vysazena.

Kaka (Corvus monedula, die Dohle) vždy houfn polu-oraad s bratry svými žije,

a nejradji na vyvýšeném míst hnízdí. Na vysokých vžích, zámcích, starých hradech

a okolo kostel se hemží. Je to rozmanitý, veselý život mezi nimi. Jsou menšího

vzrstu i tla, jakoby méšfackým životem slábly a pokolení jich se kazilo. Také jsou

titrnjší, rozmailejší i vášnivjší. Jaké to hašteení, poletování, co kiku a vády, že

se hlava toí patícímu vzhru. Tu laškují, toí se, škádlí jeden druhého; tam se zase

durdí a spolu na souboj vycházejí s kikem: „Kréé, kréé!" až uši zaléhají. Let jejich

jest obratnjší než ostatních pták té eledi ;, kde ale ve spolenosti havran se nalézají,

lítají k vli nim z pouhé zdvoilosti pomalu-

Hnízda zakládají na vžích, nkdy v rozpuklinách skalních. Z pti vajíek se po

osmnácti dnech vylíhnou mláátka , která se na ten milý svt hrozn s pdy koukají.

Kavky jsou zajisté více užitené nežli škodné, a pro svou chytrost a naivní žertovnost

velmi milá zvíátka.

Krkatec (Corvus cora.x, der Kolkrabe) vystupuje již z eledi havranovitých a mže
se považovat za pechod ke dravcm. On již nezná žádných spoleenských svazk,

nýbrž jako egoista r— samotá — sám a sám sídli v trudné temnot hlubokého lesa.

Neví co to za blaženost, ve spolku s bratry svými požívat a trpt, sám sob nkdy cosi

odepít, s nkým o potravu se dlit, aby jemu jindy zas uštdeno bylo. Sám chce žit,

sám užÍNat, a sám též umírá; ani druh mu na hrob nezaskác, ani sestra nad nim
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nezupliic. Jcii v luiii hledá ziilíliuiii, :iliy cu iiupadiie sám užil, a s kým se sruviiá, ten

aby JuJ bu posiouclial, nebo aspoíi se ho bál. Toliko jednotlivú lze ho nalézti, a to

zamyšleného Jak zloin súin. To jest, co mu dává charakteristiku dravce , co mu dává

pohled drzého pána povlrné l'iše.

Sila tla i rozumu a vdonM' tetu iriohiitiinstí probudilo v nm pýchu a velikou

dvru v sebe. Neuznává žádného pánu, žádné autority nad sebou. Smle sedá na

postelenou laku, která lam ua palouku sklesla a zahynula. Nedbá na pntomného luáka,

ani na kán, která také nic proti lomu namítati se ncosnilí. Nkdy s nimi táhne po

kraji a spolené honby vymýáli. Nezídka dává jim cítit pevahu svou jak bystrosti

ducha, lak i vyvinutusti sval.

("eniý od hlavy až do paty kráí smle, pevn ku pi'edu; umí ale také velmi

rychle utíkat, a pi lom dlá skoky dlouhé. Bysti-e také za zví v lese utíkati dovede.

Jak jsme pravili je samotáem; ale když pone jarem váše v žilách jeho se pro-

bouzeti, když láskou palivou hnán samoten bez družky se vidí, pone se mu stýskati,

on lítá po lese a hledá lahodného balšáinu pro ranné srdce své. Za teplého jasného

poasí vidli párek krkavc, ani kroužíce jeden okolo druhého vzhru se zdvihají, vždy

výše a výše, pi vemž ani jednou kídlem nepohnou; tak lehounce, tak majestátn, že

oko tvoje utkví na tom vznešeném divadle. Jsou vždy menši a menší, až za mraky

nebo v dálce su ztratí užaslému zraku tvénm.

Hle jak láska i krkavce vznešeným iní. Láskou upoután stává se vrným milo-

vníkem a spaniloinyslným manželem. V beznu položí matka do hrubého ale teplého

hnízda 4— 5 vajec, a za 21 dní vylíhnou se mladí. Nad lim radostí skoro udšeni

manželé po(;nou o výživu krásných léch tvor peovat. Tatik Utá sem tam, bystejší a

dravjší než jifuly, vyhledává malé ptáky, pondravy atd., a pináší malým svým nenasytcm.

Matka pátrá po njaké zdechlin a pi'iuáší ji co sváteni stravu svým milovaným dítkám.

Ty pak se nedají zahanbit a jedí jako zuiví. Když ale poínají se úpln erným peím

piodíval, když zanou pinášené ptáky vhistnodrápn škubat a zobákem rozklobávat, tu

dosáhne radost rodi stupn nejvyššího. Jaký to pohled! Tatík po jedné, a starostlivá

matka po druhé stran. Nejstarší ze syn zane nevrle sebou ve hnízd kroutit, vy-

stoupí na kraj, zatepá sebou a vyletí na blízkou vétev. Jaký to ples — podailo se to

— výborn! Tu se pone starému plesl do emesla, zaíná sám sbírat pokrm; a co

bylo dost pro šest, není pro jednoho postaitelné. Neshoda — a: „Musúne se roze-

jít" stane se heslem.

Rozlítne se lc(f ta drbež, aby každý mold svobodnji loupit, vraždit, krtky na-

padat, leklé ryby z rybníka vybii-at; aby mohl každý na pahrbku neb kopci bezstarostn

svj žaludek uspokojit.

Krkavec, bystejší nad ostatní havranovité, dá se velmi tžko lapit ; a jestliže pi-

jdou na výra, dobe jest hned vystelit, ncbof nesednou si tak snadno. Nkolikrát temn

zazni „korr, korr," a již letí dále. Živého jen z hnízda dostati lze, a pak dá se dobe

ochoil. Lehko nauí se jednotlivá slova íkat, kteráž vlastnost i historicky znamenitou

se stala. Známa jest prpovd, kterou krkavec na vítzném oblouku Auguslulovi zv-

stoval: „Ave Caesar Viclor Imperalor." Obzvlášt hluboký a chraplavý hlas jeho dává

slovm tm zvuk píbuzný mluv lidské.

Ve vazb držán dosahuje asto 50-80 let. Jako všichni havranovití, zvlášl pak

10*
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straka, zanáší též krkavec rozliné lesklé malikosti, kamínky, sklo, prsteny, lžiky atd.

do skrytých míst, a nezídka zavdal tím pi-íinu k nai-knutí toho neb onoho eledína.

*

Af se ohlídneme v mythologii kam chceme, spatíme všude velikou vážnost a ja-

kousi tajemnou úctu vnovanou tmto ptákm. Skoro všude jsou symbolem knží ; nej-

více knží zasvcených bohu slunce. Všady , i u nejvzdálenjších od nás národ, jsou

ctni; což jest dkazem, že se nevyvinula ta pocta z píbuznosti myth, nýbrž ze vlast-

ních duševních vloh, které se ptákm tmto odepíti nedají. Tak u Severo-Ainerikánft

byl krkavec u veliké vážnosti. Atankové chovají havrana vycpaného, a clí ho pod jmé-

nem „Monita" za svatého. Proslulý cestovatel Cook jej nalezl na Sandwichských ostro-

vech, zvlášt v Ovihihi, pod jménem „gatna."

Velkou roUí hraje havran u národ nám známjších, a zajímavé jest pozorovati

píbuznost i rznost obecného mínní o tchto ptácích. U ek vypravuje nám mytho-

logie o havranu bílém, který za povinnost ml hlídati Koroidu , milenku Apollina; když

na ni povdl, Apollo ve své rozhorlenosli a prchlivosti milenku svou šípem proklál, ale

spolu rozhnval se na havrana velice, a promnil jej ve ptáka erného. Havran ale

zstal chytrým a rozumným ptákem, zaponnilo se na ten erný skutek a Rekové jej

ctili velice. Jeho se dokládali v písahách, a z letu jeho, výrování i krákání vštili

osudy lidské. Apollinovi pak co obt na žárovišti jej spalovali.

Bojovný a divoký národ German té okolnosti, že po bitv sletují se krkavci

z daleka na bojišt, kdež na tla padlých usedají a z jedné mrtvoly na druhou poletují,

uml pkn použiti ve své mythologii. Dvé krkavc, Hugen (rozum) a Munin (pamt),

provází duše zabitých hrdin do Walhally, a co znak rozumu a pamti usedají na rame-

nou nejvyššího boha, tenmého, nepochopitelného Allafadnra.

V mythu perském objevuje se nám havran co symbol knží boha slunce , s tím

pak úzce spojena jest vštba i pedpovídání.

Taktéž u Slovan pohanských vidíme havrana býti poslem Krakovým — boha života

i smrti — smrti i nového z mrtvých vzkíšení. S tímto pak úadem bére na se také

úlohu vštce, a tu znaí pechod ze zimy do léta a z léta do zimy. Tu v báji bud

živou bud mrtvou vodu v zobáku pináší, jsa takto zvstovatelem slunovrat.

Práv tak jej nalézáme u Slovanu Baltických u nohou boha Kraúna, který si vy-

krauje co neuprositelný as, a kyjem znaí smrti — i smrti zhoubu.

Zdá se, že v lesích co ptáci svatí ctni a v hájích zvlášt krmeni byli. Tak na-

lézáme v Rukopisu Kralodvorském
, jak se Záboj pozastavuje nad vyhánním jich , a

v istém zápalu udatenství za nejvyšší svatozrádný in to prohlašuje, aby tím dodal zou-

falosti i síly bratím svým

:

,1 vyhánjí z hájev vše krabuje.*

Jinde zas:

„Ti s nám kácechu deva

Piašichu krabuje z lesv."

Ze tito krabuji nejsou krahulíci (Sperber), dokázati lehko z povahy ptáka samého.

Tento dle zvyku dravc nezdržuje se nikdy na jednom míst , onen pak ve spolenosti

žije a na jednom míst zstává, jestliže tam potravy i pokoje nalézá. Oupln však po-

tvrzuje výrok ten skoneni básn ,Jelen,- kde celé hejno z hlubokého lesa pilétá na
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jcdii dub, což nemožno myslit o kraliulíkn. Ano sletují se na dub, pod kterým mrtvola

leží; každá ale niimilka zmizí, když rtcme, jak oni krahujci poCiiou kníkiit:

Slctujú s tlupy bystrých krahujcev,

Ze vša lesa smn na sn dub,

Pokrukujú na dub všici:

„Padc junos zlobu vraha."

Na krahujce upoiníiiaji nás jnn-na iií-kterýcli míst v Cechách, která se jeví obyejn co

planina v lese, skaliny porosili' stroniovíni, paTouky, lisiny v hornatých krajinách. Tak

Krkaví hora, Havránka, Vranovicc, výšina lesní na Vralenské hoe u Vojclína.

Že Krak bfdi a jeho poslové, ledy krahujci, jednoho koi^ene jsou, dalo by píleži-

tost k bližšímu vysvtleni nkterých pomr ve slovanském mythu. Tak práv povídá

Boguchval, že Krak je koen polského kruk (krkavec). Že Krkonoše také stejného

pvodu jsou. dá se snadno sondit. nebo tam se nejposléz ulekli pohané z Cech (alespo

knží pohanští), když od kiesfanských knížat zatlaováni byli ')• Zpotvoená hájka, kterou

jsem na Skalsku slyšel, nejspíše se vztahuje na knze pohanského boha tam pozstalé

a ukryté. ,

Byl jsem na Skalsku, když pišel ilo hospody kejklí, který k udivení všeho obe-

censtva hoící snuilu polykal, oblázky jedl, hebík si do nosu zarazil, atd. Velikou ra-

dost mla obzvlášt pekvapená mládež, ale v kontfi sedl starý ddeek, kterému se to

zcela neehllo líbit; poade bruel, a chvílemi mumlal pro sebe: „Ano — erno-

knžník — hm."

Když kejklí odešel, tázal jsem se ddeka po píin jeho nevrlosti. Tu dlouho

povdít nechtl, až jiece konené spusliv vypravoval loto

:

„Ti arodjníci, to mí mj ddeek již povídal, jsou ertu zapsáni. Tam v Krko-

noších jest jeden velký mlýn, je to ale jenom jedno kolo, které má 101 lopatku. Tam

se hlásí liilé, kteí by chtli takové ertovské kousky provádti, a tu se zapisují. Když

je jich dost, sedne si každý na jednu lopatku a tu na nO se žlabu tee erná voda.

Tak se to kolo otoí jednou za rok a za den, potom najednou se ztratí ti z tch lidí, a

ti jsou propadli ierlii, ostatní pak v podob krkavc se rozlílnon po svt a jsou po

as života svého všemohoucími, na újmu svých v pekle se trápících druh."

Pochybuji, že tato báje kdy tištna byla, zvláštní pak ráz její možná že ukazuje

na znamenitou dležitost.

Straku též co svatého ptáka nalézáme, a to jako zosobnni Trigiava. Straec 1. j.

zlraec, Sitivratov zin, není žádný strakapoun (Specht) -), nýbrž straka, chvain i ne-

chvaln známá, to vše pro své barvy, na které ovšem nemálo pyšná jest. Ty barvy

její pak znaí: erná barva zem, zelená vodu, bílá pak vzduch. Odtud také tak veliká

oblíbenost strak, odtud lo množství hádanek, z kterých jen slovenskou podali chceme:

„ernuo je, nie je zem,

Bielo je, nie je snich,

) Jméno Krkonoše jest zajisté starší nežli uvedení kesfanského náboženství do ech,
což ostnsui nevadí ctymologick píbuznosti jména toho se slovem Kralc, krahujec.

Ked.

') Srovnej v Mnsejniku 1857 K. J. Krbena: O dvojici a trojici slovanského bájesloví.
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Zelenuo je, nie je Iráva,

,
Má chvost, nie je kráva.*

A hle, tu jsme pešli do slovanské poesie, ani nevíme ím to je. Tak úzce lne

poesie národu k staršímu pohanskému svtu, že mimovolnS z mythologie v poesii národní

pecházíme, ili vlastn naopak z poesie odvozujeme ducha bájesloví.

Straka není tak zadumný tvor jako jiní havranovití. Je sice tajemná a pi-

náší nkdy zvsly trudného obsahu; ale vtším dílem pechází ta bolest v ironický

smích, jakoby si pomyslila na své vyhnání z posvátných háj! —
Jest ona zosobnní svtového bolu, kde z tmavého pemítání , ze trudné hrzy

pechází v kousavý ironický oušklebek, a petrhuje každý, i nejsvtjší svazek lásky:

„Straka skáe po zahrad.

Sbírá zrneko;

Nemysli si, má panenko,

Na mé srdeko."

Tak se vysmívá zpvák sob samému, ale trpce se smje, nebof požadoval aby

byl milován, a není ani jediné duše, která by ho pi odchodu provázela

:

„Straka skáe po zahrad,

Má na sob plášf;

Až já odtud povandruju,

To tu bude plá.

Koky budou mroukati

A psi budou vít* atd.

Pouhý pojem straky znamená posmch, zvlášt pak je známé ukazováni „straky na vrb."

U Polák nalézáme zvláštní píse, která ale mnohem veselejšího obsahu jest. Básník

se tu vysmívá strace, která život dokonala:

„Sroka žegoce

W czarnym potoce;

Syn sie jéj žení,

W tureckéj ziemi.

Gdy si? sroka dowiedziaía,

Na weseíe poleciaía,

Usíadla sie na przypiecku,

Kazafa gra po niemíecku;

Porwaíy ja wrony w taniec,

Wyrwafy jéj áredni palec.

Sýkory jéj zawijaíy,

A córki jéj niegowaíy.

Jak J5 bolesé przerazifa.

Tak sroka gfawe zwiesifa,

A ptaki sie dowiedzialy,

A na sroke zaziraíy.

Przylecial kruk na ten sud,

Postawif košciól, aby dal šfub.
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Przyleciaíy wrony,

Zawiesiíy (Izwony

;

l'rzyli'iÍHÍy kuwky,

1'oslínviJy fawky.

Sroka z&íMh.

PochowaTy jij przod progiem,

Zadzwoiiify baruiiiiii rogiein."

Skoro \c všech písnícli slovanských líci se straka co fintivá kokotka. Tak >7pisuje

v písni maloruské niodráek úady pták na moi, a koni strakou takto:

„Soroka u nas šegolicha,

Bez kolaca nesediisja,

Bez milova spaf ncsložilsja,

Bez sladago medu nevsiavajet,

Péšaja k obdni nechodit,

Vse by jej v bohatých kolymgacli,

Vse by ona ve koljaske,

Vse by jej koni voronyje,

Vse by jej robjata molodyje,

Vse by molodyje choloslyje."

Tolik o strace. Pohlédnme nyní k havranu a jeho jiným druhm, a zvíme, že

mimo krkavika, který nejspíše pod jménem havran rozumín jest, všichni stejného a

jednoho rii/.ii se 'objevují.

Slovanská poesie si velice libuje v tchto plácích, ano i nco pkného na nich

vidí. Tu krásu hledá v tajemné hloubce barvy erné, a do té pohroužena stává se sen-

timentální. Nkdy zase v popisu barvu krásné ernou rovná s havraní. Tak:

„Havraní se kadee

Po snhu ader vinou."

„erné oi jako kavka." atd.

Na mytiiu ale ješt dosud lne. Hlavn vdomí pipisuji tm ptákm veliké, a

povídá se v kraji o havranu vševdoucím. A to ví u nás každé dcko, že co slune-

ník, msíník, ani vtrník nevdl, vrána — stará kulhavá vrána povdla.

Vtši úlohu hraje v prorokování budoucích , ve zvstování pítomných neb minu-

lých dj. Obyejn ale bývají zlými vštci, tak že poidié jejich se objeveni tesknotu

uvádí v duši pvce.

,Letli havrani, letli nad nájni,

Pane vný Bože, co to bude s námi."

Jinde zase Utají nad lidmi, a jeví soucit s nešfastnou obtí:

„Hoši se na svatbu hotovili.

Svoje si koníky osedlali.

Svoje si koníky osedlali.

Do pole rovného pijíždli.

Krkavci výše nich polétali,

Na n tak rmutliv krákorali.
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Krkavci výše nich polelali,

Hrozné jim neštstí zvstovali" atd.

Nad místem, kde se neštstí udalo, víí, krákají a kvákají

:

,Nasecte traviku zelenou,

Pikryjte ta krev ervenou,

Aby vrány nekvákaly

A panenky neplakaly."

Jaký to soucit vnuje nešfastnému lovku! Taktéž v již uvedené básni „.lelen"

žalostn se sthují na jeden dub a krákají , aby objevily hrozný vraždy in. Takovou

Nemesis asto havran vyznauje. Tak si peje zpvák, aby zhynul:

„Nech ma straky, vrány zedia.

Mrcha pánom na znamenia."

Plá lovka a jich krákot je stejného významu. Tak jeví se v dumce kozácké

:

„Oj kráe, kráe ernoiistyj voron.

To na hlubokoj dolyni;

Oj pláe, pláe molodyj kozák

Po nešaslivoj hodyni.

Oj kráe, kráe ernoústyj voron,

To u lazi nad vodoju;

Oj pláe, pláe molodyj kozák

Na konyku to na voronomu."

Pvec konen do nho klade tak veliký soucit, že i lítost cítí nad vzdálenosti

milenky jeho:

„V hustej hoe '), bukovin,

erný havran vodu pije.

Pije ju on v smutnom ziali,

Že je dioua v cuzora kraji."

Co vštec je chvaln známý:

„Vorona Ictyt, visty prynosit."

A vštec ten nejradji sedá na vyvýšenin, na pahrbku, skalisku, na dubu nebo

sosn, odkud se rozhled daleko po krajin šíH:

„Na vysokom strome

erný havran epce." —

„Najechal on, vo istom pole,

Na syroj dub,

Na syroj dub korokolestoj *)

Da to na tom dubu šidit ernoj vran." —

„Letíf havran z cizej strany.

Na mohyle usedaje."

Tu strašlivé zvsty pináší píbuzným a pátelíini, jež bud hned sám vypravuje,

nebo Icprv na otázání. Tak se ptá nebohá matka na osudy svých syn.

') les.

") kovnatý.
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Podubn v polské písni knvky zvstiijí o trapném osudu:

„Oj leciiify czanio kiiwki prze/. inorze,

Padfy, siarlfy ii pana ojca na dworze.

Wnidzo do nicli pani matka posacy

;

Czy scic nie wicdzialy moje Marzy jcdijcy ? —
Widziafyšmy twojq Marzy jcdqcy,

Ocieraía swoje oczeta placzacy."

Taktéž v litcvské písni vešli pták len píliody smutné. Osloven od milenky na

dkaz svého poselství pináší znamení:

erný havran pileluje,

Bílou ruku pokazuje

Se zlatým prsténkem.

„Plám se já tC, ptáku,

Ty erný havránku,

Kdes vzal tu Lilou ruku,

Kde ten zlatý prstének?" —

„U velké byl jsem bitv,

Kde hrozné boje vedli.

Kde z me ploty pletli,

Zbraní kopali jámy;

Tam potokem krev se lila,

Tam nejeden syn polehnul.

Tam nejeden otec pláe!" —

„Ach, ach, to mj prstének,

Mj hoch se více nenavrátí,

Roní se mé slziky.'

Vrána, havran, kavka i krkavec stejné se jeví, a zádumívá tajemnost jich asto

pouhým objevením se prozrazuje. Jsou vyloueni od jakékoli slavnosti, jakéhokoli

plesu. A jestli nkdy se zdá, že ironie nebo žert v nich leží, melodie písn jinak pe-

svduje. Tak v písni:

„Vrána na dub

Žaludy klube.

To sám Pán Bh ví.

i holka bude."

Zde odvolává se zpvec na její vdomost, ale pece nechce být dotíravým. a melodi-

ckým roztoužením chce vynutit bud soucit neb vštbu.

Nkdy se zase vidí pinucenu vštit. Píse jedna vypra\nje, jak nkdo chtl sva-

tého toho proroka zahubit, když ale tento k nmu promluvil, úžasem zstal stát a

poslouchal tiše temnou zvst jeho:

„Choet ubit vorona,

enia vorona, plicu všuju.

to rozgovorit jemu ernoj voron?"
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Tak se potkáváme s tímto ptákem všude, kde bol a žal zanítí srdce naše. Soucit,

který jeví v záležitostech lidských, podmanil mu srdce i mysl nešfastných a zoufalých,

že k nmu se obracejí. A že sdílí s lovkem každé hnutí neblahé, za to odmuje
se mu zase Slovan, dávaje mu pednost ped ostatními ptáky. Jako ku zpovdníkovi

chodí vyplakat se u nohou jeho, ano povyšuje ho tak vysoko, že jej s lovkem staví

na jeden stupe. Obzvlášt v písních srbských nalézáme jej práv lidských oupln schop-

ného. Vcházíf tu do úzkých spolk s lovkem, ano v jednom zpvu zíme dva havrany

býti ve svatém svazku pobratim v Bohu. Nejvyšší to zajisté místo, jaké mu Srb

mohl vykázat.

To vše jsou zbytky pohanského pojmu. Dobou kesfanskou pevrátily se tyto

pomry. Z proroka erným habitem opateného, ernou tajemnoslí pokrytého, stal se

ernoknžníkem ; z ernoknžníka stal se arodjníkem, z toho pak služebníkem erného

ábla, až konen pekelníkem a áblem samým, což nevyhnuteln z kesanského dua-

lismu ^-yvinouti se muselo. Tak na sv. Prokopa picházeli áblové v podob havran a

strak, kteréž on staten odmítal a zahánl. Ovšem že tím mínno bylo zahánní po-

hanstva, zvlášt pak pohanských knží, kterýchž byli tito ptáci symbolem.

Podobn spatujeme straku v srbské bajce povstávati ze slin ertových, v Rusku

ze lstivé ženy podvodného Dimilra. Ta se promnila v straku, když se chtla vrhnouti

s okna. Povst ruská praví o strace, že je zlopovstná, dravá zlodjka, nesnesitelná

Tatarka. A v echách se mezi lidem povídá, že v noci v mru se promuje, která

„«a lidi chodí, je tlaí, moí a ssaje aí je 7<njo." —
Havrani obzvlášt u Polák ve zlé povésti jsou. V bájích pedstavují zlého ducha.

Tak jedna povídá, jak jistý zbožný muž spal pod stromem, a když se probudil, uzel

tré havran, kteí si nco krákali. Naslouchal a slyšel hroznou zvst, že se pipravuje od

zlého ducha svatému otci hích. Tu rychle vyskoil a divotvornou mocí je ke stromm

pimrazil, až mu zprávu dkladn povdli. Pak si na jednoho sedl a letl do íma,

kde svatého otce od nebezpeí toho osvobodil.

Nyní ovšem vážnost tch pták u lidu obecného velmi klesá. A pi'iblíží-li se n-
kde vrána všeten k cest, tu lecjaký sprosták zdvihne kámen a bací po ní. Vždyf

mu te nieho více nezvstuje, a Perun více netrestá ten svatozrádný in. A skoní-li

vrána bídný svj život bídným takovým spsobem, zstanou vezdejší její ostatky ležet

všem jiným na postrach. Piletí pak muška, sedne na ni, piletí druhá, tn zas broH-

ek se žene, tam hroba z daleka pilétá. Znenáhla stydne krev, pižene se mravenec,

tam druhý, tetí. Zane pršet, peí se slepí v hromadu; zas je parno, opt vlhko.

Takovému zmaru neodolá nebohá vrána a pijde ponenáhlu v nive. Ale vykonala

svou úlohu, žila, krákala, jedla brouky. Za pomstu nyní brouci jedí ^Tánu. Kyslík se

také nedá zahanbit, a netrvá to ani rok, i najdeš tu jen kostiky co mohylu nad
j

-nebohou vránou."

Pehledný výklad zákon, na které se staví novjší nauka o teple.

Sepsal Dr. A. Schwaner.

Teprv nejnovjší dob ponecháno bylo, peidležité výjevy tepla dle jistých základ-

ních pravd uspoádati a souvislou nauku o teple založiti. Akoliv budova ta ješt daleko
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nepostoupila, zdají se pece základní kameny její tak pevné býti, že odhodlan na nich

dále se stavtMi mže.

Že úkazy tepla pozornost badatel díve k sob nevábily, stalo se jen pirozeným

pochodem. Díve musily výjevy jiných sil, pro které takka dokonalejšími smysly opa-

teny jsme, do ady stoiipiti, než se k výjevm tepla, tak nepístupným, pikroiti mohlo.

Tak na píklad rozmanitost výjev svtla pouhým již okem pozorovati možno, ro-

zeznáváme snadno barvy, lesk, prhlednost, vidíme na tirhé planin vody obraz svj,

vidíme i zvtšení prhlednou kapkou vody psobené — to vse bez zvláštních strojfl.

Podobn pouhým sluchem pojímáme promny zvuku, pozorujeme jich souhlas a slySfme

jich odrážení v ozvn. Úkazy tyto, ode dávna známé, vábily nejdíve pozornost bada-

tel a výklad žádaly. Jinak se to mlo s výjevy tepla.

Nervy naše jisté psobení, jež teplo nazýváme, k vdomí našemu pivádjíce nic

více nám neobjevují, než sílu aneb stupen toho psobení — a i to dosti nesprávn. Menší

rozdíly teploty buJ zcela nám ucházejí, bud je špatn posuzujeme, nebof dílem málo

cviku v posuzování takovém máme, dílem stav našeho tla úsudek náš kazí. Úkon jiných,

jako že se teplo otlráží, že skrz jistá tla více tepla prochází než skrz jin<5, smysly bez-

prostedn nijak nepostihujeme.

Vše , co vda o teple objevila ,
jen krok za krokem ilmyslnými zkouškami

ustanoviti, ano i odhaliti musela, a poteba jí k tomu bylo zdokonalených pomcek, jež

druhá odvtví silozpytu poskytovala. Není úmysl náš, pracn dobytých výsledk tu uvésti,

nož o náhledech promluvili chceme, ku kterým badání nejnovjší doby vedlo, na kterých

nauka o teple slaviti se poala, a které novým dkazem jsou, že zákony pírody, jedním

pásmem spjaty, jen co obmny té samé melodie se jeví.

ini více výklad výjev pírody ku pravd se pibližuje, tím více tratí hmota pdy,

a co ondy ješt hmotou jsme nazvali, to již ásten co zákon poznáváme.

Tak ješt v pedešlém století svtlo za zvláštní hmotu se považovalo. Znamenitý

ang'lický silozpylec Newton, a po nm i jiní se doiný.šleli, že každé svítící tleso takka

zdroj jest, z kterého svítící ásteky vysílané, ovšem velmi útlé, k našemu oku s ne-

smírnou prudkostí a rychlostí picházejí, do vnit oka pronikají, a lu narážejíce na nerv

zrakový pocit tepla psobí. Úllost ástek svllových mla býti lak veliká , že i nejcit-

livjší váhou postižena býti nemohla; nebof odvážíme-li jakkoliv osvtlené tleso, nikdy

vtší tíže u nho neshledáme než u tlesa neosvtleného. Hmotu svtla nazvali tedy

'ysikové „impondcrabile," totiž hmotu bez tíže.

Taková hmota bez tíže mla býti hmota svtla, luuota elektriiny, magnetismu a

hmota tepla. Bylo tedy tvero imponderabilií.

Než brzo náhled ten ustoupil jinému. Huyghens a Fresnel oteveli dráhu jinou, a

stávající nauku •> svtle z koene vyvrátili. Pohyb vstoupil na místo hmoty. Ovšem

hmolu zcela nevytlail, však znan jí pdy ubral.

Celý prostor jakož i všechna tla naplnny jsou dle náhledu jejich jakousi látkou

útlou, již aether nazývají. Svítící tleso chvje se, totiiž rychle se potásá, as jako

struna, již jsme smycem pejeli, jen že mnohem rychleji. Chvní svítícího tlesa pe-

chází na aether a pichází celou prostorou až k nervu zrakovému, který loto chvní,

pijímaje je co pocit svtla, k vdomí pivádí.

Na základ náhledu toho do.savad všechny výjevy svtla vyložiti se daly, ano i
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nkteré úkazy díve potem ustanoveny než vidny byly •)> f správnost portu zkouškou

sledující úpln se dosvdila. Takové výsledky brzo Newtonv náhled v zapomenuti

pivedly, a všickni silozpyte! k nové takto pojištné nauce su piznali.

K penesení pohybu svítícílio tlesa až k nervu zrakovému museli ovšem silozpytci

aether — jakousi látku hmotnou — pijmouti ; než hmota ta není svtlo, nýbrž jen pohyb

její jest svtlo — ona jest jen prostedek jeho, jako vzduch prostedek jest zvuku. Ten

samý aether mže snad jinak provedeným pohybem i jiný pocit na naše nervy psobiti,

mže se nám v jistém pohybu snad co teplo, v jiném co elcktriina, a ješt v jiném co

magnetismus objeviti; a když jsme dnve tvero rozliných hmot pijmouti museli, dostaí

nám jeden aether snad pro všechny *).

Jak mile dotený náhled o svtlo pevné pdy nabyl , tu jako blesk projela celý

uený svt myšlénka, že by to i u druhých imponderabilií taktéž býti mohlo, a všechny síly

obrátily se k odvodnní myšlénky té. Teplo práv, jenž obyejn ve spolenosti svtla

pichází, nejblíže s ním spíznno býti se zdálo , i konaly se tedy zkoušky k vyjasnní

výjev, které nejvtší nadje šastného rozešení poskytovaly.

Vlach Meloni zasadil se první o úlohu tu, a citlivé nástroje, každou i nejmenší

takka promnu teploty udávající, sob zídiv brzo úloze dostál.

Ukázal, že teplo tak jako svtlo z rozhátých tles se záí, že v rovné áe po-

stupuje, že skrz jistá tlesa prochází, jinými bud ásten bu úpln pohlceno bývá, že

se od hladkých stn odráží, že pi prchodu i pi odrážení dle stejných zákon jako

svtlo od rovné áry se uchyluje, že nkterá tlesa jen jisté paprsky tepla propouštjí,

jiná zadržují, zcela obdobn jak jistá skla jen jistým barvám prchod dávají a jinýra

brání. Obdobnosti podrobnjších ješt více poznáno bylo, a nezbývá pochybnosti, že

teplo záící obdobného pvodu jest jako svtlo. Pinuceni jsme je taktéž za jistý pohyb

aneb chvní se záícího tlesa míti, ponvadž však chvní to, aetherem k našim nervm

pineseno, jiný pocit, totiž pocit tepla psobí, musí též jiné býti než chvní svítícího tla.

Zdali penášení tím samým aetherem se dje, uriti se nedá, než jiného nco píújmouti ni-

jakým odporujícím úkazem nuceni nejsme.

Výkladem výjev záícího tepla není však nauka o teple u konce, zbývá jí ješts

dosti zamotaných úkaz, jež vysvtliti má. Uvedený náhled o teple tvoí takka jeden

konec toho klubka, a najdeme-li druhý, jist k rozmotání dobe nám prospje. Konec ten,

jak se zdá, leží v následující pravd, kterou slavný nmecký uenec Dr. Mayer nejprv

co „zákon udržování síly" (Princip der Erhaltunu- der Kraft) v tomto smyslu vyslovil:

„Žádná síla v pírod zniena býti nemže, a každý úinek jisté sily, totiž každá práce

tou samou silou vykonaná zstává vždy tatéž, i když v jiné podob se nám objevuje ;"

tak jako n. p. stejná práce vodním kolem vykonávaná jiným uspoádáním stroje, na který

se penáší, tu mlýnský kámen toiti, tu kladivo zdvihati mže.

Zákon ten jest však jen len všeobecného zákona: „že v pírod vbec nic zni-

eno býti nemže." Piírod ani pidati ani ubrati nemžeš; co jejího jmní, to již vždy

mla a vždy podrží; co ti dá, jest jen pjkou, brzo si to zase osvojí, a jist setla

všechny vlasy hlavy tvé. Co nazýváme zahynutím, jest jen promna ; tak kvtina uvadnouc

') Hamiltonov.i konická polarisace.

'^^ Spilter, das Phanlora der Impouderabilien.
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se ncztralí, všediiiy fáslky, jež zo zemi; pijala, jí zase navrátí; tak i zvíe vše, co

pijalo iisleii(> již za as živola svého, ú|iinó [lo své snirli pírod navracuje ; lakléž i

devo, jenž. hoíc svtlo a teplo vydává, jen vracuje co za ías rstu svého od slunce

soh bylo pjíilo; a v tom smyslu pirovnati mžeme pírodu s divadlem, na kterém

se scény mní, jednací osoby však tytéž ostávají.

Než vda, uznávajíc pravdu tu, nespokojuje se ji jen všeobecn vysloviti, ona se

i snaží v jednotlivých úkazech ji vyerpati.

Bychom porozumli, jak sob pi úkazech tepla poíná, musíme díve pojem práce

urcitji vyložiti.

Prací jmenujeme vyzdvižení jisté tíže na jistou výši. Práce sestává tedy z dvou

initel, z líže pozdvižené a z cesty od ní vykonané — jest ledy práce tím vtší, ím
vtší tíže pi stejné cest a ím vtši cesta pi stejné tíži, a jest tatéž, když vtší

tíže pomrn menší cestu aneb menší tíže pomrn vt.^í cestu vykonala. Pozdvihne-li

n, pr. jistý stroj kladivo lOcenlové na výši jedné stopy, a ten samý stroj kladivo Sccntové

na výši dvou stop, v obou pípadech stroj tu samou práci koná; neb udeení kladiva

lehího, jenž s vtši výše padá , bude totéž jako udeení kladiva dvakrát tžšího s po-

lovin výše padajícího.

Povdli jsme již, že teplo co jistý pohyb teplého tlesa pojmouti nmsime, každý

však pohyb jest výsledek jakési síly, která jakousi práci vykonati musíla, by tento pohyb

utvoila. Kterým však prostedkem pohyb, jejž teplem jmenujeme, v jiný pohyb pe-

veden býlí mže, aneb jak naopak jistá práce v teplo se promniti dá, lo nám zcela

neznámé, než tolik již zkouškami dokázáno jest, že promny takové stává a že pedn
práce v teplo, a zadruhé že teplo v práci se promuje.

Tyto dv sady tvoí prostranný základ novjší nauky o výjevech tepla. Pohlédnme

k nim blíže.

i. Práce v teplo pechází. Každodenn pozorované výjevy nás ásten o pravd

té pi-esvduji. Každý ví, že hídel, jestliže v pánvi rychle obíhá, tením znan se zahívá,

že i rychlým tením dvou dev takové množství tepla se vytvouje, až z nich plamen vy-

šlehne ; každý již tením sirku zapálil a tením studené své ruce zahál. Tak i rychlým

kováním kus studeného železa veliké teploty nabývá a k udeením podkovou o kámen

ásti železa odráží, které se tím tak zahejí, že co jiskry žhavé se nám objevují. Ve

všech tchto pípadech síla na hídel, na devo, na kladivo, na podkovu psobící k ry-

chlejšímu potásání — k rozmnoženi teploty upoti'cbena byla a nikoliv se neztratila,

nýbrž jen v pohyb tepla promnila.

Jedná se však o vymení množství tepla, které jistou prací vytvoeno býti mže.

?T\n[ zkoušky sem sahající uveejnil hrab Rumford v Mnichov. On pozoroval,

žé pi vrtání dl nebozez i dlo siln se zahálo; by tedy množství tepla tak vytvoe-

ného urili mohl, uvedl hoejší konec dla, jenž vrtán býti ml, do nádoby, lak že dlo

slénou nádoby prostrené voln otáeno býti mohlo. Na protjší stran upevnil nebozez

a nádobu naplnil 18'/^ librami vody. Otáení dla komi se dalo, a v jedné minut

dlo 32krát o svou osu obíhalo. Teplota vody vystoupla za hodinu na 41" C, za l'/,'K.

na 61", za 2 h. na 81", a za 2'/^ h. voda vaiti se poala. V každé plhodin vystoupla

ledy teplota o 20", stejnou prací stejn povýšena byla. Ponvadž však jen jistý díl

práce v teplo se promnil a druhý k odtrhováni vývrtk nebozezem vykonávanému sloužil,
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a ponvadž síla kou žádné urCitusti nemá, nedalo se zkouškou tou ustanoviti, nuioho-li

tepla jisté práci se rovná.

Roku 1840 hledl anglický silozpytec Joule uritjší zkouškou toho dosáhnouti-

Naplnil všestrann uzavenou mdnou nádobu A tekutinou známé teploty. Uvnit nádoby

postavil hídel B, kolem širokými lopatami opatený , které k nmu pipevnny stejn

s ním v tekutin obíhaly, tekutinu ped sebou hnaly a o ni se opírajíce o ni se tely.

Tekutina všestrann uzavená nijak z nádoby vyváznouti nemohla. Pohyb hídele proveden

pomocí šry a zavšeným na ní závažím, tak že síla k pohybu hídele a tedy i ke tení

spotebovaná urit udali se dala. Tak i promna teploty v nádob A na teplomru C

do tekutiny sahajícím pozorována býti mohla.

Z velikého potu zkoušek tímto strojem provedených ustanovil Joule, že — byla-li

nádoba A vodou naplnna — v príímru síla, která závaží ^^3^^ liber na výši

jedné stopy zdvihne, takové množství tepla vytvoí
, jakého teba jest , by teplota stejné

libry vody o 1" dle teplomru Fahrenheitova aneb o V," dle Celsiova vystoupla. íslo

773'j4 stopových liber, podkládaje mu uvedei>ý smysl, nazval Joule „aequivalenlem tepla."

Když naplnil nádobu A rtutí, našel aequivalent = TTOj a tem'm desek želez-

ných litých 774g8.

Pipomeneme-li, že ustanovení tch ísel velmi nesnadné jest, jelikož tení šry,

zahátí a ochlazení nádoby A i hídele, a tesem se celého stroje v poet uvedeno býti

musí: mžeme se domýšleti, že nepatrné rozdíly udaných ísel jen v tchto nesnázích

píinu mají.

2. Teplo e práci pecházi, aneb jinými slovy: tepla tím více ubývá, ím vtší

práci vykonalo,

Málo rozdílná ísla i jinými pochody urena byla, a pravd se podobá, že ve vše-

likých pípadech stejné práci stejné množství tepla pináleží. Tím však nikoliv dokázáno

není , že by snad celá práce v teplo se promnila , nýbrž jen pomrný díl její, nebof

víme, že tením stávají se tlesa také elektrickými, a možná ledy, že druhá ást práce

v eleklriinu pechází.

Joule náhled ten takto stvrditi se snažil. Naplnil pevný dutý válec (cylindr)

vzduchem, a uzavel jej pístem dobe namazaným, by voln ve válci pohybovali se mohl.

Píst stížil jistým závažím a uril teplotu vzduchu uzaveného. Jak mile závaží zlehil,

uzavený vzduch se roztáhnouti a píst ped sebou hnáti musel — ihned teplota vzduchu

klesala, a sice v pomru k vykonané práci. Hnal-Ii totiž vzduch vtší líži, aneb tu-

též delší cestou, v tomtéž pomru i tepla nm ubývalo, Pipomenouce sob první

sadu uznáme, že když roztažený vzduch opt do prvjšiho prostoru tím samým tla-

kem vtlaíme, kterým pi roztahování proti pistu psobil, že opt prvéjši teploty na-

býti musí, jestliže žádného tepla z venku nepijal; nebof tu samu práci, kterou díve

vykonal a tím se ochladil, takto mu vrátíme. Z toho i následující úkaz, který již díve

Dulong znal, ale píinu nevdl, snadno vyložit se dá.

Máme-li ve dvou válcích stejný prostor naplnný rozlinými plyny, a tlaime-li

plyny tak, by prostor v obou stejn se zmenšoval, pibude v každém tepla (ne teploty)

v pomru k užívanému tlaku, tak že kde dvojnásobného tlaku k stlaení se potebovalo,
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lam i (Ivujniisulmé množství tupla su vytvun, jelikož tam dvojnásobná práuu v teplo

se promnila.

yi/klad Icoeni tepla tcnim, dle náhledu tchto.

Bychom pochodu tení lépe porozumli, pozorujme následující úkaz. V jakémsi

válci slliiíiine vzduch iizaviciiý násilným poimáním pístu, buíf rukou bud jakýmsi záva-

žím, a víme že se tím vzduch zaheje; když však tlak ua píst psobící odstraníme, vzduch

se opt roztáhne, píst vyžene a tím se opSl o nco ochladí. Ale pi roztažení vzduch

zdvihal píst nestižeuý a menší práci konal, než kterou díve stlaen byl, a bude jeho

ochlazení menší než prvjší zahání. Opakujcme-li ledy pochod ten vicekráte rychle po

sobií, by zahátý vzduch asu nemel, zevnjší menší teplotou se ochladiti, mžeme takto

znaného zahání dosáhnouti. Totéž se dje pi teni tles, ona rychle po sob se slla-

íují a roztahují. Vcdemc-li na píklad sirku po krablalé ploše jakýmsi tlakem, tu se

hlavika její na každém pahrbku stlaí, a jedouc pes dolík opt se roztáhne. Jelikož

se to pi malounké vzdálenosti pahrbk v krátkém ase mnohokráte opakuje, sirka tím

se tak zaheje, že se plamenem vzejme. Stejným spsobeui se dje zahátí pi násilném

udeení, a nechceme-li tením, míižcme také udeením zapálili.

Rosíahováni téles pomoci tepla a ustanoveni nkterých pojm.

Každému známo, že všechna tlesa teplem se roztahují, a že i teplem v jiná sku-

penství pecházejí, tak že pevná se stanou tekutými a lato plynovými. Jelikož zákon ten

všeobecný jest, musíme sob domýšleti, že by každé tleso, jež se nám pi obyejné

teplot co plyn jeví, dostateným snížením teploty v tekutinu a konen i v pevné t-

leso pešlo. Píklad lakových máme: astji vídáme, jak se páry vodní na studeném

skle našich oken v tekutou vodu srážejí a konen v pevné ledové kvtiny pecházejí,

podobn i kyselina uhlinatá pi obyejné teplot co plyn trvá, než dostateným ochla-

zením a tlakem v tekutinu a v pevné tleso pevésti se dá. Mnohý snad již ve své

obraznosti hrozných následk sob vyobrazil, které by as piblížení slunce k naší zemi

mlo; jaké by však byly, kdyby vše teplo zemi odalo bylo, sob nepedstavil. Dosti

zajímavý to obraz každý sob snadno vytvoili mže, když jen sražení všech hmotových

ástí, z kterých zemkoule se skládá, až k nejnižší mezi v myšlénce provede. V jeden

ledový kus, ne-li v nepatrnou teku (PunktJ, celá zem ped oima se mu smrskne, a

jen blahodjným dechem tepla netená mrtvola její opt k životu se kísiti, hýbali se

a všestrann rsti pone. Podobného a mnobeu) menšího nadýmání a svraskování zem-
koule, aspo vzduchového jejího obalu, každodenn stává, jelikož denní a více roní roz-

díly teploty pi znaném, každou promnou teploty psobeném roztahování vzduchu dosti

patrn jeviti se musí. Vrafme se k úloze naší.

Jisté teplot náleží jisté roztaženi, a známc-li délku jisté týe pi jisté teplot, tož

vždy s toutéž délkou tutéž teplotu shledáme. Roztaženi jest tedy míra pro teplotu, ne

však pro množství tepla. Teplotu a množství tepla písn lišiti musíme. Vytopíme-li

dva nestejné prostory tím samým palivem, tedy tímtéž množstvím tepla pec v menším

prostoru vtši teplotu shledáme. Porovnati to mžeme asi s barveným roztokem. Roz-

pustíme-li gran karminu ve sklenici vody, bude roztok bledší, nož když jen polovice

vody k rozpuštni jsme použili. Teplota se podobá sytosti, a množství tepla množství

rozpuštné barvy.
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Dtílka roztaženi a jí náležející teplota neprointmn se setkávají, k jistému však roz-

tažení potebné množství tepla se mní, a stojí v pomru k práci roztahováním vyko-

nané. Práce ta mže býti dvojí: práce vnitní a práce zevnjší.

Práce vnitni. Zahejeme-li tyí-i železnou od O" C. na 100" C, prodlouží se

tím o 0-0013'> díl prvotní své délky; mla-li tedy pi t. O" délku 10000 stop, obnáší pro-

dloužení její 12 stop a délka její pi 100" C. se rovná 10012 st. Kdybychom tyi tak

roztaženou jakýmsi tlakem na prvjší délku pivésti chtli, teplota její by na 0° klesla,

ale každý uznává, že bychom k tomu veliké práce potebovali. Práce taková teplem vy-

konána byla, a jelikož uvnit železné tye pracovala, mžeme ji jmenovati vnitní prací.

Souvislost hmotových dílc není pi rozliných hmotách stejná, ano i pi též hmot,

má-li rozlinou teplotu, jest rozliná; bude ledy práce k jistému roztažení jisté hmoty pi

jisté teplot potebná vždy tatéž, pi jiné hmot a jiné teplot však jiná.

Zahejeme-li tedy libru jisté hmoty pi jisté teplot o jeden stupe, roztáhne se

o jistý kus, a množství k vykonání této vnitní práce potebného tepla udává nám chá-

pavost té látky pro teplo pi zmínných okolnostech. Pipnemc-li však jakési závaží

na jeden konec tye, a opreme-li druhý konec o jakési neústupné tlo, pone se i tu

tye ,
jak mile ji zahejeme , roztahovati , závaží ped sebou žene a zevnjší práci

koná. Množství tepla, jež v tomto pípadu na totéž roztažení potebovati budeme, bude

tím vtší, ím vtši zevnjší práce bude, t. j. ím vtší závaží teplo zdvihali musí.

Chápavost tepla tles tedy i tlakem na tleso psobícím se mní, a jest odvislá jak od

vnitní tak i od zevnjší práce.

Násilné roztahováni a stahování tles pomocí tepla již dávno známé a upotebené

bylo, že se však na ujmu tepla dje, teprv v novjším ase vysloveno a pojištno bylo.

Práce teplem konaná mže v jistých pípadech nám na škodu býti a musíme ji

pedejíti. Kdybychom železné siny na delší dráze pevn k sob pipojili, tu by pi

první promn teploty ihned teplo pracovati poalo a šíny by bud zkroužilo bud vyvrá-

tilo. Z té píiny se mezi obma konci sin malý prostor ponechává, by stahování a

roztahování voln se díti mohlo. Taktéž se spojuji konce železných trub povolnou jakousi

látkou, obyejn olovem. Chtli bychom kovový kotel, pod kterým by se topiti mlo,

pevn zazdili, též bychom sob špatn poradili, nebo kotel teplem násiln roztažený

ve zdi by nnsta nenašel. Mnohonásobn však levné práce tepla k našemu prospchu

použili mžeme. Tak ková pomocí tepla kruh ke kolu pipevííuje, on jej totiž žhavý

na kolo pipraví a tím dosáhne, že kruh ochlazením mocn se stáhne a pevn ke kolu

pilehne; tak i žhavými sponami rozpuky zdí stáhnouti mžeme.

Než nejrozsáhleji sob prmysl práci tepla parním strojem poslužnou uinil, a jen

nesmírná zásoba práce takové, v rozsáhlých ložištích kamenného uhlí ukrytá, rst a vý-

kvt mu pojišfujc.

O tom blíže v pokraováni.

Tutéž sílu ohnm rozeháté páry, která v podzemních dílnách nahromadna

astji pevnou korou naší zem potásá a cestu sob hledajíc sem tam ji prolamuje, vše

kácí a zniuje, co lidská ruka pracn postavila, tutéž sílu dovedl dvtip lidský vy-

nálezem parního stroje ke své služb pinutili a všelikou práci mu konati. Dležitost

.vynálezu tohoto, brzo uznána, rozšíila jej v ase pl století po celém vzdlaném svt,

a brzo stal se parni stroj nejen hlavni pákou prmyslu, nýbrž i tžištm mocných pe-
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vral v živol spoleiMiskéin a huspudáskéin lak, žo cliccine-li obníz našulio vku na-

krusliti, v popedí postavili imisimc nález len. Pokroky mechaniky, které v oboru jeho

uinny byly, pivedly jej k dokonalosti, k jaké žádný stroj ped ním nedospl, a dovedly

jej ke každé takka pnici, která vííbec bez soudnosti lidské vykonána býti mflže, upraviti.

Tím klesla cena práce tokové a výrobk jejich, a klesá v témž pomru, v kterém

parní stroj obor její si osvojuje, ímž i umohý již pinucen byl a víc a víc pinucen

bude, vtší váhy na rozumové vzdlání klásti, jelikož práce tlesné síly jeho v zápasu

s parním strojem podlelinouli musí. Takovým spsoucm stal se stroj parní mocným aé

ne jediným závažím, které oputruélio príimysinika k rozumovému vzdlání táhne.

Náklad na vedeni parního stroje ídí se hlavn pomrem tepla k vykonání jisté

práci spotiebovaného, a jelikož látka tepla v cen neustále vystupuje, jest otázka, jakým

spsobem by se tepla ušetiti aneb lépe vytžili dalo, v hospodáském ohledu veledíiležitá.

Všechny snahy a opravy smují k rozešení otázky té , i dosáhne uspoádání parního

stroje úplné dokoiuilosti tehdáž , až všechno pod parním kotlem utvoené teplo strojem

v práci se pevede. Akoliv parní stroj k tomu domyšlenému slupni dokonalosti uikdy ne-

dokroí, pi'ec více a více k nmu piblížiti se mže a jist již se piblížil, jelikož stroje

novjšího zaízeni již mnohem mén paliva k té samé práci potebují než stroje starší.

Výklad hlavních ástí parního stroje již byl podán, a obmezíme se tu na ocenní

hospodáského uspoí°ádání jeho; bychom tomu však porozumli, sledujme pochod tepla

na celé cest jeho.

Teplo se tvoi"í shoixním paliva na ohništi. Jisté nmožslví paliva tím více tepla

vydá, ím dokonaleji shoí; k dokonalému však shoení zapotebí dostateného množství

vzduchu, jelikož vzduch podmínka shoeni jest. Nutno tedy o dostatený proud vzduchu

se postarati. Proud aneb tah vzduchu i'í(lí se z hlavní ásti výši komína a dá se dobe

zízeným komínem uskutenili. Kde však koimn dostatené výšky zízen býti nemže,

jako pi lokomotivecb a parolodích, užívá se páry, která již práci v parním cylindru vy-

konala, k roznmožení tahu. Pára ta vede se do komína, a jelikož ješt tlak má, vyhání

kou a plyny ze shoení povstalé z komína a takto tah podporuje. Ovšetn není tah

takovým spsobem dosažený k úplnému shoení vždy dostatený, a vídáme astji z ko-

mína ješt kou 1. j. neshoelé uhlí vystupoval, které shoeti mlo.

Tah vzduchu jest tolik co vtlaování vzduchu do ohništ, jest lo tedy jistá práce,

která ne jinak než na újmu tepla vytvoeného vykonána býti mže. Vzduch k shoení

potebný mže se též pofnocí stroj (ventilátor) do ohništ vtlaovati, a práce jejich

rovná se práci obyejn komínem vykonávané. To samé teplo ledy, kterého by ke hnání

tchto stroj bylo potebí, to samé v nejlepším zaízení i komín stráviti musí, jelikož tu

samu práci koná. Má-li totiž komín táhnouti, musí teplejším vzduchem, než vnjší

jest, naplnn býti, a uchází ledy komínem v tom samém pomru lim více tepla, ím
vtší tah spsobcn býti má. Tato ztráta tepla tedy nijak se odstranili nedá.

Jiná ztráta povstává tím, že zde ohništ mnoho tepla na venek vysílají. By teplo

to alespo ásten se upotebilo, vyzdí se okolo stn kanály, kterými se vzduch vede,

v nich se ohívá a teplý do ohn vstupuje.

Teplo na ohništi utvoené pejiti má na slény parního kotle a na vodu v ném

obsaženou. Každý pechod tepla požaduje jistého asu, by tedy hoící plyny teplo své

stnám kotle sdliti, by se dostaten ochladiti mohly, a zbytené teplo komínem neod-

11
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vádély, musejí dosti dloutiou ct-stou po stiiácli kollc do koinína vodeny býti. Toto se

nejlépe kotli rourovými docíliti dá; zpoduí ást kotle, až pokud voda sáhati niá, jest

totiž silnými rourami železnými opatena, které ve stnách kotle zaklínny jej v celé

délce uvnit procliázejí a na venek oteveny jsou. Jimi se vedou hoící plyny a roz-

ptýleny tak v úzké pruhy snadno teplo své stnáiti rour sludcnjší vodou obklíeným sd-
liti mohou, a dostaten ochlazeny v komínu opt spojeny na venek vystupují.

V parním kotli voda teplo pijímá a ásten v páru se promuje. Na zaátku

topení jest kotel všestrann uzaven, pára se v nm víc a více množí a teploty a tlaku

nabývá. Když dostateného tlaku dosáhne, oteve se kohoutek parní trouby, pára mocn se

proudí do parního cylindru a tlakem svým píst, kterým jest uzaven, zdvihali a celý stroj

na pístu pipevnný hnáti pone. V krátkém ase, jakmile jest stroj rozehnán, nastane

pravidelný chod, píst v stejném ase stejný poet pohyb vykonává a v stejném ase

též stejné množství páry do cylindru vstupuje. Jde-li stroj na prázdno, bude pohyb ry-

chlejší a pára spotebovaná žádnou užitenou práci nekoná
; jc-li však píliš stížen, tlak

páry tíží nepekoná a pára uchází záklapkami pojišujícími, což se i vždy stane, když

kotel více páry tvoí, než v cylindru spotebováno býti mže; tato neshodnost se však

zmírnným topením vyrovnati dá. Z toho souditi lze, že jen pi jisté i-ychlosti stroj nej-

vtší užitenou práci konati bude.

Na cest z parního kotle do cylindru ztrácí pára nco tepla na venek, nco i prou-

dním samým se ochlazuje, nebo má-li libra páry do cylindru pejíti, musí tam vtlaena

býti. Vtlaování jest však práce, kterou pára tepla pozbývá, a sice tím více ím erst-

vji práce ta vykonána býti má, tedy ím erstvji se pára proudí a ím rychleji stroj

se pohybuje. Z té píiny ukazuje pára v cylindru vždy nižší teplotu a v stejné míe
i nižší tlak, než pára parního kotle. Tak našel Bertera, pohyboval-li se píst s erstvostí

7Vj st. v sekund, v kotli lokomotivu tlak 6,7 atmosfér a teplotu 162,4" C, kdež

pára ped vstoupením do cylindru již jen tlak 6 atm. a teplotu 160,6" mla. Pi rychlej-

ším pohybování stroje bude ochlazení ješt znanjší a práce stroje mnohem menší, není

tedy výhodné stroj rychle hnáti. Pára v cylindr uvedená dvojako psobiti mže: bud

se proudí do nho nepetržené, dokud píst celou cestu nevykoná, aneb se proudní za-

držuje díve, a otvor, kterým pára do cylindru vstupuje, již se zavírá, když píst teprv

ást své cesty vykonal , tak že v druhé ásti jen pomocí síly , kterou se teplá pára

roztáhnouti snaží, postupuje.

Tak zaízené stroje jmenují se stroje s expansí a jsou mnohem výhodnjší, jelikož

k té samé práci mén páry potebují. Expansí na tom samém stroji dá se zvláštním

zaízením i dle libosti v jistých hranicích zmenšiti a zvtšiti, a íká se, že stroj pracuje

s poloviní expansí, když se pára na pl cest pístu zavírá, a v druhé polovici tedy jen

roztažením (expansí) svým psobí.

Když píst na konec cylindru pijde, nnisí opt zpátenou cestu konati, musí tedy

pára z druhé strany na nj psobiti a jej nazpt tlaiti; ona musí nejen tlak stroje,

ale i protitlak páry, která díve pracovala, a nyní z cylindru odstranna býti musí, pe-

moci. By nepotebná pára snadnji odtékati mohla a píst co nejmén zdržovala , vede

se obyejn z cylindru rourou, která v prezu tikrát širší jest, než roura která páru

do nho vede.

Pára bud vystupuje bezprostedn na venek, a ralisí mít tedy nejmén tlak vzduchu
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a tcpiolii iOO" C. — jclikuž leplola (alu Ioiiih tlaku náleží — bu(f se vede do lak zva-

ného koiuiensutoru, u má llak a teplotu nižší než v pedešlúni pád.

Kondensátor Jest nádoba vseslruun uzavená, v nížto pára pozbývá tlaku proudem

sludcné vody, který sláie do ni-lio se vylévá a sludoiiou vodou, kterou kondensátor ob-

klíeen jest, se sráží, oeldazuje a svým teplem vodu oliívá. Ponvadž však ochlazováni není

dostatené, aby tlak páry dosti snížilo, Jest kondensátor k lomu cílí opaten llakostrojem,

který vodu piln na venek vyvádi a na snížení tlaku pracuje. Ohiálá voda z konden-

sátoru do parního kotle se vede, by lam vodu, která se v páru promnila, opt doplnila.

Práce k odstranní páry z cylindru spotebovaná odrazili se musí od celé práce

parou vykonané, chceme-li užitenou její práoi udati. Tato práce bude pi strojích bez

kondensátoru vtši, jelikož vtši protillak nejmén tlak jedné atmosféry pekonati musí,

kdežto pi strojích kondensátorem opatených llak páry vystupující vždy menší jest.

Také e.xpanse pi strojích bez kondensátoru vždy jen menší býti mže , nebof

roztažením tlaku (sily) páry ubývá, i nesmí tedy roztažení (expansí) tak daleko jíti, by tlak

pracující páry menším se stal, než prolitlak páry z druhé strany pístu, jelikož pracující

pára lenlu protitlak vždy pemoci musí, chcc-li píst postrili. Z obou tchto píin, totiž

že pedn pára vystupující menší tlak má a ledy menší prací se z cylindru \7vadi, a

že zadruhé stroj vtši expansi pipouští, jsou stroje s kondensátorem v hospodáském

ohledu vždy prospšnjší. lyd

Ovšem zapomenouti nesmíme, že vývva též ást práce požaduje, kterou od uži-

tené práce odrazili musíme ; než ta práce není tak veliká, jelikož zmenšení tlaku nejen

vývfvou, nýbrž i z veliké ásti Dchlazeiu'm páry pomocí studené vody se dje. Výhoda

tedy strojil lakových v poslední píin jen na tomto ochlazování se zakládá, a bude

lim vtši, ím studenjší vodu k tomu upotiH;bíme.

Zaízení parních strojil a pochod tepla v nich poznavše, hlavn dva nedostatky

shledáme, neohlížejíce se ani ke ztrátám menším, které ochlazením na venek a proud-

ním se páry povstávají.

1. Teplo vystupující páry vždy jen ásten upotebeno bývá, nebof pi strojích

bez kondensátoru vystupuje pára, majíc nejmén teplotu 100° C, zcela ven ze stroje a

pichází celé to znané nmožství teplaná zmar; pi strojích s kondensátorem slouží te-

plo vystupující páry jen ásten k ohívání vody, druhá pak ást vývvou na venek uchází.

2. Teplo, které vlastn práci koná, vázáno jest na vodu, látku to dost tžkou, která,

jelikož do parního kotle stále pumpována býti musí, znamenitou práci k tomu požaduje.

Obma lmlu nedoslatkfu Sved Ericson povstným svým kalorickým strojem vy-

hovti se snažil. Co látky teplo penášející užíval místo vody vzduchu, který rozehál

slejn jako pára do uzaveného cylindru vstupuje a tlakem svým pohyblivý píst zdvihá.

Vzduch , který vykonav práci svou z cylindru vystupuje a znané množství tepla ješt

v sobe drží, vede Ericson, by toto teplo na zmar nepišlo, do tak zvaného regenerátoru,

cylindni to, v kterém tsn vedle sebe husté kovové mížky postaveny jsou. Vzduch

jimi procházející sdlí jim teplo své a zcela ochlazen na venek vystupuje. Týmiž

mížkami se v opaném smru pomocí tlakostrojc vede zevnjší vzduch, který v cy-

lindru práci konali má, teplo mížek pijímá a bezmála až k teplot, kterou vzduch

vystupující ml, se ohívá, tak že jen nco pihál, opt dostateného tlaku nabývá, by

v cylindru píst pozdvihnouti a stroj poliuati mohl. Pihátím takka jen ono množství
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tepla nahrazeno býti musí, klertí pracující vzduch vykonanou prací ztralil. Z toho vidíme,

žo Ericsoníiv slroj jen nepatrné více tepla spotebuje, než kolik v práci promuní, a

že tedy znamená veliký pokrok v zaízení parních, lépe eeno teplových stroj. Jeli-

kož však pi užívání vzduchu jiné obtíže se objevily, nedosálil kalorický stroj dosavad

žádné platnosti, možno však, že snad v krátkém ase v jiué podob vystoupí a s vtším

výsledkem se potká. Dvtipná však myšlénka, pomocí regenerátoru teplo zadržovati a

opt ku práci ho používati, obrátila k sobe pozornost mechanikv, kteí se jí chopili, by ji

pi parním stroji provedli. Šfastn jak se zdá se o to pokusil Simens
,
jehož stroj na

Paížské výstav velikého uznání došel.

Takto jsme naznaili smr, v kterém se na zdokonalení parních stroj pracuje, a

musíme ekati, jakými prostedky budoucnost úlohu tu dležitou provede.

V celém výkladu psobení páry v parním stroji vycházeli jsme z té zásady, že

teplo v práci se promuje, a tedy tím více tepla potebí jest, ím vtší práce vyko-

náno býti má. Akoliv tato zásada na zkouškách díve popsaných spoívá, pece dležité

jest, práv pi parním stroji toho dosvditi a zkouškou ustanoviti, mnoho-li tepla práv

zde k pozdvihnutí jedné libry na stevíc potebí bude.

Roku 1855 >7psala fysikální spolenost Berlínská cenu 250 tolar na nejlepší

práci o „ustanovení aequivalentu tepla zkouškou." Jediná práce od J. A. Hirna zaslána

byla a obdržela cenu. Mimo jiné uvedl spisovatel v práci své obšírné zkoušky, kterými

na rozliných parních strojích množství spotebovaného tepla u porovnání k vykonané

práci ustanvoiti hledl. Zkoušky ty dlal se stroji rozliné síly a rozliného zaízení, a

uril u každého, mnoho-li tepla pára mla, než do parního cylindru vstoupla, a mnoho-li

podržela, když po vykonané práci ze stroje vystoupila. Tak našel množství tepla k práci

spotebovaného aneb v práci promnného, a uril-li tuto práci na stroji v stopových

librách, snadno udati mohl, mnoho-li tepla na práci jedné stopové libry pišlo. Podle jeho

zkoušek mže totéž množství tepla, které libru vody o jeden stupe F. oheje, vy-

konati práci 753 stopových liber. íslo to srovnává se dosti s oním, které Joule, jak

jsme udali, jiným spsobem ustanovil, tak že odchylka ta jen v nesprávnosti zkoušek

s velikými obtížnostmi spojených ležeti mže.

Slarši a novjší pojem vázaného tepla.

Dosavad jsme mluvili hlavn o zevnitní práci tepla, pohlídnmc nco blíže ku

vnitrní práci jeho, kterou koná, když skupenství tles mní, když totiž pevná tlesa roz-

tápním jich v tekutá a konen i v plynová pevádí.

iJritl 'dak mile tleso táti pone, pozorujeme na teplomru, jejž jsme k nmu pipojili,

jistou teplotu, která stálá zstane, pokud celé tleso neroztaje. Teplo tedy, které v tom

ase na tleso pešlo, nepsobilo žádné zvýšení teploty, a takka pro teplomr se ztratilo.

To se dje i když tekutina v páru pecházeti neb vaiti se pone. Vaíme-li v nádob

jakékoliv vodu, a pozorujeme její teplotu na teplomru, shledáme, že i ta teplota se ne-

mní, dokud všechna voda v páru se nepromnila. Toto teplo, tlesem jako pohlcené,

jmenovali staí fysikové teplo vázané. Dle náhled novjších není teplo to vázané,

nýbrž promnilo se v práci oddlováním dílc tlesných vykonanou; nebo u pevném

skupenství ástky pitažnou silou tak k sob poutány jsou, že v žádném smru bez zna-

ného násilí ze své polohy pivésti se nedají, a u skupenství tekutím též dílce ješt
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k sol)C se drží, než mnolieiri slabt-ji a snadno polohu svou inCní. Pi pemýcli llescch

jest spojeni zvhišlé v jistých sniÍTcch sihió, pii tekutých jest v každém smru stejné.

V obou pípadech tuplo spojení perušiti má, a bude množství tepla k tomu spotebovaná

tím vélši, ím tužší spojení jest, které pekon.iti má.

Pozorujme lyOi pevného jakéhos tlesa: ])i-i jisté teplot má jistou délku, ledy i

dílce v jistých mezerách vedle sebe stoji, pribývá-li teplota, roste i délka a mezery mezi

dílci, tleso se stane ifiším, ii mflžcinc íci, že každé teplot uritá ídkost náleží, jestliže

vnjší tlak pi ohíváni se nepromnil , nebot ídkost jest též odvislá od tlaku vnj-

šího, který pi té samé teplot dílce k sob piblížiti a ídkost zmenšiti mže. Když

tleso pi jistém vnjším tlaku roztaje, pichází v uritý stav ídkosti, musí tedy tomu

stavu též uritá teplota náležeti. Z toho snadno poznáme, že pi stejném tlaku teplota

roztáni bude vždy stejná, taktéž i teplota pi pechodu tekutých tles v plynová, a z-
stane stálá, dokud celé tleso bu v tekutinu bud v páru nepejde.

Z té píiny mžeme olovnou kouli v papírové obálce nad plamenem svíky

roztátí, obalme ji jen lak, by papír tsn k ní pilehl, a stome konce papíru tak, by

nám co držátko sloužiti mohly. Dáme-li pozor, by plamen jen ke kouli sáhal a držátko

nám nezapálil, uvidíme, že díve než obálka chytí, olovo tekuté z ní vykapá, nebot te-

plota k roztáni olova jest nižší, než teplota k zapálení papíru potebná, a zstane stálá,

dokud olovo celé neroztcc. Tak i v papírovém kornoutu vodu nad svící uvaíme,

aniž se papír díve zapálí.

Povdli jsme, že nmožslví tepla k roztopení spotebovaného v pomru k vykonané

vnitní práci slojí, tedy i v pomru k pítažné síle, která dílce pojí. S tou samou prí-

tažnosti však slojí i výška tónu v odvislosli, který stejné tye rozliných kov vydávají.

Mnohý snad zná ladidlo (Stinnngabel) ; udlejme sob dv zcela stejná z rozliných kov,

a pesvdíme se, že rozliné tóny dají. Polažnosl tuto mezi tóny a teplem roztáni

vyslovil Francouz Gerson malhcmalickým zákonem, a uril potem teplo roztáni u olova,

u zinku, u železa, u platiny a jiných kov, a nalezl, že jeho rcsullály se zkouškou nápad-

n se srovnávaly.

Takové výsledky nemohly než k upevnni vyslovených zásad o promování tepla

v práci posloužili a základní náhled k uznání pivésti, dle kterého teplo jen jistý pohyb

nejmenších dílc hmotových jest.

Písný výklad všech výjev tepla z toho náhledu ovšem dosavad se nepodail, a

tvar domlého pohybu nijak urit se ustanoviti nedal, jelikož dílem dkladných zkoušek

schází, dílem i zákony luebného spojení tles a skupení prvk jejich ješt tmou zaha-

leny jsou. Než snaha, kterou nejznamenitjší silozpytci pedmtu tomu se oddali, rychlý

pokrok k rozhodnutí tžké té otázky oekávati dá, a snad v nedlouhém ase chybící

spojky k jednotnému výkladu všech známých úkaz se najdou a k sestavení vdecké

nauky o teple poslouží.

Pohlédnme ku konci ješt na chvíli do mocné továrny pírody, a i zde shledáme,

že každý pohyb v ní vykonaný jen pomocí tepla se dje.

Voda s vrchol hor váhou svou k nížin, a konen ke všeobecnému stredišti,

k moi, se vlee , na cest své všelikeré stroje žene a všelikou práci koná ; než tyto

proudy vody, které co potoky a eky povrch naší zemkoule probíhají, psobí jen jednu

polovicí kruhu, v kterém veškerá voda obíhá. V léto polovici vykonává voda pohyb
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svj pomocí tíže, v druhé pomocí tepla. Teplo totiž ji v páru promuje a do výše

povznáší , vtry ji dále nesou , až posléz oelilazením — pozbyvši tepla — op6t vlád
líže odevzdána co déšf k zemi padá, by sob pedešlé cesty v potocích a v ekách hledala.

Pohybování vzduchu, jež vtrem nazýváme, rovuž jen teplem se dje; teplo totiž á-
stené vzduch zahívá, a jelikož teplejší vzduch lehí jest, musí tžšímu studenému ustoupiti.

Padající vzduch stejn jako padající voda v poslední píin jen teplem hnány jsou,

a ve vodním, ve vtrním rovnž jako v parním mlýn jen teplo práci koná.

Mžeme tedy strunými, však obsahu plnými slovy psobení a bytost tepla takto

naznaiti: „Teplo jest poslední píina všeho pohybu, a jelikož jen pohyb opt pohyb

psobiti mže — jest samo pohyb."

Kraje a lesy ve Zvolensku.

Od Baženi/ Nmcové.

(Dokonení.)

Co se hospodáství týe, zstává všecko pi starém poádku; kdyby se pole lépe

vzdlávala , snad by i úroda vtší byla : ale muži jsou skoro po celý rok v lese a od

žen nemže se to žádati, nebof leží na nich beztoho všecka starost o domácnost í vnitní

hospodáství. Nejvíce seje se ovsa, který ale krásou a vydatností oves jižnjších krajin

pe\7šuje. Sejí ho ti druhy: rychlík, erný a obyejný bílý. Réž daí se mén a ne

tak pkná, jarac ale též je pkný. Pšenici na Hronci nesejí, jen místy okolo Bezna.

Také hrách seje se, který, když zraje, mládež k pestoupení sedmého pikázání láká. So-

šovice se seje jen nkde, pohanka jen pro vely, více ale ilfé kaše (prosa), kterou každý

Slovák i Handlec rád jí, jen že si nedá žádný rád od jiného do ní foukat. V zahra-

dách sází se fazol i bob, jakož i kapusta |(zelí), již gazdiny zakvašují jako u nás.

Nejvtší starost jsou krumpachy (brambory), jak jim Handlané íkají, nejhlavnjší ást

jejich výživy, kterou pekou i vaí a na rozliný spsob pipravují, které se kutálejí do

žaludku Handlc roních i storonich, do žaludku ošípaných i do Brezanských pálenic.

— Ovocné zahrady pstuje jen fará a pedstavený, a tm urodí se jen jablka , hrušek

mén a švestky neuzrají. Smjí se Handlanm, „že prý pálívají pod stromy slámu>

aby jim švestky uzrály." — Lenu seje se mén , konopí ale bujn vyrstá. — Ovce

poskytují krom brynzy, ošlpk ') a iinice i vlnu, z které ženy sukno tkají mužm
na kabanice^i koloén *), hun na cedila a sob na huaky '), jakož z lenu a konopí

plátno na košile, gat i sukn pedou, tkají a šijí.

Domácí rjad devný, okíny, koryta, mažjary a p. v. a nábytek v izbách robí

si muži sami z deva osykového, javorového, bukového, lípového a vozíky obyejn
z javorového neb jasanového. — Hrnoky pinesou jim hrniary z eského Bezová

(z Novohradské), jehly a kalouny hadrár, kanafas Rusín, plátenik ze Šumjacka (v Gomoru)

') Kulaté sýrce jak soudky, pékné povrchu vytlaené.

*) Úzké zimní nohavice.

') Široké a dlouhé vlniné zástry, které se nosí po domácko.
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krajce ')< pleliirky z bani; krpc, klobúky u nkleroii tu parádu koupí si na tvrl-

roCnícI) jarmokáuli v Bezn, což Ivoii vždy velikou epochu v jejich živobytí.

Domky iiiHJi di-ovnt;, ale vid'ti již i zdné tu a tam. V ziiné bývá okolo tch

doinkíi iiOkdy ze dvou, nkdy i ze tli stran široká zed, vyrovnaná ze šindel a díví,

že jen okna z toho vidti. V Horní Leliot mají na staveních paviúky pi vrchu hezky

vyezané; nazývají je Irnúc.

Co se stravy týe, žiji nu hrubé sirot i, a nemají v em vybírati. Ovsíkem se

nejen kon a hid (drbež) chovají, nýbrž kde žitná mouka nevystaí, pee se z nho

chlebík, i postrukii •) se z nho dlají. .le to sice erné, drsné a nilandravé peivo,

ale šubajci pi-i nm až milo rostou. Mimo ovesný pee se jený a režný chléb, oby-

ejná stniva je lirárli, bob, kapusta, fi/cka ') z mouky erné neb kruniply a slrabaky *).

O svatbách a svátcích bývá kaša s mliekom, koláe, halušky s brynzou, národní to slo-

vanské jídlo; klobásky ale, brauotlna^), slaninka, udná baranina , brynza a oštpky

jen co lahiWky, Iwckodtj. Haiidlec nehledí tak na jakost jídel, jako na mnohost
;
jakost

nahradí mu požehnaný apetit, a jakkoli „o hladu a smuedv °)'' dlouho vydrží, když se

potom k mise dostane, není konce kraja, a „ako jest, lakuo zjesC- Pálenku nepije

asto, nebof nemá k tomu piležitosli v lese, ale když se mu píležitost nahodí a má

peníze, opije se „na matru" ')• Bídiužel že se jim mnohdy od ziskuchtivých lidí pí-

ležitost k propití penz a rozunni poskytuje ; snadno nezkušeného lesního synka namlu-

vili k vyvedeni takového chlapstva. Obyejn se pije dobrá vodika , o níž lam nikde

nouze není, a o svatbách a krtinách Jtrjalo'' ').

Dvata nosí svtlobarevné sukn , ženy modré ; v let boty, v zim kápce ')

;

košile vystihnuté, složené do pásku erven vyšitého, rukávce pkn vyšité, oplecko,

vlasy do vrko spletené, stuhami propletené; party nenosí. V zim mají modré krátké

kožíšky. Ženy nosí blavé kožichy, strakat ^'yšité, ernou kožešinou lemované a delší

než dvata. Z pedu je mají zahrnuté do zadu , kožešinou ven, jakoby mly frak.

Kápky "*) mají plátné s podbradkou; vzadu je do záhybk složena, širokou krajkou

obšila, která u uší v záhyby složena až pod bradu padá. Pod pazuhou (paží) nese

si každá žena bílou plátnou plachtu, uprosted a po kraji erven vyšitou, složenou jako

u nás kopa plátna — deštník to Handlanek, bez nhož žádná nejde pes pole. Na

Bnušských handlech je tentýž kroj, jen Bacušanky mají kápky, jakých nikde jinde ne-

vidt. Podobají se zcela epci, v jakovém se obyejn Maria Stuartka vyobrazuje.

Muži nosí v let krpce a v zim obouvají pes né kápce jako ženy. Košile z hrubého

') Krajl<y, íiiiky.

•) Plucky.

*) Kocmoud, iim. Stcrž.

*) SKubáiiky z luouky .-i hrMinhuru.

') Vepové maso.

«) Žíiiii.

') Na mol.

') Pálenka vaená s medem a koemm.
') Vlnéné tlusté punochy, vysoké jako boly.

") epce.
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konopného plátna, s otevenými rukávci, máji pod hrdlem mosaznou spínkou spiaty.

Z téže látky mají letní gat; v zimn nosí piléhající vlnné nohavice, kolesn. Ka-

banici z bílého sukna, ernými šrkami vyšitou, viseti mají v Jeté pes plece. V zim

vezmou pod ni koiušok peste vyšitý, ernou kožešinou lemovaný, krátký, bez rukáv,

jen pod krkein zapiatý. Pod otevené rukávy košile navléknou' v zim rukávce, pletené

z bílé vlny, ern vyšité, od ruky po loket dlouhé. Okolo pasu mají široký opasok, na

nmž z pedu tyry mosazné pracný jsou, jež oni ohráiika nazývají. Na opasku viseti

má každý vrecko ') s dohanem. Dlouhé erné vlasy mají nad elem rozdlené a za

uši sesané, aneb s obou stran hlavy do vrko spletené. Na hlav široký plstný

klobúk, aneb nízkou apicu s okrajem nahoru vyhrnutým, bud z kožešiny, bud z vlny

pletenou, bud z trudu '-). Nejhlavnjší díl odvu Hronce je cedilo, hrubá bílá hun, 3

lokte dlouhá, 1
'/» lokte široká. Na všech tyech rozích jsou pišity dlouhé, rilné šry

z erné a bílé vlny (frumbiery). Takové též jsou dlouhé tísn pi jednom konci; nad

nimi as ti tvrt lokte vysoko vyšity jsou erné cifry '). Huni tu složí Hronec ve troje

a udlá z ní širokou kapsu, kterou po stran lak pevn šrami proplete, že je jako

zašitá. Uvnit má dvojí oddlení. Cifrovaný konec s tísnmi pehodí se na vrch.

Když jde Hronec do hory, naklade si do cedila stravy na týden i na trnáct dní, i co

mu koli jiného teba, potom pehodí si je pes plece a frmubjerami pod hrdlem na pkn
vázaný uzel pevn zaváže. V hoe slouží mu nkdy za hlavnicu, v zim za pokroccc.

Poraní-li se který z Handlan aneb jinak ochorí, svážou dv cedila dovedná *), cho-

rélio položí na n, a tak snesou ho chlapi s hory dol. Hun na cedila i tísn

k nim dlají ženy, jakož skoro celý mužv odv i apicu i kápce i rukávce. Cifry ale,

jak na cedilách tak na rukávech, vyšívají si chlapci sami, nakreslíce si je díve uhlem.

Nkterý šuhaj má pkn vyšité cedilo, a tísn visí mu do samé kyle. V ruce nese

si každý sekeru (tžkou valašku), a krátkou devnou fajku, nedrží-li ji v ústech, zastre-

nou má za klobúkem aneb apící. Hrdla mají v zim v let holá a prsa taktéž.

Chlapi jsou vesms vysokorostlí
,
pt až šest stevíc vysocí; tla, kostí a sval

zdravých, rázných tváí, pívtivého výrazu. Každý chodí trochu roikolenéný, což si

navyknou pi i-ezání díví. Otuženi jsou od nejútlejšího mládí. Y nejtužších zimách

vidti po ddinách malé dti sotva se vlekoucí, s vyhrnutými košilkami, polonahé, bosé,

sákovali se po led a v snhu se batoliti, a je jim pi tom dobe, jako rybkám ve vod.

V robot je Handlec usilovný a vytrvalý, v nebezpeenstvích neohrožený, pi polova-

kách smlý. V chzi po lese nevyrovná se mu ani polovný ') pes. Zná dlouho strážil,

dlouho i spát, neohlížeje se po tom, i tvrd, i mkce lehá. Divý je, ale pitom poslušný,

uctivý a hostinný; jen když se opije, bývá odporný, srdifý ") a bezoivý '') Druhý den

neví nic o lom co dlal, a tiše se ubírá zas do práce. Pobožný je, ale rád si zakleje.

1) Pytlík.

») Z bouby bukoví.

•) Ozdoby na nem.
) Dohromady, v jedno.

') Myslivecký.

') Lehko se rozlobí.

') Nemá studu.
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tuk že se již píslovím slalo íkati: „Neinž len bez toho byf, jako Hroncc bez íerta!*

Jakkoli ncoiirožen a sniélý, boji se mdloh ')• Imi je ale také klamati; když ho pro-

následuji, prckabáli ') se, a tu oni myslí, že to není on a necliají ho. Slovák, zvlást

obyvatel hor, oživuje rád celou pírodu vkol sebe, a nemoha si pirozeným spsobem

vysvtliti mnohé neobyejné, nCkdy i hrozné úkazy pírodní, pi-iitá je nadpirozeným

bytostem, zlým neb dobrým. Poklady zemskými vládne Kovlad, Runa a permonikové

škádlí neb pomáhají horníkílm; ve vodáoh vodní muž vládne, a po lukách a hájích tan-

cují v bílých plachtách víly a bosorky, a bOda chlapci, který by do jejich kola se pi-

lákali dal, tomu by nohy po kolena utancovaly, do smrti ho ulechtaly. Na šarkana ')

ví Trenfínský horan a povídá, že obývá étílné skály a tam že za sedm let jedno veli-

izné vejce klade, z nhož za sedm let mladý šarkan se vylíhne. Šarkana prý jen éerno-

knižník opanovati niíiže , který pod zemí bývá a jedno jen oko v cele má. Ten že ho

niikdy vyciluje *) ven, sedne na nho a v povtí s ním letí kraj svta, a to prý všecko

na cest nií a hubí; jak na to národní píse') poukazuje:

„Lála dtí, dtí,

ernoknižník letí

V ohnivom oblaku,

Sediací na draku

;

Bda tomu lesu.

Kudy vezme cestu!

Všechny vody zkalí,

Leluo pole spálí" ").

V povstech slovenských zpominá se starý .ležibahel, jak letí na erném oblaku

s burkou a ladovcem, div že všecku pšenicu nevydrvil '), a podruhé na sivém oblaku

se snhem a zimou.

O krádeži není mezi Handlci slyšeti, vyjma že si nkdy trochu brambor vy-

kopají nebo petrcncc trávy nasekají , o emž se nikdo nezmíní. Chorob je mezi nimi

málo a naskrze žádné syfililické. V r. 1855 zuila cholera (zlá choroba, úmornica)

i mezi nimi, a mnoho jich tehdáž umelo, zvlášt ženských. Bylo by jich bezpochyby

ješt více umelo, kdyby nemli tak rozumného a ve svém povolání neúnavného lékae,

a tak dobrého, lidumilovného faráe, který dnem a nocí z domu do domu chod nemocné

sám ošetoval, ím mohl jim pomáhal, dohlížeje, aby se naízení lékaovo svdomit

plnilo. Nkteí z chlap, když je bolest chytla, napili se déchtu, a nkteí zase \7pili

plnou láhev lék najednou, aby to prý skorej pomohlo. Obyejn dokají vysokého

stáí 80—90 i 100 let.

') Slraiiidlo. — „Nechodzte hen tou kriiíinkou, tam mdcc!" varoval muc pastý u Zvo-
len, když jsem se ho na cestu ptala, ukazuje mni na cestu, která se do vrchu

sem tam l<routila.

*) Obrátí kabát na rub.

*) Kídlatý drak.

*) Vyvolá ven.

»V Kollnr. zpiev. U.

') Jako v Cechách o Krkonoši ee povídá, když se stJhuje na Kaeniny hory.

') V slov. povstech p. Dobšinského. I. sv.
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Co se vzdélání týíe, to je chatrné: dílem mají daleko do školy, dílem bývá uení

plavackami a pasením hus a tlc (telat) píetrhoviino. Cist umí každý, nebof se modlí

z knížek, ale psaním se neobírají, a jestli který jednou za as jméno svoje podepsati

musí, je vidt, že umí lépe sekerou než perem zacházeti.

Ženy nejsou tak pkný ani tak istotný jako muži, což bezpochyby od toho po-

chází, že musejí mnoho a tvrdo robit. Ale silný jsou jako muži, a dve naloží si na

chrbát dv kýly krumplí a nese je pes vrchy pl hodin cesty do Brczanských pálenic,

a ješt si cestou zpívá. Ale jakkoli tžce pracuji po celý rok, pece, když je njaká

svatba, tancují ti dni a ti noci, aniž si která vzdechne že ji nohy bolí. Dvata

velmi skoro zakiifajt, ale zídka která se pespi '), což si za velikou hanbu pokládají.

Co ženy jsou vrné, ale najde se i lehkomyslných, jako všude jinde.

Jako v celém tom okolí mnoho ješt starých zvyk a ol)yej se zachovalo mezi

lidem, tak i mezi nimi panují rozliné zvyky a povry na jisté dny v roce, o nkterých

svátcích a slavnostech roních, n. p. na Vianoce, o Velkénoci, na Turicc (na ducha),

o Jan, na Jakuba, o fašankách, o svatbách, krstinách, pohrabecli, po nichž se liary

slaví, a j. píležitostech. Hudba jejich jsou husle a gajdy — jež také Barbora jmenuji,

a gajdoše Barboráš — pi nichž se do vfde vykrútji.

Poátkem msíce máje nastává Handlanm nový rok roboty jejich v lese. V ten

as sejdou se všecky osmimužové spolky dovedná, a spoi-ádají se. Nkterý spolek volí

si nového vdce, nkterý pistane k tomu, který mu vdcoval v pedešlém roku. Také

si vyvolí každý svého gazdu, který, když ostatní dnem a nocí robotí, o žaludky jejich

peuje. Na míst nedostatených robotník volí se jiní z silnjších, mladších chlap.

Když se byli spoádali, jdou do kostela na mši (omšu) ; po mši pi-ejíce domácím

dobrého zdraví ubírají se do les na rubaniska, vykázaná jim od c. k. basko-lesnického

úadu Šfávnického. První jejich práce, když do hory pijdou, je naklásti ohn (zaoatryli).

Dokud jsou v lesích, nenechají ohn vyhasnouti, živíce jej stále velikými dnikami, okle-

skami a ítonovhwu »). Potom vystaví si búdy z hruhých áevc, letorosti a kry, po-

dobné stanm; uvnit mají ložiska ze suché trávy a mechu, poživu a ostatní poteby,

co si byl každý v cedile s sebou pinesl. Potom pi-isloupi spolky k obvyklé práci, poí-

najíce slinati (porážeti) vysoké mohutné kmeny buk, jedlí a smrk, z nichž skoro

každý, jak ze skušenosti vdí, 8 i 10 sáh tyrstevíného deva dá. Stromy uvnit

rubaniska nejsou znaeny, jen stromy hranin, až pokud se rubat má. Odznal.y na stromy

se dlají sekerou, na jejímž obuclia vyryl je úední znak, totiž: BF ') a SF *), a nad

literami je bu koruna, bud písmeny k. k. Ostím sekery okrese se kra do živého, a

potom se na okesané místo udeí obuchem a vtlaí ervenou hlinkou natený znak. Kupci,

když jich více koupilo stromy, dlají si do nich záezy, aby napotom každý svj kmen

poznal. - A pone na rubaniskách veselý život; buchot seker, vrzání pil ozývá se lesem

od svitu do mraku. Tu jedni stínají stromy, druzí je oklesují, opt jiní oklesky do

kup, carajchy zvané, rovnají; podál rozezují kmeny na kláty, dle sáhovice dlouhé,

') Podnese.

'') Dlouhé uschlé bukové vtve.

*) Beušer Forsterei.

*) Schwarzwasser Forsterei.
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nékdy i dclŠí, jichž všude jak snop po riibnnískii leží. S prací tou obírají se Handél-

ané od poátku máje až do konce ervence — nd Jakuba do Jakuba. Fo celý len

as nejdou dom jen jednou za lýden neb za trnácte dni, když se jim sirova mine,

aby si novou zásobu pinesli ; jinak jsou dnem a nocí v lese.

Co se rozmru asu týe, i-ídí se dle slunce a nkterýcb livzd, jimž zvláštní jména

dávají. Že v nejkrásnjším jaru , od Jakuba do Jana , když v lese rubají, slnko v as

ráno po tvrté, aj o ty hodinácli z póza bory vyskakuje, a veer po sedmé tcprv

sedává, v jeseni pak a v zim, když na mrazy ryznují , že skoro zachází, a ráno dlouho

spává, ví každý. Biek zore jim oznamují východ slunce, ráno. Že je poluda vdí,

když jim ívoiia (slin) slunce v právo padá. Když slunce zajde a veerní zore shasnou,

zaligoce se na nebi veerná zornika a s ní vyjde mesiaok. Jc-li v poslední tvrti,

íká se: je na valach. „Jaký votoch, taký nov" (první tvrt). Den ped novým m-
sícem prednoo den '). Msíc se zaobkrúiil, když je v úplku. V polovici msíce je

na „priesciln" -). Jak náhle zornika vyjde , vycházejí v právo nad ní kuriatka ') a

kasci *). A'e6oJ/ec, ') když pímo nad n vyjde, je plnoc. Po píilnoci vykrúli se na

vrch Velký a Malý vz ') v právo od nich. Kurialka a Kosci zapadají k ránu:

„Vysoko stojí mesiaok

Chod že už dom Janíek,

Kosci zapadajú,

Eb zore znamenaju.

Dom fa Janíek,

Ej dom fa volajú*

zpívá dve chlapcovi
,

posílajíc ho z ohlaedu ')• Raajia zornica den zvstuje.

„Obsypalo sa nebe hvzdikami" íkají, když je obloha hvzdami posela. Když hvzdy

padají, íkají: „Hvzda sa vysjakla" (vysmrkla). Je ale také povra, že když hvzdy

padají, lidé mrou, nebof prý má každý lovk svoji hvzdu, a když la spadne a shasne,

i on ume. Kometu jmenují baži metla, a jak ji kdo vzpomene, neopomine pidati

:

„Nach pánboh chrání;" když se nkdy ukáže v jasné noci na severu svtlá zá, íkají

Slováci v Gomoru a Zvolení, že je nebe otevi-ené, a že kdo by v ten as pod ním stál,

vzhru by byl vytažen. Blesk jmenuji .Jasná siela,^"- což i asto v ei co výraz po-

divení neb hešení se užívá: „Ej jasná stela."' — „Badaj ta jasná stela párala."

Hrom je studený a horúci. Studený nezapálí, i kdyby do slámy uhodil, horúcí ale pod-

paluje. Rusíni okolo Miškovcc íkají blesku: „Paromova stela," a hromu „Parom," a

mají také „Paroma suchého," klerý nezapálí, a „Paroma ohiíovitého,'' který zapaluje.

•) Ií» novém msíci sbírá se Zanovi (Genista tÍDcIoria), již se vykuuji místa od má-
toh zneistžná. „Zdráv zdravljae nov novljaiol- pozdravuje Srb nový mésíc, a jalc

ho vidi, vytáhne mésec a zatese ním proti nimu, aby bo m&l plný až zase do nového.

(Vlí Slov.)

*) V Cechách hká lid svtlost. V polovici dubnu je májová svžtlosl, v máji écrvnová ald.

') Plejády, i u Rusin známé. „Už kuriatka bore vyšly, ke moju Marku v limoni našly."

*) ShvézdSni v Oriona a Býí hlavé. íká se také kosy.

') Sirius.

') Velký a malý medvid.

') Když je na voláni, jak se u nás íká.
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Když na jar (z jara) hmí, dokud se les nerozvil, je to prý zlý znak zbojníkáin.

Povídá se: „Zahmelo na suchou horu, nebude chlapcom ') šlstia sliižit;'' a junáci zpívají:

,0j zahmel Pánboh s neba

Na suchii, holii horu,

Nedaj sa šuhaju na zboj.

Najdeš si tam pomoru."

O duze povídají že todu pije, a kdyby lovk na tom míst, kde pije, stál, že by

ho také vypila. Také prý mnoho žabiíek vytáhne z vody, které potom s deštm dol

padají. Za pravdu podávají tamjší lidé, že jednou, když duha svítila, množství žabiek

s deštm dol padalo. I jedna národní píse zaíná: „Hoe Hronom, dol Hronom duha

vodu pije," a korbeloví*) vytýkají: „Piješ jako duha."

Také mají zvláštní nkteré pírodní prpovdi a pranosliky o povtrnosti, dle nichž

se nkdy ídí. Oblaky od východu donášejí teplu chvíli a daid. Od Tater (severu)

pinášejí zimu a suchotu, od západu pknou chvíli, ale nezídka i chladný déšf, od vý-

chodu skoro vždy pkný as. Když nkdy na západ zasvitne, jakoby oblohu blesk pe-

lítl, íkají: „Bude pkná chvíla, nebe sa mluní," a beránky když po nebi bhají, praví:

„oblaka sa sejú, ažda nebude glho pkná chvíla. Obloha mrakami zatáhnutá je zaobla-

ena. Mahla když hoe Hronom bží a z dolin do vrch, následuje déšf; když dol

dolinami, pkná chvíle. Totéž platí o zim. „Ažda sa v^así, mahla padá s hol do dolin,"

íká se. Když se páry dolinami gúlajú a na hole vstupují — déšf. Když má hole Baba

kápku ') , nedaídili , alespoií poromoni *). Když hory (lesy) kúrí aneb se erní, bud

ndmaek, bud déšf následuje. Laštoviky mjlieiajá déšf, když nízko lítají a muchy

lapají. Pinkava déšt cvrká. Králík (Zaunkónig-) když nízko v carajchu (roští) zpívá,

následuje špatná chvíle, když ale zpívaje výše vyletuje, pkná chvíle. Divoké kaice,

když se hoe Hronu ukazují, déšf pinášejí; ryby, když za mucbami vyskakují, pknou

chvíli; zvon hlas, když se daleko nese, déšf a odmaek. Pastýi ovec a statku vdí:

když se ovce slriasajú, že nastane lnha (slota). Statek (voli a krávy), když se ježí,

srsf se mu sliepá, že znamená popršku , a voli , když veer vyskakují a chut žerou,

následuje zima, k. p. o Jan na holách. „Vlk zimu nezje" (pijde, tebas pozd). Kaž-

doron okolo Doroty bývají chujavice, metelice, sloty. Není-li mráz na Petra stolování,

znamená to zimy trvání. Ked se v únoru zima nevysílí, na velikú noc ekej zimnou chvíli.

Na hromice radj vlka ve svém dvoe vidí gazda, jako slunce na obzore. Když pkn ja-

sno na Romana , vtedy žatva požehnána. Jak dlouho škorvánek ped hromicemi zpievá,

tak dlouho po nich mlívá. Je-li o fašankách (masopustní dni) mnoho hvzd na nebi,

budou sliepky mnoho vajec nésti, slunce-li svítí — mnoho ré%e se urodí. Na Gregora

ide snh do mora. Snhy top, zim hrob. Pijde laedylom, zabije zimu hrom. Pišol

marec, poberaj sa starec (starý snéh). Beznový prach nad zlato. Kolik žab ped Ju-

>) Chlap, chlapec, per excelientiam: chUp, jako u Srb hajduk.

-) Piják.

*) Když má SnJžka kulili, íp když namáií.

*) Poprchne = pomrholí, drobný deštík.
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roiti veští, tolik jicli po Jurom inlfí. Na pravidlo ale: „Do Ducha ncspúšfaj se kožucha,

a po Duchu, niaj su ku kožuchu'^ Hau(lí'lanú na nujriiún dhají.

Jsouce s porážením a ezáním diví hotoví, ku konci íervence jdou domu. Vatriska

(ohništ), 'í nichž dnem i nocí modravé sloupy dýmu vystupovaly, vyhasnou, a pusté

zstane rubanisko, jako bojišt po bitvé. Tla velikán, jejichž tém hrd do oblak se

vypínala, jimiž žádná boue nepohnula, na jejichž ramenech orlové a sokolové se houpali,

ti sekerou sfali po zemi leží holé , mrtvé drúky , a okolo nich zutinané jejich mohutné

lidy, zbaveny krásného zeleného roucha, jež složené na hromadách ošumlo a vynidlo.

A když se neozývá po lese buchot seker a vrzání pil, pilétá z okolních les drobná

chasa opecnc, sýkory, zlatohlávkové
,
pipišky, uhelníek, ížíci, obvcselujíce zpvem

opuštné rubisko, kde ped tím od ncpamtných dob rok co rok svoje hnízdeka sta-

vívali pod písteším padlých velikán. Také datel erný, drozd plavý, kivka (kivonos),

ore-inica ') pilétají nkdy na bývalá bydliska; ale na oloupaných kmenech nemže datel

drevovrty , ervotoe a rozliný hmyz podkorní hledati ; na okresané jedlice nevisí

*///%"), aby kivka semena vybírala; meliové jahdky na konárech smrkových, lahdka

to drozda plavého, obrány jsou na lep, a není lísek ani lískovc, aby si orešnica na

jádrech pochutnala. A proto nepozdržují se dlouho v pustém rubanisku , odletujíce do

okolních vysokých les, kde mají všeho hojnost. A k nim se druží vštice kukaka,

kukajíc dvatm s vysokého bucka, když se jí ptají, za kolik let se vdají.

Pes msíc srpen a záí zstávají Handlci doma. Za ten as sklidí si každý osení

z pole, pomalu si pipravuji zimní poluby, obírajíc se mimo to domácí práci. Ku konci

zái a v íjnu bývají medvdí polovaky, nejmilejší to Handlan zábavka, vesms do-

brých a jistých stelc. Maji obyejn pušky dlouhé, jednaoky^^ neb dvojky, nkdy
staré, moliizaiui '') svázané, proto je ale pece siln nabijou lenkým prachem » banšlia-

kem '). „Ten vraj už potom hoí, ked z rry vind," íkají. Stává se ale, že jím tolik

prachu i pu.šku roztrhne, což se již nejednou stalo. Na dkaz, jaké nebezpeenství pi

takových polovakách bývá a jak se Handlci pi tom chovají, podávám následující do-

slovní rozprávku Handlc a horár pi-i ohni na Kyerfianském (jrúiú ^) po medvdí po-

lovace. — Na smrku visí zastelený medvd, okolo ohn sedí a stojí patnácte stelc

Handlan, poicsný, dva liorárové (myslivci) a honci.

Polesiiý. Daj že tu kapsu, Máco, už by se vru aj zedlo!

Máco. Ej ve už od rána hen! Já soin už aj mohol za plnu kapsu naspat.

Uorár. Nuž a teraz by fa bol medvd na spaní vzael.

Polesný. Už len reku, Máco, dojel (dojedl), ked st mu taký olovený motiíz

ccz zuby petáhli.

') Nusshiiher.

*) Jedlové iiJky, v GOmuru btky.
*) Jeilnoccvní.

*) Provázky.

') itoztrhovací prach.

'•) Lesuatá stráii.
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Jano Koncošocé ') (k polesiiéimi). Eli alo je to zahybel '•'), vaša milost! Oh len

iiia tak napínalo, ako som poúl (slyšel) diirk! durk ! — jedno za druhým. A ve to

aj šlo, len tak vely tie zápae ').

Polesný. Kiiž ako že preca bolo, Martine?

Martin. Nuž ako že bolo, vaša milost! Já tam sedicm konec takej kláty, popod

takým smrekom, a už ma aj vcru driemoty zaaly preberaf, vo to vše pocuju honcv,

a vše zasa ni.

Stef. Daiióiarooé. Ah veJ, to aj glho bolo, ím smo sa z tiech srazv vykrútili.

Martin. Hyba ti raz poujem, ako keby volao zašústlo ; vytrím sa po nad klátu,

a uon (on) ti už míhá popod takú vyskyi*) proti mn. No len, reku, pod! Ale má

on hned opáil (spatil), postál, a ako by sa mi bokom obrátil. No len, reku, pokaj,

a tie asy pritisnem k líc a na milého medvda — škrk!

Cibra. No ve jste mu kupili krpoke (krpce) ! Aby zkamenl

!

Martin. Nedaj bože ! Ako to škrknutí poúl, vrhol sa odo ma, ako by ho placol,

a lie asy Jano Koncošové bac a starý Kondáš durk!

Máco. Ved mu Jano zaprášil

!

Polesný. Tak je, na prvom stelcovi všetko záleží, ak ho prvý dobré netrefí,

už mu druhý málo urobí.

Uorár. Kd že si ho zadržel '), Jano?

Jano. Rovno na komoru ^), aj hned tam na oba boke krii vybryzgla.

Starý Koiidašov. A toto je la muoj šúst, vaša milost! Tu mu pešla gula cez šíju.

Kuba Tomajov. Ej už je toto Mamuna "), ked on taký dobitý ešt mohol tak

chlapv miesiC.

Tafira. Ej ved, sa mie závidlo (zdálo), vaša milost, že ma tito budu bránif, ve
nás tam bolo pae i šesf na tej odrážke '). Tu ti medvd valí proti nám, a tito —
pod pre ! — Ani som m'št nevdl chymo ked ma mal, a to ma verte, tak mi sekeru

z hrstí vylúil '), len tak zahvízdala — a ma v poli za pásy

!

Hordr. A i ste nekriali ako zajác, ked ho pes chytí?

Tafira. Ba ozdaj (j'^'^)' '' '*'o vaetšom strachu boli, vo sa na nás dívali, ako

já. Ved som ani nemal asu bát sa. Potom, kedy tedy piskoí aú '") Máco švakor, zo

zadku a medvda obuchom bác po ladvoch (ledvinách)

!

Máco. Nuž já som sa vru osmlil. Majt sa — reku ^ chlapy! Bystuže ") bohu pra-

') Zvláštní tam skloiiování jmen vlastních, jako u nás n» ic. V ženských jmen pivž-

šují koncovku tila: Kalkulu, Marula, Zuzttla.

*) Obluda. Výraz jen tam známý.

') Zápaíe, severní strán vrch. Tak ztuha se stílelo, že jakoby v zápatích velo.

*) Jámy po vykopaných pnícb.

') Na kteron ást tla uamiHl.

^) Herzkaramer.

') Kco hrozného, obluda, divota.

') Pi medvdích polovakách postaví se nkolik stelc a chlap s mažj.-irami na po-

átku doliny až k stanicím stelc. TI stelbou z pušek a moždí, bachotem seker

o stromy, kikem a výskáním medvda plaší a odráiejt.

') Vzhrn vyhodil.

'") Zvláštní to výraz Handlc, znamená: tamto, onde, tuhle, tuje. (Chorvátský oerfe.)

") Zvláituí to asto užívaný výraz Haudlau: Bystu bohu prabohu! Bystuie svte!
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liuliu ! Lála — Bcdciii (i buhov du innlrí, t-i imcliáine chlapa zuhnhif — ništ. Ako

som sa jii ovalil tím obuclioin, pustil Avakra a iiifia chval za imhii. Tu zase šviikor

mik hu pi) zadku, a všu, no judiillio pupuslil, ilniliý pu zadku hn hil.

Jano Koncoéové. Ej bola to bursu ') mcdvédí!

Cibra. Ani (jajdosa vám trcba ncboio, sak to hoIy liodiiy gajdy, ked" vám u uší

mako ') reval

!

Tomái Ryzankucé. Videi som já tu míšcninu z daleka, ale soiu sa bál stiaimúf,

že z liechto dakotryho ') obkoliím. Tak já k uim a tu som aú rúrou do boku zapel

u liiied bolo po oui.

Polesný. A íi vás pošpintal (poranil) volaklorýho ?

Tafira. Míia ništ, hyba oú oi)ránku *) odtrhol.

Máco. A ma hyba ccz opasok jedním zubom štrajchol.

Pacera. Eh verf ani ncmal stihu hlbšic zaieraf '), ked ste mu vše zo zadku

voške teli.

Kondiiš. Ba moj dušu, by vás len bol nauil po kostele hvízdat, nacli by mu já

nebol niojíuii cány Mory vyšporchat O-

Hortír. Nuž Kuba, i ste vy bolí volakedy v takovém páci?

Kuba. Jaj pan horár, aby vám cbcel rozprávaf, takto by vám vlasy bore dub-

koni vstávaly

!

Horár. Ehotam po vašom ciganstve, ve vieme že viac cigáníte, ako pravdu hovoíte.

Polesný. No už sme sa len dost nabesedovali. Bert chlapci toho medvda. Podme.

Poátkem msíce íjna jdou Handlané zase do lesíi na popravky ; to jest opra-

vovat a vyisfovat od kamení, ráidi, sucholisl, a všelikých sparuéin (smetí) brevnami

vyložené žleby, flúdre '), po nicliž se plaví štpné devo (klufly) s vysokých dolin dol

do Hronce a Hron. Druhá robota je, obraceli na druhou stranu s polovice uschlé kláty,

poházené sem lam po rubisku, a ukládati na místa, odkudž by se v zim potom nejpo-

hodlnji do dolin ryznocali ') mohly. Polom chystají se r)/SHí/ (suché žleby"), po nichž

se klály do dolin spouštjí. Kde mají vrchy pi-íliš strmý svab. nevedou se i^zny prosto

do dolin, ale dva i tikráte se petrhují, emuž zmelake íkají, ponvadž se na místech

tch dol letící klály zastavují a dále postrkovány ili zmelávúny býti musejí.

S opravováním ílúdr a dláním ryzen ujde jim celá jese, nebo za as co jich

ncupotcbují, mnoho se jich nehodami poasí vyvrátí a rozmele. Když se již bylo na

horách seiimilo , hole snhem se osypaly a zem mrznouti poíná, tu nastává Handl-

anm nejtžší a nejnebezpenjší práce, spouštní totiž klát do dolin. Na mrazy

') V Bezni a okolí znamená hlunou zábavu, tém orgie, bursocaf.

•) Slarý medvd ; mracitiiiik mladý niedvéd.

') Na Ilronci a v Gbmiiru íká se místo kierý := kolry, kolra, kotruo; jako Rusi.

*) Pracka mosazná nn opaskn.

') Hloubej! se zakousnout; na/ricli vody = nabrati.

«) Cán je podlouhlý kousek železa, z nhož se v železodílnách klincc kují. Takový
kus železa mél nejspíš Handlec nabitý, a tím raedvidu Moty (FangzSbne) vyipor-

cbal. Šporcha = párátko na zuby.

') Fluder.

*) Po ryznách (Ilolzriesen) del do dolin spustili.
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ryinujú — jak oni íkají — v noci, pi msíku, zii nejtužších mraz. Ale Handl-

an od mládí otužen nedbá na zimu, a v nejvtších tcii mrazech, aby mohli pohodl-

nji pracovali, posvlékají si kaban, a tak pólo ošatreni ') válejí kláty snhem zaválé

k ryznám, a bud celé, bud rozpilované dolii po ryznách spouštjí, ustavin jsouce

v nebezpeenství, aby klál ze žlebu se vysmekna údy jim nepívalil, což se snadno stáli mže.

S náramnou rychlostí letí tžký klát po hladké ryzn , a letíc fundíi jako tžká

kule. A jakkoli práce ta tžká je a nebezpená, pece každý len chlap pracuje neuna-

ven dnem i nocí, až mu znoj (pot) na ele vyvstává, jen aby ím skour di-cvo s hor

sválené v dolinách pi potocích v haln (slohy) složené spatil. Ale na vzdor usilovnosti

jejich zídka si práci tu do vánoc odbývají; obyejn okolo polovice msíce ledna

(velkého Seana)^ tedy skoro „když se medvd ve zimním spánku svém na druhý bok

obraci" (v polovici zimy, 25. led. na Obrác. sv. Pavla). Nkdy stýskají si dost na tž-

kou práci a malý zárobok. Snad nebude zbytené, když uvedu rozmluvu dvou Handlc

stetnuvších se, která je charakteristická a stav jejich objasuje.

Máco. Die st sa rozehnali kmote?

Jdno. Tu len aú '') na krám do pánou!

Máco. No ved muoj dušu trafit, len chote ? Taký je nadrštný, ako diviak ').

Jano. Nuž ož azdaj sa mu dao nespáilo? (znelíbilo).

Máco. Nuž píd ti tam Ondro Momašové , že mu vraj (pej) zusegr (Aufseher)

málo šichat pri frodloch *) napisal. Nedaj bože ako by si ho helpom ') po nose zabil.

Bassoma febe vraj zaat ^) — i já vraj tebe mám viac verif ako speclfikacii?

Jano. Nuž to tak, hla dovcdaj svoje, ešt t dajú na pokuon ublížit.

Máco. No už je lak! A vo sme sa i my nakapali, cez šilku milú jase pri

tich iludroch!

Jdno. A my! Zlatže kmote, devaef párúv nových fludrov sme robili, ses a meru ')

starých sme poprávali — výše dve sto párv ryza nám prichodilo správaf, Iri skoke ')

na tri zmelake. A to ešt ako to , ale vo se pri lom preklialom zatlaovdni nahr-

dluješ, že by si radj pod dákou vatrou (ohnm) hlady mrcl, ako na taký zárobok hledl.

Máco. A znášho Bruolovho, šitko, sítko do bidla zobralo, ako by si hu vymietol,

od Hálniska až po ped Bezle "). I len tie joche '") sme museli nové vdlaf. A viete

vo to lam tie sparušiny (smetí) , nmsel by ozaj zdhybel (hrza) ! A zokle ") ? Na

moj dušu by si jich ani desiat nebol obral, o by sa na dao boly hodily. Sítko to

bolo kotruo popriek, kolrou do zem koncem zpraluo (zepeto), kotruo na pazder sprá-

skáno. Bola to pomora "), ím (kym) sme my to slobodili a zasa do rovnosti spravili.

^) Zaodéti; šiator := stan; zašatrili = šatem se zaopatiiti.

") Ovde.

*) Uivoliý vep.

*) Schichterlobn; denní plat pi popravkácb.

') Porísko u selíery.

«) Je ma. lileni. Bassem az annyat = jebem ti nialr.

') Meru je poet 40 ; ledy 40. Meruroní chlap = lyrydcelilelý.

') Co devo dlá, když je dol horou ryznují.

^) Místní jméno.

") Nm. Joch; piíiní deva, podpory ileb (fludr).

*') Deva okesand. z kterých se žleby i ryzny skládají (Sockeln).

"*3 Trápení.
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Jano. Poul som já, že bysle radšcj boli šilke lie polepike ') prcžiadnli (oželeli),

Cvo nám na tu laaéskú (Iónskou) instanciu pišly. Ale sté len prcca aj zarobili da-

ívo? Už ako kolvok?

Máco. No ver slé uhádli! Bohu prisám! krpce si zodral, húu, koloin -') si

strhal, riad Qnáhuli) si znitofil. Ke len já sátn, íi bysl vili, kmote, novuiOky

nový capin ') som zlomil , ako som jeden klálik vijekol. Sekeru som do tetího rázu

vyiirbil •). A vo to tak na kámen mrzlo, viete ako už v agvenl po Ondrejskom jar-

nioku bývá, ívo si do kláta zafal, ani sa ti sekera nestarela oho, lakuo to zamrazeno bolo.

Jano. Sitko by to cšl bulo, kuby si sa mal ako vyprávaf do té roboty. Ale ako

nám toho roku zbylo cli — ved sa ani druhému siafa nevrátilo. To verfe, kmolriíku,

muoj ovsík na Loukove taký bol zametený, ako by ho bol medvd zabil. A kedy aj

dáký turák ^) niedzi palce zachytíš, tu ti Brezan hned na hrdle a dávaj na záložnice*)!

Kd ho vezeš, tu ho vezfieš, len sa ty škrab, de fa ani nesvrbí. Ži potom bedák na svt

!

Máco. Ja — už je lak, da jedon si aj puoroviny ') zají a druhý musí na krum-

pachoch (brambory) kapa, ked mu nemá stará doma Cvo do cedila dáf.

Jano. Ve som i já proto se k pánovi rozehnal, i by ma nemohol s par n-
meckýma zraiovaC '). Máme my už aj davo vyrubáno, nuž ale kcif li nev^placajú, ako

ti priehodí a to aby bolo hned. No ved uvidím ako bude! Pozdravujte sa, ked jdete dom.

Když kmeny s hor svaleny jsou a v haln srovnány, nastane kálaika (štípání,

rubáni), která jim asi do konce bi-ezna trvá. Jak náhle osmimužová nkterá spolenost

kálaku dokoná , dostaví se ustanovení od úadu šacovníci, kteí zavázáni jsou písa-

hou, že práci svdomit ocení bez uškození i komory, i dlník. Ku konci bezna,

když na horách jihnuuli a snhy topiti se poínají, opoví se jednoho rána plavaka, a

hned také shání se díví po žlcbídi z poboních dolin do Hronce a Hronu, lak že v po-

ledne téhož dne vidti již díví dol Hronem plovati. Pi plavacc zúastují se staí,

mladí i ženské, když teba pi menší vod polena k rychlejšímu shánní griecpalami

potiskovali. Stává se, že veliká tžká polena, nemohouce pes nkterá mlí místa pe-
plavati, uváznou a na dno se ponoí (zanoria). Ty vytahují se v jeseni, když je nej-

menší voda, a na behu do klietok ') se skládají, aby vyschly. Nenajde-li se íia n
kupec, vházejí se pi druhé plavace, ku konci, když druhé díví odplavalo, do vody. Jme-

nují taková polena zinkhoh (nm. Senkholz). Z jara plaví se také mnoho budového
ib

') Zvýšeni plat.
''') Piléhající vliinú nuhavicc.

') Je náiitroj |ioi)ol)iiý motyce, ale » delším :i špiatým železem. Potebují ho pH za-

vlafování klálfi, zapiioucc ho do deva (^ném. Zapen ?).

*) Udlal zub. Také pkii udlati bc iká.

') 2',, krejcaru.

°) Brávají od Brcziian ua dlub; když |)Otom dlouho neplatí, bývají upomíuáni. Ka
to potahuje se i poekadlo u nich známé: „Zezdme najprv maso, a potom polívka;'

pišli by Brczané a zedli by nám to oni.^ " "''

'J Vepové maso. Snad od lat. porcusí Není Jinde v užívání.

') Dáli na úet; rátaC = poítat.

") 1)0 klece. Položí se dv polena na dél , dv na pi, tak od sebe, aby meil nimi

prázdný tverbran zstal. Tak se to naklade k vyschnutí.

12
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(k stavnO deva, z Bnušského revíru, po Hronu dol v pltch *). Dlá se tam též

mnoho šindel a je tam i pila. Šindel a lehí devné vci plaví se na dašténihách *).

Nkolik pili dovedná svázaných nazývají scaezhy. „Mali srno pae scaeialc dol Hro-

nom." Pi spouštní pltí na vodu, pi plavení díví musí Handlan zaasté i do vody;

ale zvyklý od mládí na vedro, na boue i na mrazy, nebojí se také ledové vody. Po

páži (pazuha) ponouje se do vody jako bobr — a nedostane ani kašel.

Plavaka trvá skoro do konce dubna, a na poátku máje jdou zase do lesa na nová

rubaniska. Tak stráví ti tvrtiny svého živobytí v lese.

eské ryby.
Od Anionina Frice.

(PokraéoTánf.)

Dne 17. ervna poslal našemu Museu zdejší rybá pan Podhorský rybu, kterou

v zdejším okolí ,,placka" nazývají, a k své nejvtší radosti jsem v ní opravdu po-

znal donmlý druh sled Clupea alosa L. Ryba ta jest mlíní, 20 palc dlouhá, a váží

bez mála dv libry; z erných skvrn po stranách tla jest pouze první, hlav nejbližší,

ponkud naznaena.

Nkteí rybái nazývají prý ji „podhoanka" (snad lépe ,odmoanka"3
,

jiní zas

lososnice. Nevyskytuje prý se každý rok, a letos u Prahy jen asi 3 kusy chyceny byly

;

staí však tento jeden, by veškeru pochybnost odstranil, proež nyní slavnému obecenstvu

rybu tu co opravdu eskou pod jejím národním pojmenováním „plachá" uvádím.

O pstruzjcli a lososech.

Opustivše ryby kaprovité pejdmež ku pstruhm a lososm, kteí jsou, rovnž

jako pedešlé, v útvaru svém velmi zajímavé a pro výživu obyvatel našich hornatých

krajin veledležité.

Dávno uplynuly doby, kde losos v slíbropné Vltav naší tak hojn se lovíval, že

se i služebnému lidu v Praze pejídal, a veliká jest nyní cena masa jelio, které lze jen

na tabulích bohá spatiti. Za to ale pstruh posud jest obecnou rybou a slouží chu-

dému lidu v Šumav, Krkonoších a ostatních pohoích skoro za výhradní masitou potravu.

Známky eledi liososovitycli (Salmonoidei).

Tlo šupinami pokryté; na ploutvi hfbetni jest krátký, tukový, kží potažený

pHoísek (pinna adiposa). Svrchní elist jest tvoena mezielisli a pravou elistí

svrchní. V blán íaberní bývá 6—i3 lánk kostných.

Mchý vzdušní jest pouze jeden, a vajeníky nemají zvláštní vejcovod, kterým by

jikry ven pouštli, nýbrž zralé jikry odpadávají do dutiny bišní a odtud teprva zvláštní

dirkou pomocí bišních sval ven vymakány bývají.

) Prám, vory.

') Plt z desek (prken) složené.
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Kolem východu žaludeínílio jest velký poet slepých (Obr. 32.)

stívek (appendiccs pyloricac, Obr. .32). Podobné pí-

všky iialt-záiiic u vutSí íiisli moských ryb, ale poet jejich

se mÍMií. Moská ryba Aminodytes má pouze jedno slepé

stívko, nás okoun má Ii, lipan jich má 24 a lokarda

(Scomber, scombrus), v Sli-edozeninini moi žijící, má jicii

i91. Pilevníci mají podivný ústroj ten za náhradu žláze

slinivky (pancreas), a u nkterých moi'ských ryb mají

opravdu podobu žláze, au všechny vespolek srstají a jen

jedním spoleným otvorem slávu svou do hlavního steva

pouštjí.

U eledi lososovitých otvírá se každé toto slepé stívko

zvláštním otvorem do hlavního steva , a na jae se v nich nalézá asto tascmnicc, Bo-

thriocephalus infundibuliformis (u lipana) a B. proboscideus (u lososa).

V celku jest tvar ryb lososovitých podobný kapi-ímu, nebo oni stoji v soustav

blízko kapr, náležejíce též k mkkoploutvým. Rod Coregonus iní pechod od kapr

(Obr. 33.)k pstruhm, maje podobu prvnjších, znaky však poslednjších.

Rovnž jako se díve všechny kaprovité r5'by nazývaly Cy-

priniis , taktéž jmenoval Linné všechny lososovité Salmo; ale

nyní rod ten jest na více rod rozdlen: Coregonus, Thymallus,

Salar, Fario a Salmo, k snadnjšímu pehledu jednotlivých druh

pi obšírném studium všech známých ryb. K lepšímu porozumní

znakm podávám zde výkres patra lososího, složeného z obou uiczi-

clistí: a, a, elisti: b, b, kosti rádiové c, a kostí patrových:

d, d. (Obr. 33.)

Rod l^alar Valenc. (Pstruhovití.) Otvor úst velký, kolkolem špiatými, ostrými

zuby posázený. Na každé kosti patrové jest jedna ada zub, na kosti rádiové dvé

rady. Šupiny na tle jsou malé, outlé. Slepých stívek je 40—"O, z nichž jsou nej-

delší ly, jenž první kruh tvoí.

Pstruh obecný. Salar Ausoiiii Val. Salmo fario L. (Obr. 34.)

Délka hlavy rovná se Týšcc tla, anebo jest ješt znanjší. Svrchní elist

sáhá až pod zadní kraj oka. .lednotlivé ásti píkrovky žaberní jsou d(d nazad

položeny. Cercená^ modrá a erná koleka zdobí pstruha
,

jehož základní barva

bývá rozliná. /T. 4/9—10. . 3/7—8. B. 1/8. P. 1/12. O. 17.

Co se týe V7barvcní, bývají pstruzi podrobeni rozliným promnám, které se « jedno-

tlivých ídí dle stáí, dle asu tem' a dle spsobu vod, v kterých žijí. Odrdy, nápad-

nji se od sebe lišicí, byly díve za zvláštní druhy považovány, ale prosazení rozliných

odrd v stejné pomry dokázalo, že všechny jednomu druhu náležejí, an za njaký as

jich více nebylo možná rozeznati. Místo všeobecného popisu uvedu jeilnotlivé odrdy.

1. Pílruh lesní ili skalní. Salmo fario Bloch. Povrch hlav^ a hbet jest erno-

Indý, po stranách tla jsou svtle ervené, bílým kruhem opatené skvrny.

Nalézá se v hlubokých tních lesních potok, zvlášt na místech tmavých, stinných

12*



kde se ješl pod kameny iiob velké koeny slroinú skrývá, by Iiu slunce o temný šat

nepipravilo. Pi dobré pastv vzroste na 4—5 liber.

2. Pstruh imdhorni. Sabno alpinus Bluch. Podoben jest pedešlému, má ale

velmi mnoho erných, ervených a hndých skvrn, které jsou drobnjší než u pstruha

lesnílio, a i hlavu pokrývají. Bicho jest blavé. Zrst tohoto pstruha nedosahuje nikdy

té velikosti
,
jako pedešlého. Žije pouze na Alpách a podobn vysokých pohoích.

3. Pstruh rybniní. Hbet má tmavohndý, strany tla se zlat lesknou a jsou

pokryty svtle ervenými, kulatými skvrnami, kolem kterých jest modrý kruh. Též na

ploutvi hbetní jsou ervené skvrny. Tak barvení pstruhové žiji ve velkých potocích a

v rybnících , do kterých pramenitá voda hojn pitéká. Takovým ílvají u nás „Lachs-

forelle," když znanjší velikosti 3 neb 4 liber dosáhnou.

4. Pstruh jez-crni bývá nejtemnjší barvy, a místo ervených skvrn má tlo po-

kryté ernými nepravidelnými tekami. Žije ve velkých jezerách a váživá až 10 liber.

Mimo tyto hlavní spsoby vybarvení lze u pstruha obecného ješt jiné nahodilé

zmny v rozdlení a potu skvrn pozorovati.

Velkost a dobrá váha dá se u pstruh hojnou pastvou až ku podivu zvýšiti. V je-

zerách horního Rakouska dosahuje za nkolik let 15—17 liber; 32 liber tžký, 25 palc

dlouhý exemplá byl r. 1851 bliž Vídn chycen.

Z Desenického jezera v Šumav obdržel jsem pstruha k odrd lesní náležejícího

asi 2 libry tžkého, akoli tam obyejn v potocích mívají jen '/s neb 1 libru.

Netoliko v barv jest pstruh nestálý, ale též v^j tvaru tla se dle stáí a pohlaví

ponkud mní. Ploutev ocasní, která u mladých bývá vystižena, koní u starých rovn

neb zakulacen. Samec má hlavu vtší , zub mén , ale silnjší , a zpodní elist se

v stáí hákovit nahoru zahýbá. Pívšk stevních jest 50.

Jak již ásten povdino, miluje pstruh istou pramenitou vodu, žije od hmyzu,

erv a malých ryb, na nž nepohnut v njaké skrýši eká a pak rychle jak stela je

uchvacuje. Na mušky neb mry vyskakuje z vody ven, a rybái používají toho k jeho

chytání, hrajíce mu nad vodou falešnou muškou, ve které udice ukryta jest.

Pes jezy, hráze neb jiné pekážky umí pstruh znamenit se vymršovati , což o

nm, jakož i o lososu, dosti známo jest.

as tení pipadá u nho až v záí a íjnu, tu skrývá své co drobný hrách velké jikry

bud mezi kamením neb koeny strom,, neb do malých prohlubin naschvál do písku vyrytých.
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Zdá se, že pstruzi v noci spi, jelikož se iiobojí ani svClia ani slabého lirmotu, a

liše pi^i dn se drži, zvolna ocasem sem lam pohybujíce. V zimi; je lze nalézti jedno-

tliv mezi koeny neb pod kamením lak pitom umící, že se i do ruky chytit daji, a

dle pnizdnúho žaludku se souditi dá, že v jakýsi zimní spánek upadají.

O hojnosti pstruhii v Sninav podává bližších zpráv pan Voldich v Lotosu na r.

1858. V as tení chytí ryhái^ na šumavském potoku v okresu jedné hodiny cesty za

týden pres sto liber pstruiii ; mimo ten Oas asi pt liber.

Chování pstruhii v rybrncích jest v mnohých krajinách velmi výnosné, požaduje ale

mnoho obezelosti a opatrnosti. Nejlépe se hodí k nasazení mladí pstruhové 6 neb 7

lot tžcí, nesmjí se však náhle do jiné vody pustit, nýbrž musí se pomalu pimíchávat

té nové vody do nádob, v kterých se penášejí.

Ku potrav jejich se nasadí zároveii ízci, slevlata, pulci, piskoi a jiné malé ryby.

Podobné rybníky byly též v echách, dle udání pana Dundra, v krajích Boleslav-

ském, Hraiieckém, Chebském, Chrudimském a Žatockém , nyní však již vypuštny jsou.

Rod Tliyiiialiis Cuv. Olvor úst malý. elisti, kost rádiová a patro jsou po-

sázeny ostrými zoubky. Ploutev hbelní jcsl dlouhá a vysoká. Šupiny jsou mírn veliké,

tuhé a neodpadávají snadno. Pívšky, kterých jest kolem žaludku 19—24, jsou dlouhé,

široké, a poslední jest nejvtší.

liipaii. Tliyiiialliis vexillifer Ayas. Salmo thymallus L. (Obr. 35.)

Hlava malá , éelist zpodní kratší než svrchní. Ploutev hbetní jest dvakrát

lak dlouhá jako ítuí. Podél postranní cáry lze napoísti 85—88 šupin.

CObr. 35.)

Obyejn bývá lipan následovn barven: hbet zelenohndý, strany šedé, stríbro-

lesklé ; hlava na povrchu hndá, na stranách zažloutlá a nkolika ernými skvrnami

zdobená. Nkdy jest i na svrchní pední ásti nco erných skvrn nad postranní árou,

a šedohndé pásky podél celého tla. itní a bišní ploutve jsou fialové s hndými páskami.

Ploutve prsní zažloutlé, v as tení ervenavé. Hbetní ploutev mní barvu do

modra a ervena, a bývá mimo to poseta hndými skvrnami a páskami. Ocasní ploutev

má lutéž barvu jako hbetní, ale bývá jen zídka skvruatá. Ostatn jsou ob tmavé.

Duhovka oní jest zlatá, ern kroiienatá. Mladí lipani mají všechny ploutve bledé, príi-

lUedné, a jen hbetní bývá slab skvrnatá.
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Barvitost lipana podléhá též zmnám dle poíasí, stáí a spsobu vody, v které žije-

Nejvtší tíže, litero dosahuje, obnáší 3 libry, a nikdy nebývají delší než dva slí-evíce.

Z eky .lizery blíže Turnova obdržel jsem od svého assistenta pana F. Pracha dva

exempláe, které jsou sticvíc dlouhé a každý asi libru tžký.

V echách jsou lipani o mnohem vzácnjší než pstruhové, a bylo by páti, aby

o jejich rozšíení po naší vlasti dkladná udání se napsala a aveejnila.

Co se týe potravy a chování, neliší se hrub lipan od pstruha, a ukrývá též

svoje jikry do dlk ocasem v písku vyrytých, a ješt je i pikrývá kamínky. iní to

již v msíci beznu, ale mladí teprva v ervnu se lihnou.

Zídka se nalézá lipan ve velikém jezee, ale tím spíše v malých ekách a v hor-

ských potokách. (Pan Voldich ho mezi rybami šumavskými neuvádí.) V as tení táhne

po páru, jindy ale obyejn jen osamle žije. V rybnících se nedá tak výhodn chovat

jako pstruh, ehož hospodái rybniní litují, an má ješt lepší maso než tento.

V Laponsku jest prý veliké množství lipan, ale ostatn nalézá se po celé

Evrop všude jen po skrovnu.

Rod Salino Val. Znaky rodu toho jsou tytéž jako u pstruha, jen že jest pouze

pední plocha kosti radiové (Os vomeris) zuby posázena.

liosos. Salino salar L. (Obr. 36.)

Délka hlavy rovná se nejvtší výšce tla. Ciiobot jest pišpiatlý, bicho

vypouchlé, hbet skoro rovný. Zpodní elist se hákovite nahoru zabíhá (ale

jen prý na zimu).

(Obr. 36.)

Hbet lososv jest šedomodrý, strany, tváe a mezielisl leskle stíbit bílé. Povrch

hlavy jest více zamodralý než hbet. erné skvrny, jimiž tlo poseto jest, mají bud

podobu písmeny X neb hvzdy, a jsou na hlav mnohem vtší než na tle, kdež stoji

nad postranní árou po tyech neb pli adách , blíže k ocasu jen po dvou. Pod po-

stranní árou scházívají nkdy, erné skvrny nalézají se ale na poátku šedé ploutve

hbetní. Ploutev prsní jest svrchu zcela erná, zezpod jen na konci, ocasní jest erná,

bišní zaernalá, na poátku crvenavá, a itní šedá. lánku mají ploutve: H. 3/10—11

. 2/9 B. 1/9 P. 1/13 O. 19. Šupin jest podél postranní áry asi 130, pívsk
stedvních 60.

Nejastji se chytí losos 2'/,—3 stevíce dlouhý, akoli co vzácnost též až na pt

stevíc vzrstá a 30—80 liber vážívá. Náš losos žije v Severním a Baltickém moi,

odkudž na jae v malých houfech do ek táhne, a pes jezy, hráze a vodopády skoky
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provozuje na dva sáhy výšky a 20 stevíc dálky. Se znamenitou vytrvalosti opakuje

loto umlé vymrštování tak dlouiio, až se mu zámr jeho poštstí. Když se po velkém

namáliáiií pece do malé i'eky dostiil, klade svá jikra do dlk ocasem v písku vyrytých,

jako pstruh a lipan. Na podzim se vrací zase do moe. Ve Švédsku a Rusku prý

ostává i pes zimu v ekách.

Vyrostlý mliiií losos má zpodní elist hákovit nahoru zahnutou, dle domní rj'-

bá jen na podzim ; nkteí pírodozpyte! myslili, že to zvláštní druh jest, a jmenovali

jej Salmo liatnutus. Pan kupce Chlumecký daroval našenm Museu hlavu takového lososa.

Pi svém tahu do ek volí losos vždy erslvji proudící vodu, a též v ece se

drží nejvíce uprosted aneb na siln proudících místech. Jest velmi opatrný, leká se

bílých stavení na behu stojících, lodí, vor, a hluk ezací pily neb stelba z dl prý

jej daleko zahánjí. !

Pi taim pluje naped starý jikrnáí, asi loket za ním dva, pak opt dva, a za nimi

sledují samci, velcí naped a menší nejposlednji. Chyti-li rybá malého samce, již ví,

že z toho houfu sotva co dostane.

Za ías Karla IV. byl losos ve Vltav a v Labi tak obecnou rybou, že sob slu-

žebný lid v Praze a v Litomicích pi vstoupení do služby vymioval , že mu nesmí

být dán k obdu losos za týden více než dvakráte. Nesíslný poet jez a nástroj

chytacích brání nyní tahu losos, by až do naší zem so dostali. Luební továrny na

behách postavené, plavba vor a parolodí zaplašují ješt ten malý poet vytrvalých

losos, klci'í se pece až k nám dostanou, a byla by lahdka ta v Praze ješt vzácnjší, kdyby

ji železnice rychlým letem v dosti erstvém stavu z Moravy a severních Nmec nepHvážely.

Teba se ješt zmíniti o povsti rybáské, dle které losos u Mlníka vždy volí

radji Vltavu, sumec ale Labe. Letošní rok však jakožto velikou vzácnost považují, že

prý u Hradec Králové mnoho losos chyceno bylo.

'

Rod Fario Val. Zuby jsou na kosti rádiové pouze v jedné ad zasazeny.

Ostatn platí znaky rodu Salar.

Pstruh lososovy. Fario marsis:!!! neck. (Obr. 37).

Kost rádiová má podle délky 10 zub v jedné ad , ale vedle nejzadnj-

šího stojí ješt s každé strany jeden. elo rovné. Tlo jest posázeno velkým

množstvím velkých erných skvrn.

(Obr. 37.)

Povrch hlavy a hbetu jest tmavozelený, dokud jest ryba živá; jak mile lekne, pro-
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mní se tmavozelená barva v zahndlou. Sírany tla jsou stíbit bílé, fialov nadchnuté

;

vole, prsa a bicho jsou Cist stíbité bílé. erné skvrny, jimiž tlo zdobeno jest,

jsou nad postranní árou ídejši, ale tvaru pliu kulatého, pod árou jsou husté, vtší,

nepravidelné a mají podobu písmeny X Ploutev hbetní jest zašedivlá, má na konci

tmavou širokou pásku a jest posázena nkolika adami erných skvrn, mezi nimiž též

nco ervenavých se nalézá. Ploutev ocasní jest barvy fialové a má na konci široký

ernavý pruh, na njž ješt ouzká blavá páska následuje. Ostatní ploutve jsou zašedi-

ylé neb zažloutlé, a nemají žádných skvrn. Duhovka jest stíbitá, ku pedu ern kropenatá.

p Tento popis podává pan Heckel ve svém díle: „Die Siisswasserfische der ósterrei-

chischen Monarchie" a praví, že pstruha lososového (Fario Marsicrlii) obdržel pouze

z velkých jezer horních Rakous a z jezera Traunského, Atterského a Bodenského, kdež

prý obyejn 25—30 a co vzácnost až i 65 liber tžký bývá.

Za potravu jemu slouží z vtší ásti oukleje a rybiky v tamjších krajinách

Rheinanken a Krópfling zvané.

as tení pipadá v uvedených jezerách v msíci listopadu a prosinci, v kterýž

as ryby ty do rek a potokii táhnou, které s jezery tmi souvisí. Druh ten neleká tak

snadno jako jeho píbuzní, a dá se pesaditi do rybník, které mají pramenitou vodu,

kamenité dno a nejmén 8—10 stevícil hloubky.

Pstruzí, u nás v Cechách pod jménem Lachsforelle zuámí, jsou pouze odrda

pstruha obecného, tak zvaný pstruh rybniný, Gold- neb Teichforclle, Aurata lacustris

u Balbina, který znanjším zrstem na lososa upomíná.

Nesmí se nikdo diviti, že posud mže pochybnosti stávat, zdali tak krásná a ušlech-

tilá ryba v echách žije ili ne. Prohlídneme-li knihy o rybách Nmecka jednající,

spatíme o Lachsforelle samé zmatky a odporující sob udání, jakož i nepravé uvádní

obraz a latinských jmen. I pan Heckel se ani slovem nezmiuje, zdali od nho po-

psaný Fario Marsigiii jest tentýž, jejž Bloch mezi nmeckými rybami uvádí a jehož

vyobrazení na Tab. XXI. podává. Popis a vyobrazení Blochovo srovnává se v celku

s oním pana Heckla, a uvedu zde co Bloch o svém Salmo Trutta (Lachsforelle) praví.

„Salmo Trutta žije v Severním a Baltickém moi, a v listopadu a prosinci táhne

do ek, by tam své jikry kladl. Zdrží se asto pes celou zimu v sladké vod, a

teprv když jde led, do more se \Tací. Do Labe vstupuje u Hamburka již v máji, ale

nejhojnji se loví mezi sv. Michalem a vánocemi. V Skotsku je udí na spsob sled

a vedou s nimi znaný obchod."

Co podivuhodnou vlastnost uvádí Bloch o ryb té, že její celá hlava, ústa a jazyk

ve tm svítí leskem kostíkovím (Phosphorescenz) , a dotkne-li se nkdo prstem ástí

tch, že i tento svítí. (Vlastnost tu mají i nkteré moské ryby, nejznamenitji : Ortha-

goriscus mola, který jen jako hlava velké ryby vypadá a v Dalmácii „Pesce luna* se

nazývá, protože v noci svítí.)

Jak daleko pstruh lososový do Labe vstupuje, neudává Bloch, i dalo by se mysliti,

že by mohl jako losos až do ech pitáhnout, a jakkoli mne rybái ujišovali, že Lachs-

forelle chylávají na podzim, tož pece ji mezi eskými rybami jen se znamením otázky

uvedu. Mj dobrý pítel pan Sigel, kustos pi Museu v Hamburce, mne ujisfoval, že

pravý Fario Marsigiii v ústí Labe se nechytá, a že ho ani v Hamburském Museu nemají.

Pi té píležitosti upozorují naše laskavé tenáe, že se nesmí ryba ta proto již mezi
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íeské poi^ítRt, když ji njaký boliá v Praze na své tabuli mCl, a pipomínám snadné

spojení vclkýcli mést se železnicemi, které již možným iní, že i moi-ské ryby u obdiod-

níkii v lahdkách dosti íerstvé spatujeme, a tak se snadno státi mže, že Vídenští ry-

bái vzárné pstruhy z jezer hornorakoiiských do Prahy zašlou.

Frant. Wilib. Schmidl podává ve svém íasopise: „Sammiung physikalisch-iikono-

misnher Aufsátze. Prag- \ "95." seznam ryb Ocskýdi, které prý všecky sám na Pražském

rybím trhu koupil a pro sbírku hrabte Canaia vycpal.

V seznamu lom jest uvedeno nkolik druli losos, o kterých josl velmi nejisto,

zdali opravdu v echách chyceny aneb dokonce na Pražském trhu prodávány byly. Tolik

jest jisto , že nyní již rybái nic o nich nevdí a že v žádné sbírce Pražské se nena-

lézají. Jsou to následující

:

„Satmo saliielinti.1 L., der Salbling oder Schwarzreutel. Im Riesengebirge und

Bairischen Gebiro; bei Seejiigern." Jest sice ku pravd podobno, že ryba ta, která jest

v jezerácli alpskýcli a hornorakouských velmi obecná , též v nkterém jezee Šumavy

žije, ale schází o tom všech novjších zpráv.

Jelikož lze tento druh losos dle erveného bicha a dle bílé barvy prvního lánku

ploutve bišní a itní snadno poznati, doufám že se brzy bližších zpráv dokáme, když

tímto skoumatelé tch krajin upozornni budou. Rád bych každému vynahradil všecky

oulraty, kdo by pro sbírku musejní eský exemplá v líhu uschovaný zaslal.

Obyejn vzrstá S. salvelinus na 8—9 palc a váží '/, libry, pi dobré pastv

však a v píznivých pomrech dosahuje délky dvou stevíc a tíže 18—20 liber. as
tení pipadá u nho v listopadu, prosinci neb v lednu.

V rozliných jezerách bývá rozlin barven, a nkteí pírodozpytci chtli dle toho

mnoho druh nadlati.

Dále uvádí pan F. W. Schmidt „Salmo coerulescens nova species. Kleiner Lachs.

In der Moldau im Winter."

Jest úpln nemožno rozhodnouti, co asi Schmidt za domnlý nový druh ml, an

se exemplá ten do našeho Musea nedostal.

Domnní pana Dr. Ammerlinga, že by to byl Salmo Wartmanni, který prý žije

v hlubinách Dešenického jezera v Šumav, jest velmi nejisté.

Nemaje sám pesvdení, zdali tomu tak, že posud Salmo Wartmanni v Šumav
žije, chci o ryb té, kterou nyní pírodozpytcové Coregonus Wartmanni nazývají, dkla-

dnji pojednati, jsa toho mínní, že by se do ech s užitkem pesadili dala.

Rod Coreg-oiiiis Arted Cuv. Ústa malá. Svrchní elist nedosahuje až pod

oko, anebo dosahuje práv až ped n. Ústa nemají žádné zuby, a jen jazyk jest po-

sázen velmi outlými zoubky. Šupiny jsou velké, outlé a snadno opadávají. Ploutev

hbetní jest vyšší než delší.

IjOsos U^artinaiiniv. Coreg^oiiiis H^artiiiaiini Cuc. Salmo Wartmanni

< Btoch Tab. 105. Coregonus palea Cuv. (Obr. 38).

-'i>l Hlava malá, zašpiatlá. Ob elisti stejn dlouhé, svrchní elist sáhá až

pod pední kraj oka. (Šupiny jsou menší, a jest jich vtší poet než u ostatních

druh loho rodu.)



Povrch lilavy, hbet a strany tla až k postranní áe jsou svtle modré, stíbit le-

sklé. Podél postranní áry jsou outlé erné skvrny, a zažloutle bílé ploutve mají všechny

zamodrale ernou širokou pásku. Duhovka jest stíbitá. Na první pohled by mohl

tento druh losos za rybu kaprovitou držán býti, ale tukový pívsek (pimia adiposa)

na hbet pamatuje nás, že k lososíim náleží.

Losos Wartmannv nedosahuje lak znané velikosti jako pstruzi a lososi v jezerách

žijící, nýbrž bývá jen 15—18" dlouhý a 1'/, až 4 libry tžký. Slepých stívek kolem

žaludku má asi 150.

V jezerách alpských a hornorakouských žije u velkém množství, a lov jeho jest

pro tamjší obyvatele tak dležitý, jako pro námoníky lov sled.

Na jezee Bodenském loví každý veer 20 až 25 rybá sítmi 60— 70 sáh vy-

sokými lososa Wartmannova, tam obecn Rheinanken neb Blaufelcher zvaného. Do rána

chytí každý 200 až 400 kus. On náleží k nejchutnjším rybám, a pipraven na

všelijaký spsob daleko se co lahdka zaváží.

Jak mile se povtrnost ochladí, drží se ryby ty v ohromné hloubce 70—100 sáh,

kdež pes celou zimu ostanou, a teprva v as tení v únoru a beznu vystoupí až na

10 sáh pod hladinu, a tu ve velkých houfech tak se hromadí, že si až vespolek šupiny

otírají a nkterý i k umakání pijde.

V jezerách severnílio Nmecka žije znamenitá ryba Coregonus Maraena, lososu

Wartmannovu velmi podobna , ale tou zvláštností vyznaena, že má svrchní elist o

mnoho kraléi než dolejší.

Nejhojnji nalézají se Maraeny v jezee Madujském, ti hodiny od Šttina vzdáleném,

neb se tam každoron (dle udání Blochova 1782) ti tisíce kus lovívalo. Rovnž jako pe-
dešlý druh žijí ve velkých hlubinách a zídka se mimo as tení (v listopadu) k hladin

nebo behu pibližují a nikdy do ek neb potok nevystupují, jako praví pstruzi a lo-

sosi iní. Vyndány z vody velmi brzy leknou , ale pece se dají z jednoho jezera do

druhého pesadit, jestliže se opatrn s nimi zachází a nové jezero dostatenou hloubku

a jílové neb pískové dno má. Novým spsobem umlého rozmnožování ryb by se snad

dalo pesazení mnohem snadnji uskutenit. Tak dobe jako je možno, že by losos

Wartmannv v jezerách Šumavy žil, jest rovnž možno, že by Maraena v jezerách Kr-

konošských se nalézti mohla anebo tam pesaditi dala.

V Seznamu F. W. Schmidta stojí též, že Salmo Eperlanus (lyní COregonus Eper-
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liinus) v ece Nise ii Liberce se chylává. íliíka la padá ilo Odry, a líni se dá vysv-

tliti, že tun iiiiilý druii lusos v ceiýcli ecliácli jinde se nenalézá.

Rusky zovc se ryba ta sujatak, a esky nazývá ji Aminerling losos koicba ; žije( ve

velkých liloubkácli nCkterýcIi jezer severního Nmecka, odkudž v as tení v beznu do

Odry táluie. Poznati lze rybiku tu, obyejn jen 3—4 palce dlouhou, dle vyouhlé

zpodní elisti, dle 1 7 iáiikíi v ploutvi itní a dle nelibého zápachu jejího. Naše Museum

nechová žádný eský exuinplái-, a bylo by záhodno, aby nkdo v krajin Liberecké hledl

se pesvditi, zdali se udání pana Schmidta potvrzuje.

Pan Schmidt též udává, že ve Vltav jakýsi Salino ulbula L., Weissfurelle , se

nalézá. Jméno to náleží dle Blocha ku práv popsanému druhu S. Epcrlanus.

Xnáiiiky í-cledi ^tikovitych (Esocini).

Tlo krylo jest obyiejn šupinami, ploiiler hbelni jesl pnine jedna a siln

k ocasní pibiiiena. PHcsek tukocij (pinna adiposa) sekáni. Kraj stehni elisli

tvoen jest i ásti s mezielisti. Mchý vzdušni pouze jeden. Slepá stívka žádná.

K eledí té, která též k oddílu iiikkoploutvýcii náleží, ítají se ryby velmi ne-

stejného zevnitního tvaru, n. p. Bclone acus C. V. jest i-yba v Sledozeinníni a Sever-

ním moi žijící; jsouc stihlá co ouho má ob elisti v dlouhé tenké špiky prodloužené,

a kostí její pi vaení zezelenají. Litací ryba, E.\ocoetus volitans, má asi podobu tloušt,

ale její ploutve prsní jsou lak dlouhé jako tlo, tak že pomocí tchto se na chvilku nad

vodu vznésti mže.

Rod Eso.v, stíka. Tlo táhlé, šupinaté, rypák okrouhlý, tupý, do šíky smá-

knutý. Mezielisti jsou malé, drobnými zoubky poseté, a ve svrchní elisli nalézají se

kužehtvité zuby nestejné velUíOSti ; na patru a na kosti rádiové jsou malé zoubky. Otvor

úst veliký, postranní ára zetelná, mchý vzdušní veliký.

^fika obecná. Esox luius L. (Obr. 39.)

Hlava dlouhá, zpodní sanice pesahuje svrchm'. Svrchní elist sáliá nazad až

do pli hlavy. Tlo po stranách hnd skvrnalé.

(Obr. 39)

Hbet a hlava jsou zazelenalé, erné, boky mají žluté skvrny na šedé pd. Bicho

jesl bílé, ern skvrnalé. V as tení stávají se boky olivov zelené, žluté skvrny

pékiíéjší a žábry živ ervené.
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Ploutve prsní a bišní jsoti zaervenalé; libetnf, itní a ocasní plonlve zahndlé,

íern skvrnaté. Vybarvení štik jest podrobeno mnohým zmnám dle vlivu poasí, vody,

potravy a stáí.

Štika — postrach všech mladých kapri — žralok sladkých vod — lygr mezi

rybami všude se vyskytuje, kdekoli njaká potrava pro ni se nalézá, a asto se objevuje

i v rybnících, do kterých ani usazena nebyla.

Pílišnou, až hnusnou žravostí puzena zachvacuje všelikého druhu ryby, vodní myši,

žáby, hady, a užírá i mrtvá tla lidí neb zvíat ve vod hnijících.

Akoli píroda štiku urila, aby pílišné rozmnožení svého vlastního druhu zabránila

hltavostí, kterouž i svá mláata požírá, pece jí udlila dosti vtipu, aby se potrav zdraví

jejímu škodlivé vyhnula. Znáfona dobe rozdíl mezí žábou jedlou a ropuchou, a pochut-

návajíc sob na oné zavrhuje a zamítá tuto. Opatrn drží okouna neb ježdíka za hlavu

tak dlouho až lekne, neb se bojí, by jí tvrdé ostny neuškodily pi polykání. Neostýchá

se pepadnouti rybu, která není o nic menší než ona sama, na spsob had pomalu ji

polyká, a když hlava již v žaludku strávena jest, ouhá ješt ocas z tlamy ven.

Ze všech ryb roste štika nejerstvji , v prvním roce vážívá již 2 libry , v dru-

hém 3— 4 libry; v tetím roce bývá již 18—20 palcii dlouhá.

Rybái'i udávají stáí štiky na 8— 10 let, za který as vzrostou na 20—48 liber

tíže. Bloch vypravuje o štice, která mla sedm stevíc délky, a cituje Gesnera, jenž

píše, že r. 1497 chytili v Heilbrunu ve Švábsku štiku, která mla na sob kruh s e-
ckým nápisem, že roku 1230 na rozkaz císae Bedicha II. takto znamenána a do jednoho

tamjšího jezera vsazena byla. Mla prý 19 stevíc délky. Nechci se zastávati báje-

ného udání tohoto, dle kteréhož by byla ryba ta 267 let žila, ale myslím, že v pízni-

vých okolnostech a pi dobré pastv dosahuje štika znan vyššího stáí než 10 let.

as tení trvá u štik od února do dubna, a sice ve ti-ech oddílech. Jikry nasazuji

na mlká místa v jezerách neb na louky, které od ek vodou zalité jsou, a tím se stává,

že se zmaí velká ást jiker, opadne-li náhle voda. Pi kladení jiker jsou jaksi pitomé,

nedbají na blížící se nebezpeí a dají se snadno do ruky chytit.

V Anglicku má jen tuná štika cenu, a proto se prý tamjší rybái neostýchají jí

naíznout bicho, by se pesvdili, je-li dosti tuná. Jc-li hubená, zas ji zašijí a do

vody hodí, kterýžto píklad sem uvedl, bych na tuhost jejího živobytí upozornil.

Štika žije v sladkých vodách celé Evropy a severní Asie. Též prý se nalézá

v jezerách severní Ameriky, kdež zárove ješt ti-i jiné druhy rozeznali lze.

Rychlý vzrst, chutné maso a ncchoulostivá povaha iní ji užitenou pro rybí ho-

spodáe, nkteí jí též používají, by ve velkých rybnících line kapry popohánla a vodu

od malých rybiek istila; anebo ji nasazují do misi pro kapry nespsobilých a krmí ji

tam rybami mén váženými : ouklejemi, ploticemi a perlíny.

Známky eledi Piskou (Acanthopsides HeckelJ.

Tvar tla táhlý, hlava malá a tak potažena kží, že zstává pouze malý otvor ža-

berní. Kosti podoní a príkrovky žaberní bývají ozbrojeny ostrými trny. Ploutev hbclni

jest krátká, nemá žádný tvrdý osten, a stojí nad ploutvemi bišními. Tlo malé, šupinaté.
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Z piskoi- a nkolika jim podobiiýcli ryli izozcinskýcii utvoil pan Hcckul zvliišln

iclcif, protože ani ku kapriim ani k snrncflni su pro podivný Ivar sviíj pi-ipojili nedají

Jsouf to veskrz malé rybiOky, které mimo již uvedené z.naky i miioliými jinými zvlášt-

nostmi nápadnými se stávají. Pi dýchání berou vzduch z vody, kyslík z nho spotebujj

ku zlcpíioaí krve a kyselinu Lddikovou vypouštjí — iti! (Knnan v (Jilberts Annalen

Bd. XXX. sir. 140-159.)

Druhy u nás žijící, jsouce do ruky chyceny, vydávají zvláštní zvuk, což jejich

eská jména piskoi', meiika a sykavec dobe naznaují.

Rod Cobifi.H. pi<4lior. Hlava jest inala, zuby požcrákov špiaté, v dosti hoj-

ném potu na každé stran v jedné rad. Ploutev iibctní stojí nad ploutvemi bišními

daleko nazad. Mchýt vzdušní jest obklíen kostnou skoápkou, od hbetových dvou

obratl tvoenou. Pažabry Jsou nevyvinuty.

Pisko. Cobi4i« fo<i«MÍlis L. (Obr. 40.)

Hlava krátká. Kolem líst jest 10 fouskii. Podél strany tla táhnou se široké

ernohndé a žluté pásky, a mimo to jest celé tlo ernými tekami ozdobeno.

U. 3/(5. . 3/5. B. 2/5. . 1/8-9. U. 16.

(Obr. 40.)

Hbet má barvu tmavohndou, bicho oranžovou, a celé tlo, jakož i hlava, posá-

zeno jest ernými tekami. Po stranách táhne se uprosted tla silná ernohndá

páska, a nad ní i pod ní je žlutá páska. Pod zpodní žlutou páskou následuje ješt

ouzká ernohndá.

Ploutve jsou tmavohndé, ernými tekami poseté, duhovka oka zlatá. Obyejn bývá

pisko 8— 12 palc dlouhý, a liší se již tím od ostatních u nás žijících jemu podobných

ryb. Nejradji zdržuje se v bahnách, v potokách s bahnitou pdou a v malých ekách.

Vyndán z vody nelekne tak brzy, protože svj malý otvor žaberní snadno proti

vplyvu vzduchu uzavíti miiže.

V nádob s inou vodou a málem tuné zem na dn dá se dlouho udržeti,

dává-li se mu erstvá voda asi dvakrát za týden. Na 24 hodin ped boukou pone
být nepokojný a kalí vodu, kdež za pkného poasí tiše na dn se drží.

Vyschne-li voda nad moálem, v kterém žije, zaryje se hluboko do bahna, což též

každou zinm inívá.

Jeho maso není píliš chutné, majíc bahnitou chuf.

Za potravu slouží piskoovi hmyz, ervi a jikry jiných ryb, a jelikož zídka na

udici se chytit dá, obyejn sítmi se loví. Na Pražský rybí trh málo kdy pinesen bývá,

za to ale do Vídn u velkém umožství z uherských bahen se piváží.
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IVIrciika. Cobitis barbatiila L. (Obr. 41.)

Hlava jest pomrn delší a širší než u piskoe, kolem úst jest jen 6 fouskii.

Ploiilov ocasní, skoro rovn konící, má na koenu zpodní ple ernou skvrnu.

E. 3/7. . 3/5. B. 2/6. P. l/IO. O. 16.

(Obr. 41.)

Hbet jest tmavozelený, strany tla zažloiillú, bicho šedé. Hlava, hbet a strany

jsou posázeny nepravidelnými skvrnami , které i na ploutvích se nalézají , vyjma

itní a bišní.

Obyejn bývá meka 3—4, nanejvýš 5 palc dlouhá, žije v tekoucích vodách,

nikdy v stojatých, nejradji v potokách. Podolské grundle nejsou nic jiného než meky,

které však se nechytají ve Vltav, nýbrž v potoku Nuselském, sv.- Prokopském a jiných.

Maso jejich jest velmi chutné, a u nás v echách prý se, dle udání pana Heckla, místy

meky ve zvláštních rybníkách pokrutinami, mákem a ovím trusem krmí.

Meka jest velmi choulostivá a hned lekne, jak do stojaté vody neb dokonce na

sucho pi-ijde. Rozmnoženi její jest hojné, a po naší zemi jí lze v každém potoce nalézti,

ale na rybí trh pinášeny nebývají, proto že se chytáním jejím nezabývají rybái, nýbrž

zvláštní lovci, kteí Prahu též raky a žábami zásobují.

Syfeavec. Cobitis taeiiia L, Cobitis aculeata Gess. (Obr. 42).

Hlava a tlo se stran splosklé, kolem úst 6 fousk. Ploutev ocasní, okrouhle

konící, má na koenu svrchní ple ernou skvrnu. Na kosti podoní jest dvojatý

trn, //. 3/7. . 3/5. B. 2'ó. P. 1/5. O. 13.

(Obr. 42.)

Na oranžové pd jsou podél tla a hbetu ady erných skvrn; nejvtší jest

v poloviní výšce stran, jiná, o nco menší, blíže hbetu, a mezi tmito ješt mnoho drob-

ných. Hrdlo
,

prsa a bicho jsou zažloutle bílé , beze všech skvrn. Od oka se táhne

k svrchnímu pysku tmavohndá páska, druhá od oka k otvoru žabernímu , tetí od oka
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po Ivi-i dol. Nikdy schúzt-jí piísky ty, a lilava jusl pouze nepravidelnými skvrnami

posázena. Nejernjší ze všeeli skvrn bývá ona u koi'ene ploutve ocasní, a pri e.\em-

plái'ícli v iíliu chovaných nezmizí lak snadno jako ostatní. Ploutev hi-betní a ocasní jsou

tmav páskované, ostatin' jen bled zažloutlé.

Sykavec žije v jezenicli, rybnícitli , ickáili a potocích; rád se drží pod kameny,

ale jest mnohem vzácnjší než mi^cíika a pisko. Vtší poet obdržel jsem pouze jednou

7, rybníku Dubeského (blíže Prahy), mimo to vždy jen po jednom nwi pinášen býval.

Itukou uch\áceiiý sykavec vydává ze sebe jakési pisknutí neb syknutí, odkudž mu jméno dáno.

Pan Heckel udává, že ten druh vzroste pouze na 2Vj palce; ale naše feské e.xem-

plare jsou 4 '/„ palce dlouhé.

(Dokonení.}

DROBNOSTI.

Nfjslarái správa o dobýváni kamenného uhlí v echách.

Dobývání uhlí kaincmiúho v nyníjší míie poialo teprva v našem stoleli, ba teprva

v posledních (lesílilctích. Kladenské uhelny, nejznamenitjší v celých Cechách, byly clc-

veuy od p. Váni r. 1847; Bušthradské uhelné vrstvy byly sice již v pedešlém století

známy, avšak teprva mezi lety 1830— 40 náležit odkryty. Taktéž padá odkrytí uhelen

Plzeských a Svatoíiovských do prvních desítiletí nynjšího století. Nejstarší zprávy o do-

bývání kamenného uhlí v Cechách mli jsme posud o uhelnách Brašských u Radnic, kdežto

ji2 r. 1G17 uhlí až na den vycházející v otevených lomech a sice tam, kde uyuí jsoa lomy

bar. Riose, dobýváno bylo.

Nemálo pekvapila nás tedy zajímavá listina, kterouž djepisec eský, p. Fr. Palacký,

z arcbivn konsistoria Pražského (Acta Consist. Prag. U. II. pag. 127} již ped lety opsal

a na kterouž nás upozornil. Zní tato listina doslovn takto:

„Já Zdenk z Šternberka najvyšší purkrabie Pražský známo iním tiemto listem všem,

ktož jej nzie neb ísti a slyšeti budii, ze pistúpivše ped m Václav Meuuk z Bochova, Miku-

láš Dalekodomuov a Hanuš zedník z Malé Strany vznesli sú, kterak z daru božieho nalezli sú

zbožie uhli kamenné na gruntu kostela Pražského v Pniepiech blíž Bertina, a že též zbožie

žilami svými a slahami (slojemi) jde na zbožie arcibiskupství Pražského, jménem Železnú,

kteréhožto já v držení jsem zápisném; i prosili sú mne, abych jim povolenic své dal, aby

oni mohli také ua tom gruntu a zbožie vsí Železné hledati a dobývati toho uhle, a cožkoli

jiného pán baoh to nadlí, a žeby chtli všecko uiniti z toho, což zem za právo má. Já

znamenav, že to neuie k škod, ale ku polepšení iohu zbožie , svolil sem a svaluji tiemto

listem, odpúštiem a moc dávám týmž svrchupsaným Václavovi, Mikulášovi a Hanušovi, aby

mohli a právo mli, nhlé kamenného tu v Železné hledati a dobývati, a cožkoli pán buoh

nadlí jiného, jenžby mohlo k požitku pijíti bez škody a zmatku tch lidí v Železné; tak

viak, aby mn a ddicóm i budúcím mým, na nžby právo mé pešlo, platili plný celý

desátek všeho což se tu nalezne; a ten desátek zpenžiece, neb jakž se mn zdáti bude,

pinášeli na hrad Pražsk-ý k úedníka mému na své náklady, neb tomu komužbycb rozká-

zal. To však znamenit sob pozuoslavuje, jcstližebych já cbtl diel podle práva borniebo

8 svrchupsanýffli držeti, aneb jinde toho kovu, uhle neb cehožkoli jiného hledati sám neb
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a nimi spoleini, že mi to od nich nemá zahájeno byli. Ale jiného kleréhožkoli proti nim

na to dielo pipustiti nemiením bez jich vuole. Toho na svédoreie a pro lepší jistotu toho

mébo pújtenie, kázal jsem pivsiti svú vlastní pecel k tomato lista. Jenž jest dán a psán

na hrade Pražském léta od naroz. syna bož. íisicieho hjrstého šedesátého ielieho, ten

pátek S. Jana v oleji vaeného."

Tamtéž jest podobné povolení dkana Hilaria z J^itomric na dobývání uhlí kamenného

v PHlepích, dd. 1463, v úterý den S. Kíže nalezení.

Vidti jesl z toho, že se zde o kamenném uhlí mluví co o vci vbec známé a že

nepochybn již díve i na jiných místech odkryto i dobýváno bylo.

Pílepy, o nichž zde ei jest, jsou Malé Pílepy u Lodnic, kdežto posud uhlí se

dobývá, jehož ložišt v I. roníku Živy popsáno bylo.

V Anglii, kdežto jsou nejstarší uheloé doly evropské, sahají nejstarší zprávy o nich

do dob Jindicha 111. na r. 1234, v kterémžto roce bylo obnoveno dovolení, od jeho otce

Newcastlu dané, dobývati uhlí. Do Londýna bylo piváženo již r. 1306, neb toho roku

byl vydán zákaz, potebovati ho co paliva v Londýn pro smrad a pocházející z toho ne-

zdravost. Avšak všeobecné upotebení jeho padá teprva do dob Karla L (1625—1649).

Od té doby rozvinulo se dobýváni toho paliva v té míe, že se stalo základem nesmírného

prmyslu, o nmž starý vk ani tušení neml.

Vedle anglických tchto zpráv jest zpráva naše eská nejstarší o uhelnách evropských.

J. K.

Z eho jsou kornely ?

Krásná kometa Donatova, která jasné veery loského podzimku zdobila, dala píi-

nu k obnovení asto již optovaných otázek: co jsou komely, z jakých se skládají látek,

jaká jest povaha hmoty jejich? Že látka komety skládající étherická, netžká býti nemže,

nébrž že tíži podrobena býti musí, že tedy komety tlesa hmotná jsou, o tom není žádné

pochybnosti, an rtlc zákona všeobecné tíže ke slunci gravitují, dráhy elliptické, tak jako

planety, kolem nho opisujíce a tak jako tyto zákony Keplerovými se spravujíce. Jest

však hmotnost komet proti hmotnosti planet velmi malá, ano nepatrná, ješto pibližujíce

se ku planetám žádných zmatk ve drahách jejich pitažlivostí svou nespsobnjí; a jelikož

rozsáhlost jejich, zvlášt ohon, pi mnohých tak veliká jest, tedy musí látka hmotu komet

skládajícím potažn velmi lehká aneb iounká býti. Látka tato jest všudy zcela przraná,

ponvadž i nejmenší hvzdy nejen skrze ohon ale i skrz tak nazvanou hlavu komety bez

znané promny jasnosti jich vidti jest; a jelikož se také poloha hvzd skTze komety spa-

tovaných na obloze znan nemní, soudí astronomové, že se v látkách hmotu komet

skládajících paprsky svtla ani nelámou, nýbrž beze vší promny zcela voln jimi pronikají.

Z toho odvozují dále, že nemže býti hmota komet ani povahy plynné ani kapaln tekuté,

an by se v obou svtlo lámati muselo, nébrž že se komety skládají z drobounkého prachu

skupenství pevného ve prostore nebes roztroušeného, který, shluknuv se na jednom míst

v chomá hustjší, hlavu komety, ostatní roztroušenou spoustu prachovou zvýšenou pita-

žlivostí co ohon za sebou táhne.

K náhledu tomu piznávají se mnozí pírodoskumci , a nejnovji snaží se svobodný

pán von Reichenbach (Poggendorffs Annalen 1858 N. 11) dle nho píbuznost meteorit —
kamen povtrných — 8 kometami ukázati, uvádje, že hmota všech tém povlroii, tak
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jako binoly kornel, tloieim jest z drobounkých kiiliíek Bhluklého prášku t prostorách nt-

Invých rozliouácného , že tedy iiielcorily jsou komety nu zem spadlé. Zdá fe však, ie M
náhledu tomuto mimo jiné obtíže protiví zTiášlé Jistý výjev optický , totiž ohýbáni svétla.

Známo totii, že paprsky svtia, pronikající malými mezerami mezi télesy pevnými, na po-

krajích jejich He ohýbají, a stékajíce neb klížíce ne vespolek dle urúilých zákoiifi optických

proužky barev duhových zplozují, jimiž tleso mezerami témitu proHvitajíeí obroubeno se

spatuje. O tom se mže každý pcsvédíit pokusem velmi Jednodachýni : Vezmeme jakou-

koli sklennou desku, rovnou, (istou ii snchoii, popraáine ji k Jedné strany jakýmkoli hq-

chým drobounkým práškem, k. p. plavuíiovým (semen lycopodii) a hledme skrze ni asa

noníbo na plamen iioi-íci svií-ky opodál stojící, tu spatíme plamen svíiky tak jako beze

skla, ale koleni nho okruhy barev duhových. Vnilr okruh tchto objímá svíku nejprve

kolo žlutavé 8 obrubou ervenou, okolo nho jest okruh tmavý do modra a fialová pechá-

zející, dále zase kolo jasné zevnill- žluto-ierven lemované, okolo nho zase temné, a ta-

kových více kol duhových okolo svíky vidli jest, když je dosti jasná a deska dosti ve-

liká. Cím dále od svítky, tím vélší Jsou tato kola duhová, au se paprsky vždy více rozstu-

pují, a sklo muže býti jakkoli od oka vzdálené, vždycky kola ta vidti jest, krom když

se sklo phliš k svíce phiblíží, kdežto .se výjev ohybu pílišnou jasností ruší. Podobným.

epCisobem povsiávnjí známá koln msíce pi-i vlhkém povtí, kdežto se paprsky svtla jeho,

pronikajíce mezerami mezi kulikami páry skapalnlé tak Jako mezi oniiu práškem, ohýbají.

Taktéž koleni sviúky podobné kolo vidti bývá, když se ve svtnici hustý výpar nachází.

Aniž poteba k objevení se ohybu svtla, aby tlesa ohýbající skuten velmi blízko

u sebe slula a mezery skuten velmi malé tvoila, jen když stojí za sebou tak, aby se

mezery tylo oku nepatrné býti zdály. Ze tomu tak jest, každý velmi snadno se pe-

svditi mže takto: Držme dva listy karet vedle sebe tak, aby se celou délkou vespolek

skoro dotýkaly a hleme štrbinou mezi nimi se nacházející v noci na hoící opodál sví-

ku ; tu spatíme 8 obou stran plamene proužky ohybu svtlé s temnými se stídající, a

proužky tylu nezmizí, když jednu kartu od druhé proti svíce vzdalujeme tak, aby se

štrbiua mezi nimi vždy stejn ouzká býti zdála, .\( by tedy prach kometový sebe ideji

roztroušen byl, musí pece pi velikém objemu komety muožslví zrnek prachových ležeti

blíže pímky, v nižlo paprsky svtla od hvzdy skrze kometu do oka picházejí, tedy se

musí paprsky tyto ohýbati a vkol hvzdy musí se spatovati kolo duhové, jaké koleni

sviiky skrze poprášené sklo vidti jest. Toho však pi hvzdách kometami prosvitajících,

pokud známo, jeál nikdy pozorovati nebylo, což tedy prachovou povahu hmoty jejich

velmi poohybnou iní ').

Ur. ./. F. Smetana.

O možném zakládáni arlesskijch studnic na vysoin Mšenské.

Vysoina Mšenská a vbec celá povýšená krajina na pravém behu Labe mezi Ml-

níkem a Mladou Boleslavi má každého léta velmi citelný nedostatek vody. V suchých

') Jakkoliv námhky lyio dfileíité jsou a n,i okolnost nkazuji. které si jeslí žádný pozorov.niel nepo-
všimnul, niiuiiiie piecft na lo upozornili , že svllo kometové je odraionc a ie se ledy tu vlastn
nediiáine .skric roilrousenL- lástky ni slunce, nýbrž že svllo koniely aspo od povrchu k nám
beiprosícdné bere vSÍ zmny pichází. To nevyluuje možnost ohybu svitla, piehazejícího od
zadních ástek kornely a procházejícího mezi pedními jiikami. Dležité bude pozorovali výjevy

svélla stálic, procházejícího ohonem kornel, a neopomineme piležil k tomn pozornost obrátiti.

Hidaket.

i3
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asech musí obyvatelé vysoiny této iasto na hodinu cesty n teba jest£ dále do soasedních

dol pro vodu docházeti.

Navrhl jsem již ped 14 lety vrtáni artesských studnic v tchto krajinách, pon-

vadž dle mého zdáni složení skal tamjšich dobe se k tomu hodí. Avšak nikdo si toho

návrhu bu nevšimnul, bu v nj nedfivroval, a nestal se tedy žádný pokus o založení

navržených studnic.

Teprva letos dospla ta vc k novému uvážení, a na žádost nkterých pán mHan
Mšenských odebral jsem se v druhé polovice ervna do Mšena, abych krajinu s ohledem na

prameny a na možné zakládáni studnic ohledal. Podávám zde zprávu o této své výprav.

Suchost zmínné vysoiny pochází z toho, že svrchní ást její skládá se vesms

z pískovc^ v nichž se voda napršelá a rosou sražená v krátkém ase prosáknutím ztrácí.

Voda tato zadržuje se teprva na hlinitovápenných opukách a na jílech do tchto pískovc

vložených, a vyráží tedy v údolích, která až k tm jílm se zarývají. Zvlášt drží se však

voda na jílech, které pod pískovci a to ve znamenité hloubce leží.

Pískovce, opuky a jíly, z nichž se vysoina skládá, jsou usazeny z moe, které dávno

ped lidským pokolením veliký díl Cech, totiž: Litomický, Boleslavský, Jiínský, Králo-

vé-Hradecký, Chrudimský, áslavský a Pražský kraj pokrývalo. Dkazy toho jsón skoápky

moských mušlí a šnek na nkterých místech v nesíslném množství uložených. Podobné

pískovce a opuky jsou daleko po celé Evrop rozšíeny a obsahují zvlášt v Anglii mohutné

vrstvy bílé psací kídy, proež se útvar jejich nazývá útvarem kídovým.

Patrn má Mlník, stojící na svtlé opuce (staroesky ml), své jméno dle kamení

toho, a tak bychom mohli ten útvar nazývali útvarem mlným.

Mezi Prahou, kde na Bílé Hoe jest jižní kraj toho útvaru v Cechách, a mezi Hrubou

Skálou, kde jest severní jeho kraj, kloní se vrstvy pískové a jílové k prostedku, totiž asi

ke krajin Mšenské a Boleslavské, tak že zde do veliké hloubky jdou, kdežto u Prahy a

Hrubé Skály i nejzpodnjií vrstvy na den v)'cházejí.

Útvar má tedy podobu pánve ili necek od severu k jihu prohnutých. Voda vniká

dirkovitým pískovcem všude do toho útvaru a táhne se následkem své líže k prostedku

pánve, kdežto zstává ležeti na jílech zpodních vodu nepropouštjících. Zdá se, že vrstvy

vodou neprostupné dv pásma mezi pískovci skládají : jedno svrchní více vápeníte, a jedno

zpodoí docela jHovité.

Údolí u Vidimi a Kokoína, které povstaly pozdjším roztržením pískovc, sáhají až

k prvnímu pásmu, a u dna jejich vyrážejí tedy etné a silné prameny. Tak máme v Ko-

koínském údolí silný pramen Stíbrník u Albertsthalu, jiný pod zíceninami Kokoínskými,

nejsilnjší však u Vrutic blíž Mlníka, kdežto u paty pískovcové skály istá studená, v zim

nemrznoucí voda ze sedmi vtších a z nkolika menšich pramen vyráží a hned u svého

poátku mlýn o nkolika složeních žene.

Hladina Labská u Mlníka leží 74 sáh nad moem, prameny Vrutické o 17 sáh

výše, tedy v nadmoské výšce 91 sáh.

Prmrná výška nadmoská Mšena a Vidimi obnáší 180 sáh. Prameny Vrutické leží

tedy asi 90 sáh pod povrchem vysoiny. S touto hloubkou souhlasí také hloubka stu-

dnic ve Skalsku a ve Stránce, kteréž ob leží v údolích pod vysoinou a 40 sáh hloubky mají.

Hloubka studnic, které by se okolo Mšena zakládati mly, musela by tedy pi nej-

menším obnášeli 40 sáh, nebo s ohledem na úklon vrstev vodonosných k severu i 50 sáh
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StDdoice tyto nejsoa viiak velmi bohaté na voda, ponivadi nejvStií úást její rozlinými

prameny v hlubokých údolích uchází.

Mnohem více vody jest, jak ne zilá, nahromadno v nejhlubší jílovité vrstvi pod pí-

skovci, která-ito vrstva n. pr. v okolí Pražskem na Bíle Hoíe, u Prosíka , Jiren a t. d.,

pak n jižní paty Kozákova v okolí Turnova a Ilnibi- Skály na den vychází. Od vyšších

léchto míst, zvlášlí od Turnova, vniká vo(l;i dílem povýšeným krajem pod jíly, dílem se

tam tlauí ze zpodníbo pod jílem uloženého kamení a táhne se k steda pískovcové pánve,

následujíc smér sv<^ tíže.

PonJvadž voda dle zákona rovnováhy v trubicích lak vysoko se vynasnaiuje vystou-

piti, s jaké výšky byla pišla, jest uprosted pánve pod jílovou vrstvou, která vodu nepro-

pouští, svou vlastní váhou a výškou stlaena, a musila by velkou silou vyrážeti, kdyby se

mezi Mšenem a Mladou Boleslavi otvor až pod zpodní jíly vyvrtal.

Vrtané takové studnice byly v podobných pomurcch již dávno zakládány ve francouzské

krajiné Artois, a šlovou dle toho artesské studnice. Nástroj, jehož se k tomu úelu ožívá,

jest široký železný nebozez, na železné tyky nasazený, lak že otvor jim povstalý má 3

neb 4 palce v prííméru. Vrazí-li na pevný kámen, nasadí se na tyky silný osten, jímž

se kámen naped rozmilní a pak leprva provrtá. Aby se vyvrtaný olvor nezasypal, vykládá

se v Artoisn devnými troubami, v jiných krajinách kovovými. Prorazi-li se vrstva zdržu-

jící vodu, vyrazí pramen asto násilné do výšky a stíká jako vodomel, což pochází od

plyn nad vodou stlaených, zvláité od kyseliny uhliité; pozdji tee pramen mirné a

pokojn z vyvrtaného otvoru a zásobuje své okolí žádoucí kapalinou.

Že na vysoin mezi Mladou Boleslavi a Mšenem voda z lakových vrtaných studnic

\7rážcti mže, o tom nás pesvduje bezprostedn vrtání, k nalezeni kamenné soli u

Zámostí asi hodinu cesty ped Mladou Boleslavi naproti Strnovu vyvedené. Ped ticíti

lety poala zde totiž jistá spolenost na radu druhdy známého saliuisty dvorního raddy

Glencka v tchto místech vrtati na kamennou sl, jelikož podle tehdejší obniezené vdomosti

geologické útvar zdejší byl považován co solinosný. Roku 1829 obdržela zmíii&ná spole-

nost od císae Františka I. privilegium
,

po celých Cechách ložišl solní a staré prameny

vyhledávali. Rokli 1829 bylo v Zámostí vrtání zapoato, a sice v nadmoské výšce asi

1.30 sáh, neb tak vysoká jest planina mezi Zámostí a Mladou Boleslavi.

Nejhoejší vrstva 130 stevíc mocná obsahovala pískovec, pak následoval lupek, totiž

bidlinalý tvrdý jíl, a pak pi hloubce 1735 stevíc vápcnitá opuka. V lednu r. 1831

objevila se ve hloubce 266 stevíc voda a t ní prý néco soli (o emž však pochybuji).

Hloubka té vody souhlasí skoro s hloubkou Vrulických pramen, neb odrazíme-li

266 stevíc ili 44;j sáh od 130 sáh, zbude 85'5 sáh pro nadmoskou výšku vody,

kdežto u Vmtic 91 sáh obnáší.

Potm následovalo vápeníte slínovité kamení, pak pi hloubce 342 stevíc šedý

pevný vápenec, a pak zase blošedé slínovité kameni. Ve hloubce 750 stevíc, kteráž

byla dosažena v let r. 1832, bylo vápno (totiž vápenná opuka) proraženo, a nyní se oka-

zoval modrošedý jíl a pi hloubce 850 stevíc stopy sádry. Konen vyrazila z hloubky

938'5 stevíc náhle voda klokotem, a to v takové hojnosti, že potek od ústí vrtané

studnice vylévati se poal. Když jsem ped nkolika lety v tchto místech byl, vidl jsem

ten potek sám; obsahoval voda ponkud neistou, v níž se železná rez usazovala. Nyní

jest prý ta studnice zaházena a voda více nevyráži. Z památného pikladu toho, který



— 196 —

nám objevuje útvar do zaamenité hloubky, poznáváme tedy, že zakládání artegských studnic

v jmenované vysoin jest v skutku možné. Ovšem jest pílišná hloubka podniknuti tomu

pouékud na odpor, ponévadž požaduje velký náklad.

Avšak voda v krajiné jinak úrodné a zámožné jest poklad lak neocenitelný, že náklad

nkolika tisíc zlatých v porovnání s cenou vody úpln zmizí.

Co se týiie krajiny Mšenské, nechci sice s úplnou jistotou tvrditi, že všechny pomíry

úpln takové budou jako u Zámostí, avšak jest k víi-e velmi podobno, že skuteini

lytéž jsou.

Každým spsobem by však vrtáni artesské studnice vedlo k pVesvdeni, v jakýoli

hloubkách se drží voda, jak hluboké by ledy studnice býti mnsily ; dále by ukázalo, jsou-li

artesské studn u Jlšena možné, a kdyby i konený výsledek nepíznivý byl (což k víe

se nepodobá"), mlo by pece celé potomstvo len zisk z té práce, že by o pomru svých

pramen bezpetn poni-eno bylo. Navrhuji tedy optn, aby se mšanstvo Mšenské o vrtán í

arteaských studnic na vysoin Mšenské pokusilo, a sice na nejpíhodnjším míst, totiž

uprosted rynku.
J. K.

Literatura.
Zábavy myslivecké vydané od Františka Spatného. Až dosud 4 sv. v 16° po

64 str. a s pidanými nápvy. V Praze.

Až dosavad znali jsme pana Špatného on spisovatele hlavn v oboru praktických poteb

se pohybujícího, kdež jmenovit vynikají práce jeho lexikograické. Tuto potkáváme se a nim

ponejprv na poli zábavném, a s potšemin vyznáváme, že i zde pohybuje se velmi obratn.

Není to však zábava jakákoliv, kterou nám podává; pan Spatný výhradn ji obmezil na

speciální obor. Dle toho mohlo by se zdáti, že pan Spalný na zeteli ml jen jistou íiist

obecenstva, avšak nikoli; jeho Zábavy myslivecké zalíbiti se musí každému, kdo je do

ruky vezme, teba se v myslivosti ani za mák neznal. Pravda sice, že šlechetné umní
myslivecké samo v sob má jakousi vábnost pro každého jaejšího ducha , to však o nic

nezmenšuje zásluhu pana Špatného , že z predmMu vždy jen speciálního dovedl vyvésti

takovou rozmanitost. Tálo rozmanitost, a ilá, jasná mysl, která celý spisek provívá co

pravá zvláštnost povahy myslivecké, uinily tylo Zábavy všeobecn oblíbenými, jakož doka-

zuje hojný odbyt jejich, nebot první svazeek naisto jest rozebrán, ostatních pak jen skrovná

ást na sklad zbyla. Obzvlášt milý pídavek jsou k Zábavám mysliveckým notové nápvy.

Místo všeho dalšího vychvalováni podáváme tuto obsah všech 4 svaz. dosaváde vyšlých

:

Sv. 1. Fopsáni honby na jeleiiy, na ilivoké kance a na, zajíce. — Bobrové, medvdi a vlci v Ce-

chách. — Vj tahy 7, Arlikiiluv na obecních snmích království eského léla 1573 « 1j75. — Jelen a 36

národních injíiliveckých písni.

Sv. 2. Nejobtížnjší cesia. Od Bedíicli.i knížete Svaicenberka. — riinioi Charvátski- s zylážtníni

vzhledem k lamjší lesní zvi. — Honby na poušti jihoafrické. — Poslední incdvéJ v knížecích Svarcen-

berkských pralesích na bývalém panství krumlovském. — Vycpaný poslední medvd a krátká nilsdá vydra

na Ohradách s vyobrazeniru posledního medvda. — Píse o posledním medvdu. — Myslivecké dobio-

družslví. — Písn: ekání na slnky a Bivoj s nápvy od Jos. Leopolda Zvonae.

Sv. 3. Jledvdá. Podlé Vladislava Vojickéko. — Slavik. — Lovecký zámek na Ohradách u Hlu-

boké. — Poslední medvd na enchov u Chodova nedaleko Domažlic a honba na mcdvéila na Polhoe

v Gajdošov potoku na Slovensku — Myslivecká písloví, poekadla a hádanky. — O zlém nakládání

se starobylou zbrani. — Jak jsem se srnce chybil. — Hlad nejlepší léka. — Liška na strom. — Zpráva

z Ohrad o bilé zvi. — Písn: Lovecká a Jelen s nápvy od Jos. Leop. Zvonae.

Sv. 4. Jlyslivcova žena. — ekání na televa. — Kalendá bažMInický, ili
:
pehled všech ba-

žanlnických prací, i všeho toho, k emu bažantníku každého msíce zvlášté hledti li-cba. — Zápovd

vybírání, chjtání, stílení a prodávání nkterých ptáku .— Myslivecké dobrodružství. — Neobyíejný honící

pes. — Myslivecká písloví ze zkušenosti starého šlechtice polského. — Moravské národní písn myslivecké

s notami: Myslivec. Postelená kaena. — Poznamenání ke lánku o tetevu.

Úprava typografická jest naskrze slušná.

láuc.k první: y,Roíštenost eských sosnotilých rostlin v evropském Rusku" na-

lézá se také ve chvaln známém asopisu nmeckém : „Vereinsschrift fiir Forst-, Jagd- und

Naturkunde,'^ od p. lesního rady Siuolera redigovaném.

Jiskem Antonina Renna v Pa^e^ lSo9,
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ASOPIS PRIRODNICKY.

Redaktorové : Prof. Dr. JaD Parkyilé a Jan Rrejeí.

Svazek IV. 1859. Roník sedmý.

Kuntická hora.
Pokus lemipytný od J. V. Jahna.

Kunlická hora je jeden z nejjižnjších výbžk eského sledohoH, a náleží

k sopcnému útvaru. Staleté lomy v jejím úboíí velmi dobrého stavebního kamene po-

skytují, z nhož vtší díl Hradce Králové, Sezemic, Pardubic a BohdanCe vystaven. Na

lu horninu se již dávno i pohled znatele upnul, a mnoho pokusil o její bližší ustano-

vení se stalo, ale s nevalným prospchem. Mezi horninami, k nimž se dle pvodu a

hlavních odznak svých pi-idružuje, osobuje si kámen hory Kuntické zvláštního postavení

pro fysikální vlastnosti své. V tch také hlavn se musí píina hledat, že se brzo o

edii, nebo o znlci, o trachytu, o dolerilu mluvilo, a to vše s jistým právem. Mnohem
dflležiléjší než odznaky zevnjší musí tu ale být odznaky, kterými se podstata látky

ustanovuje, totiž vlastnosti luebné. Na základ obšírného luebního rozboru snažím se

dokázati, že eená hornina je edi. Doklady pro takový náhled podávám tuto.

Neroslopisné vlastnosti horniny.

Hornina Kuntická je složení velmi drobnozrného , skoro celistvého, barvy jasné,

!
šedozelené, zní pi udeení kladivem. Prostor je ní bud stejn vyplnn, anebo obsa-

I

huje skuliny a dutiny, v nichž se rozliné pozdjší útvary vyvinuly. Tyto dutiny jsou

' co do podoby a velikosti velmi rzné. Základní hmota horniny se pod drobnohledem

ze ti nerost skládá, totiž: 1. z erných šlupinek lesku kovového, které pi zvtrání

ervený prášek kysliníku želczitého dávají, totiž magnetovec; 2. ze zrn a jehlic bud jasné

' zelených, bud tmavjších až do erná, a to jest amfibol ediový ; 3. z bílého neb na-

Išedivlého živce, který má lesk mastný a vzduchem se snadno zruší.

V této hmot základní jsou zhusta vtší krystally spsobcm porfyrovilýni roztrou-

šeny. Nejastji se lak nalézá amfibol, mén asto vtší kulovité skupeniny slohu vý-

Ihradné zrnitého, které se hlavn ze živce skládají, a krom toho ješt vtší šlupinky

magnetovec a uhliitan vápenatý obsahují. Ty látky lze studenou kyselinou solnou od-

stranili, pak zbydc toliko istý živec, a možná jaj zkoušet. Luebním rozborem našlo

I

I

se ve stu ástích

14
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olitlú, kidikú, zárove s malými bílými kulikami, a pak také snadno vzduchem porušení

berou. Sloupovilý tvar u zdejších mesotyp bývá vchni pravidehiý, a plochy hráni

velikým leskem se znaí. Zvtrání se ukazuje na mcsolypu obyejn tím, že žloutne

lesk a prí^lilcdnost ztratí a konení; na bílý prášek se rozpadne.

Pyrit neboli kyz železnalý hexaedrický, Fe S,, zídka kdy se nalézá, obyejné

v malých krychlích roztroušených po juiilách raesotypových , nkdy se na nich jeví je-

dnotlivé plochy osmistnu. Také základní hmota horniny skrovný podíl pyritu obsahuje.

Vápenec klencový, kalcit (CaO, CO,), velmi asto se nalézá, a skoro všude se

musí nejmladším útvarem zválí. Jsou tu pkn vyvinuté až 2'/," dlouhé a i" tlusté

brán tvaru sloupovitého R . R -|- so . Krom toho ale jsou všelikých tvariS až skoro

k nedohledné malosti, a zárove se v krápníkových nápodobících tvarech pihází. 1'hliitan

vápenatý také ve hmot základní se nalézá co podstatná ást, bezpochyby tu vypluje

malé dutiny, v kterých se ped tím hran živcové nalézaly, je tedy metamorfosí po

sanidinu. Ten sloupovitý tvar se ale asto skrácením podélní osy více mén k okovitému

blíží, až zmizí postranní plochy a zbudou jen ti hoejší a ti dolejší. Pak vypadaj'

brán jako jednoduché klence, kleré ale obyejn oblého povrchu jsou a oky tvoí.

Nkdy také se nalézají kulovité shluky mesotypu složení paprskovitého , obyejné

barvy plefové. Pokud mé pozorování staí, musím hran mesotypové v hornin porfy-

rovým spsobem roztroušené za pozdjší útvary prohlásit, nikoliv ale co podstatnou ást

její. To se také srovnává s luebnými zkušenostmi, nebof víme, že nerosty zeolitovité

jsou toliko hydráty živc, a psobením vzduchu i vody na živec povstaly.

Vtší brán sanidinu, sfenu a olivínu, nerost to pro jisté druhy sopených hornin

velmi dležitých a odznaných , nepošlstilo se posud nalézti. Konen musím ještá o

jedné velmi dležité fysikalní vlastnosti této horniny promluvit, totiž o pomrné její

váze, která se zdá býti pomrem k ostatním vlastnostem velmi výminenou. Aby se tomu

spíše porozumlo, musím ješt nco íci o spsobu, kterým ten edi zvtrává. Pozo-

rováni toho je na Kuntické hoe velini snadné, nebof vniklo porušení hluboko do jádra

hory, zvlášt na jižní stran, a mže se tedy na celých balviinecli pozorovat. Ty hmoty

zvtralé podržují z vtšího dílu vždy ješt pevnost svou, a zdánli\ vystupuji jako zcela

rozdílná hornina, za kterou se také již vyhIa.šovaly. V tch zvtralých balvanech zejména

se nalézá množství onhlednýcii druž incsolypových, dutiny jsou obyejn podélní a rovno-

bžné. Zde se lomy více povrchu kameni drží, z ehož se ono bohatství na dutiny

vysvtluje. Dejme tonni, že la hornina jednou tekutá byla, tož jist na povrchu více

bublin vystupovalo. Ty zvtralé odrdy jsou vždy svtlejší barvy, popelavé nebo šedo-

zelené, obsahují nniožství malikých dutin a prduch, magnetovec v nich zvtral na

kysliník železilý, dílem také zouplna zmizel.

Onyno blavé ástky náležející sanidinu zvlášt siln jsou porušeny, jako rozežrány

a plny malých direk. .linde má hornina lenuijši barvu, je ale velkýfn potem žlutých

skvrn proniknuta, což zase jen jiný spsob zvtralého sanidinu a magnetovce.

Z eeného vyplývá, že následnjící odrdy Kuntického kamene rozeznávati slušno:

1. Pvodm', celistvou, tžkou, tenm šedozelenou horninu západních lom „u buku,"

kteráž obsahuje málo druž okovitého vájience, hlavn ale rozmanité analcimy, pak

nejvtší hran mcsolypu a velmi asto spsobem porfyrickým jinoraz ediový. asto

je skulinami soubžnými, analcimem naplnnými proniknula , ímž nabývá rázu bidlina-

14*
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tého. Láme se vždy nerovn, nkdy se nalézá lom trískovilý nebo stopy laslurovitého.

Pomrná váha obnáší 2572—2'578, jednotlivé kousky až 2'730 dle ustanovení pana prof.

E. Reussc. Pravé, charakteristické edie mají pomrnou váhu na nejmén 2-900, kdež

znlec se ve hranicích našemu Kuntickému edii vlastních pohybuje.

2. Hornina zvtralá, šedozelená, proniknutá etnými žlutými skvrnami, lámaná v loum

jihozápadním, sousedícím s pedešlým. Obsahujet málo druž mesotypových a rudé anal-

cimy, nkdy hipénky slídy a obyejn kulovité shluky mesotypu složeni paprskovitého.

Lom jest nerovný, pomrná váha 2'406—2-567.

3. Hornina svtle šedá, zvtralá, velmi dírkovitá, v jižním lom ,na vinici," kdež

ješt za Jaroslava Schallera vinní lis se nacházel. Ona jest bezetnými druzanii a skulinami

proniknuta, v nichž pichází obyejn mesotyp a na nm nkdy pyrit. Složení je hrub

bidlínaté, lom nerovný, pomrná váha 2'479— 2-514.

4. Hornina svtle šedozelená, dosti zachovalá, ve východním „Maršov lom," kde

se toliko kámen k štrkování silnic dlá. V nm se nalézají pouze druzy okovitého

vápence. Povrch skalin je zde obyejn kulovit okrouhlý, což se nejvíce zvtrání pií-

tati musí, ncbof o kulovitém slohu tu nelze mluvit.

5. Hornina severní strany nedobývá se lomy, na skálách je siln porušená, dírko-

vitá, barvy popelavé. Z toho vysvítá, že zvtralé odrdy pomrnou tíží mají, jakž snadno

bylo lze pedzvídat. Dle barvy a pomrné líže dotený edi k onolilm piten byl,

ovšem velmi povrchn, jak dále ukáži.

Spsob složeni skal.

Složení skal neboli tvary povstalé vystydnutím horniny jsou hrub deskovité.

Jednotlivé plotny nejvíce kolmo stojí, mohutná jejich hmota puklinami pínými se roz-

padává na menší tabule. Nkdy se kámen v takových tabulích láme, že ho lze k pokrý-

vání zdných plot nebo k dláždní použiti. Vrchole tch tabulí jsou vzdušnými agen-

ciemi okulacené, obyejn mají na povrchu sloh okrouhle vrstevnatý, který ale patrn

více náhodou povstal. Hornin píslušné, a pro ni význané jsou ohromné, zpíma vztý-

ené tabule. asto skuliny piinním vody a mrazu tak se rozšíí, že až celé valné

kusy skály se sítí. Z jednoho tak utrženého kusu skály se asi 200 sáh kamene

udlalo. Hornina zdejší mrazy velmi trpí, nejvíce však tenkrát, když ješt je vlhká, práv

jak z lomu pišla. Pak ji mráz celou potrhá a nepotebnou uiní. Vbec edi pítomný

vlhku mén jest trvanlivý.

Luebný rozbor.

Jak z pedešlého vysvítá, zakládám hlavn na luebn émrozboru své mínní, že by

Se Kuntická hornina k edim piísti mla, musím tedy bližší luebné doklady zde uvésti.

Ml jsem po ruce toliko horninu ponkud porušenou, ta se rozbila na útlý prášek

a potom analysi podrobila. O spsobu a provedení analyse neteba se zde šíiti, to

pati jinam. Pi eeném rozboru nalezeno ve stu ástech horniny následujících látek:

Kysliníku želczitého (Fcj O,) 9-87 ástí,

„ želcznatého (Fe O) 7-79 „

„ manganatého (Mn O) .... 0-75 „

, hlinitého (AI, O,) 18'80 „
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kysliníku horeínatého (Mg O) 059 áslí,

„ vápenatého (Ca O) 420 ,

„ drasclnalého a sodnatého . . 7'41 „

, lilhnalého (L O) 009 „

hygroskopické vody 0-80 „

kyseliny uhliíitó (CO,) 2 20 „

„ kostiené (PO,) 063 ,

„ kemíkové (Si O,) 4200 „

„ litanióné (Ti O,) ) ( Stopy ne-

kazíku (Fluoru == F) ) (
patrné,

soiiku (Chloru = Cl) 0-04 ástí,

sirníku železitého (Fe S,) 0-06 „

ztráty pi pálení 493 „

Dlá dohromady 100-16 ástí.

Hlavni látkou, nejvíce zastoupenou, je ovšem kyselina kemíková, což by ostatn

nic zvláštního nebylo , nebof v jiných horninách se nalézá. Tu se musíme množství co

do potu jejího držel, a dle toho se mohou jednotlivé sopené horniny dosti bezpené

od sebe rozeznávat. U edi totiž bývá kyseliny kemíkové ve stu as 40—50 ástí,

u fonolit (znlci), trachyt a melafyr je ale mnokem více kys. k., nejvíce ovšem

u melafyr a obsidian. Dle toho pravidla mnohými zkouškami ztvrzeného je hornina

Kuntická bez odporu erfí. Tomu svdí také množství železnatýcli slouenin, jež u

trachyt a fonolit vždy jen nepatrné bývá. V melafyr bývá mnoho magnetovce, ty

ale máji docela rozdílný vzhled , a kys. k. as 60—70 . Navzdor zvláštnostem co do

barvy a do pomrné tíže musí se tedy zkoušená hornina za edi prohlásiti, ímž se

dalším nejistotám jak doufám konec uinilo.

Jak velice hornina ta ve své podstat s ediem souhlasí, chci jedním píkladem

utvrdil. Zkoušel jsem škvárovitý edi z Vlí Hory u Cernošina blíže Stíbra, v kterém

nejvtší krystaly amfibolu ediového se nalézají. Obsahujef ve stu ástech:

kysliníku železitého (Fe, O,) . . . 26 40 ástí,

, manganatého (MnO) . . 0-74 „

„ horenatého (Mg O) . . . 022 „

, vápenatého (Ca O). . . . 1096 „

„ hlinitého (AI, Oj) .... 11-80 „

„ draselnatého (K O) . . . 1-34 „

„ sodnatého (Na O) .... 306 „

vody 3-30 „

kyseliny kostené (PO,) 0-76 „

„ kemíkové (Si O,) . . . . 42-40 „

To dlá dohromady 100-98 ásti.

Známo, že se mohou zásady, které mají podobnou luebnou formuli, zastupovati

ve sloueninách, a když ty zásady u obou edi seteme, s náramnou shodou se potkáme,

která ješt vtši jesl. co se týe kys. kemíkové a kostené.

Tím myslím podán nevývratný dkaz, že hornina Kuntické hory je edi. Ten

se skládá ze živce sanidinu jaksi odádného, dále /.amfibolu ediového a z magnetovce'
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Krom toho obsahuje ve stu 501 . uhlírílaiui vápenatého, což se línisí íástenému po-

rušení piísti, konen pyritu 0-06 .

Olivínu ili chrysolilu, pro edie tak význaného a skoro v žádném pravém ne-

chybícího, zde nestává, akoli látek, z kterých se skládá, byl dostatek. Tím více se tomn

divit musíme, ponvadž edi couku Spojilského východn od Pardubic velmi mnoho a

pkného olivínu obsahuje, a navzdor zcela rozdílnému zevnjšku v podstat své náramnou

shodu ukazuje s Kuntickým ediem, tak že nelze pochybovat, že ty dvoje horniny

takka z jednoho pramene vyšly, jen v rozliných okolnostech. Sfen, význaný pro

znlce, zde taktéž nemohl být nalezen, a dle luebného rozkladu neteba ho hledat, aní

hornina již bezpen ustanovena.

Sopený pvod hory Kuntické.

Že nebyla hora Kuntická sopkou, totiž tím, co nyní pod tím slovem vyrozumíváme,

neteba dokládati ; nenašly se tu ani lávy, vrstvy popele, bomby a podobné tvary, aniž tu

stopy o njakém kráteru. Ovšem ale vynikla z nilra zem jako hmota žhavá, roztopená,

a to týmiž silami, kterýmiž i nyní sopené úkazy povstávají, ehož dkazy zde udám.

Bud zemtesením neb z jiné neznámé píiny se utvoila zde rozsedlina, kterou

žhavé hmoty nilra zemského, bud ve spíisobu kaše nebo ist tekuté, vynikly a se tak

k velkolepému skalisku navršily. Táhlý, hbetovitý tvar Kuntické hory k novým omy-

lm píinu zavdal, protože edie obyejn kuželovilými vrchy vystupují a znlce

dlouhými hbety. Na cest , kterou edi ku povrchu zem vykonal , musil jeho píval

setkati se s vrstvami jeho behy tvoícími, které zde usazením z vody povstaly. Jelikož

se však to vystupováni velmi násiln a prudce dlo, urval edi kusy svých beh a

vynesl je na povrch. Takovým spsobem mnohé eciové hory jsou jako pláštm odny,

který se skládá z trosek horniny pvodní slepených ediem. Takový okraj slepenc

se zde nenalézá, ovšem ale trosky pvodního kamení, v edii ponoi^ené a promnné.

Jíž však musím íci, co pvodní kamení zdejší jest. Veškeré polabiny náležejí kížovému

útvaru, opuce modrošedé, na tenké tabulky se štípající. Barva opuky zdá se být pvodu

organického, nebof se trati pi pálení i zvtrání. Ta opuka pívalem vynikajícího edie
se rozboila, a nesetné úlomky se v nm bud zcela ponoily bud pouze na povrchu

utkvly a s ním vystoupily. Na lakových úlomcích vidíme zeteln, že jednou se musily

nacházet ve žhavé, ne-li dokonce roztopené hmot. Menší kusy opuky jsou celou hor-

ninou rozptýleny, jsou vždy na bílo vypálené, nkdy zdánliv celistvé a roztavené, nkdy

jako rozežrané a dírkami naplnné, v kterých se díve vápno zžíravlé nacházelo.

Známo, že každou horninou voda prosakuje ; tak se dlo i zde, a ta voda rozpustila vápno,

zanechajíc asto místo nho kysliník železitý, který v ní byl co kysliník železnatý roz-

puštn. Tak povstanou rudé skvTny a nákresy v zmnné opuce, asto dost pravideln,

astji takové úlomky jsou patrn roztavené a rozpuštné, pak se jeví toliko co splývající

svtlé skvrny v základní hmot.

edi ale pi svém výstupu také celé kry opukové vyzdvihl, z jejichž rozmru lze

souditi na sílu, kterou edi byl puzen. Známe na Kunticícb ti takové balvany opuky

ediem vj'nešené.

1. Na jižním svahu hory, pod starou okrouhlou hradbou ní veliká stna v povrchu

as 15 « mající a z opuky se skládající. Zevnjší tvar opuky je zde dost málo porušený,
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ba skamenéliny jsou dobe zachovány, zvlášt roraminifory. Promna ve vzezeni opuky

projevuje se pouze na místech, kdo s ediem v pímé slýnosli byla, a ta se zakládá

vo vyblednutí barvy a v zdánlivém roztavení.

2. Na severovýchodní stran, nad nkdejší hlubokou studní je vršek mající podobu

uíznutého kužele, na stran svahu as 30° zvýší a s hoejším prmrem as 12°. Ten se

skládá celý z promnné opuky, která je zdánliv celistvá a beztvará, lonru výhradné

lasturového a tískovitého. Barvy na erstvých plochách je z modra Icvandulové, na

vzduchu se ale velmi rychle mní na temné zeleno, což se nejspíše rychlému okyslieni

železa pipisovat musí, z ásti také neznámé promn organických látek posud v opuce

obsažených. Dále jest velmi tvrdá, s ocelí jiskry dává. Zvtrá na hmotu špinav žlu-

tou, ale stejn tvrdou.

3. Na severním svahu již blízko roviny je velký, rovnž kuželovitý balvan opuky,

as 18° v prmru a 18° zvýší, starým lomem otevený. Opuka zde ješt mnohem vtším

promnám podlehla, je svtle šedomodrá, nemní svou barvu na vzduchu, láme se la-

sturovit a tiskovit, s ocelí jiskry dává, úlomky mají velmi ostié hrany a rohy. asto

se ní táhnou svtlé žíly kemene bránného. V obou ložiskách ani stopa skamenlin,

proto že ústrojná látka se zniila a nová hornina povstala. Zde také se zdá být opuka

roztavena, nebof na hranicích pecházejí opuka a edi lak do sebe, že tžko íci, kde

jedno pestává a druhé zaíná, jednotlivé jazýky opuky vnikají do edie, ale též

s hranicemi nezetelnými.

Promna mkké, drobivé, snadno zvtrající, v tenkých tabulích se lámající opuky

na velmi pevnou, tvrdou, trvanlivou, v nepravidelné kusy se rozpadající horninu, (která

se nejvíce blíží k porcelanovci) zajisté je patrná a znamenitá. Že se ta promna ale též

na vnitní podstatu horniny vztahuje, vysvítá z následujících analysí rozliných odrd opuky.

Ty opuky jsou tak sestaveny, jak od hranice s ediem na sebe následuji.

Dnih opuky I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI.

obsahuje

Dhliilanu vápenatého . .500 13'63 5-40 911 27-27 1003 1048 15-49 15-60 4501 1443

llhliitanu horcnalího 0-46 — 9-99 _ _ _ _ _ 1-76 — 2 66

Vápna iivého . . . _ 841 — 296 4-37 2.21 3-52 354 — __ _
Kysliíníku horenatého — 1-88 — 0-64 2 64 050 101 108 _ _ _
Vápna s kys. kremíko- ) ^.gg ^.j^ j.^^ ^.gg ^,^^ ^j.,^ ^.j^ j..g Q.,g j.,g ^.j,

vou spojeného |

Lm[kovo«XojS| '•'^ '^2 0-92 111 1-42 0-68 0-98 1-78 0-46 0-29 19

!) 1 9-84

Alkalií 4-84 2 24 2'48 stopy .slopy stopy stopy slopy stopy stopy stopy

(Ztráta pi pálení) . . 2-40 500 420 U'-60 7-00 7-20 8-20 5-60 12 40 14-40 1120

Kyseliny kemíkové . 59-69 47-40 61-00 52 50 34-81 6816 49-90 4764 5269 25-80 47-02

Kyseliny sirkové ., — — — — — — — — stopy slopy 0-41

(Pomrná váha) . . 2 686 2716 2560 2126 2383 2-416 2-340 2-.303 2 122 2183 —
I., II., III. jsou Z hranicí s ediem vzaty a nejvíce promnny.

Opuka I. jest šedomodrá, celistvá, lomu hrub lasturového; pochází ze skály na

severní stran blíže roviny.

Opuka II. je bílá trochu do modra
,

proniknutá etnými bílými, zrnitými skvrnami,

jinak zdánliv celistvá a bezbarvá; z jižní strany hory.

Kysliníku ieleiitého . 13-42 1 . ^ ) 9-84 10-57 3-88 16-94 8-70 511 8-21 8-32

Kysliníku hliniitého . 7-62) ''' " ' "**' 1220 1103 690 7-93 1462 1176 503 15 08



— 204 —

III. opuka je barvy levandulové, na vzduchu mní rychle barvu, beztvará, lom la-

slurovilý; z kuželovité skály nad studnici.

Následující odrdy jsou vzaly z velikého úlomku na jižní stran tak, jak po sob

následují, poslední cedie nejvzdálenjší.

rV. je temn zelenomodrá , zrna skoro drobnohledného, lomu nerovného, tvrdá a

pi^i udeení zní, v ní jsou první známé stopy skamenlin.

V. je špinav šedá, rovného lomu, uvnit modrav šedá, dosti mkká, v ní se na-

lézají ztlaené Ananchytes ovála Lamarck.

VI. je svtlešedá, mkká, obsahuje mnoho usazenin kysl. železitého, zrno velmi drobné.

VII. je šedozelená, prostoupená šedými, zeteln zrnitými skvrnami, lom Iískovitý

a nerovný. Ze zkamenlin v ní pichází Denialium medium Sowerby, Rostellaria Reussií

Geinitz, Cerithium Lužicanum Geinitz.

VIII. je svtle šedomodrá, celistvá, lomu hrub lasturového, v ní jsou íelné fora-

minifery a hlemýždi. Tato opuka tvoí nejvyšší vrstvu eeného úlomku.

K srovnání a aby bylo snáz posouditi zmny, kterým ty opuky podlehly, následují

analyse tí opuk íedie vzdálených z téže krajiny, totiž:

IX. opuka mkká, hlinitá, siln zvtralá, lomu hlinitého, vzata z vrstev Srnojedských.

X. opuka našedivlá, došli pevná, lomu nerovného, zrna ponkud zetelného, z vrstev

Krchlcbských.

XI. opuka šedá, pevná, která se ale na vzduchu brzo rozsype , bohatá na pyrit a

sádru, v ní mnoho foraminifer, z vrstev u Nového Hradce, kterou jsem obdržel laska-

vosti pana Lhotského v Hradci Králové. Srovnání opuk pvodních s onmi, které Éedi-

íem promnny byly, následující výsledek poskytuje:

1. Skoro ve všech proskoumaných opukách na hoe Kuntické nalezeno vápno

žíravé a mag-nesie rovnž taková, z ehož následuje, že žár ediem spsobený všecku

kyselinu uhliitou zapudil. Že v tch opukách nyní se zas kys. uhlt. nalézá, dá se tím

vysvtlit, že dešová a snhová voda opukou prosakující vždy trochu té kyseliny v sob

má a po mnoha tisíc let, uplynulých od vystoupení edie, i trošky se mohly stát vy-

datnými. Opuka V. zvlášt niusila být na vápno bohatá.

2. V prvních tech odrdách nalézá se více alkalií, které se do nich pouze z e-
die dostati mohly, nebo v ostatních opukách jen po stopách picházejí.

3. Prmrn ukazují zmnné opuky vtší bohatství na kys. kemíkovou, u VI. až

68' 16 ve stu, kdež u opuk nezmnných ediem nejvíce 5269 ve stu obnáší. Tedy

také kys. kemíná musila do opuky pibýt, což se opt jen pomocí edie státi mohlo.

4. Tomu odpovídá pípad, že vtší množství vápna a magnesie v pevné slouenin

s kys. kemíkovou co nerozpustné v kyselinách se nalézají, ehož se u opuk p-
vodních shledalo toliko vymínen a nikdy u vtší míe.

5. Ztráta pi pálení — která se nejvíce co luebn vázaná ili hydratni voda po-

važovati musí — je u opuk Kuntických mnohem menší než u zvtralých, nebo u tchto

krom vody náhodn na nich lpící je ješt pítomná látka ústrojná a udluje jim práv tu

šedomodrou barvu. Ostatn známo, že pálený kámen vápenný velmi dychtiv vodu pitahuje.

6. Pomrná tíže odrd jaspisovitých I. a II. je vtší než u edie, o ostatních

opukách ani e, i u III. je ješt znamenitá, skoro ve všech pípadech ale vtší než u

tech posledních opuk. Jedin IV. zde dlá výminku, což se více náhod piítati musí.
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V králce jsou výsledky lolio poroviiiiiii ly, že 0|nik!i proinéiiou ediem utrpnou

zlratilsi: vodu, organickou liilku ve zbytcicli obsaženou, kyselinu uhliitou, kyselinu sirkovou

(bylo-lí tu njaké), a že pi toui iiabylii: kyselimi kemíkovou, nlkalie, a že díl látek v ní

obsuženýcli pevnjšího slouení došel. Tím vším se zvtšila pomrná váha, nkdy zna-

menit. Ze všeho toho vysvítá, že edi zdejší pi vyniknuli svém znan horký, I.

žhayý býti musil, nebof uhlan vápenatý pozbude kyseliny uldiitú Icprv pi trvanlivém

eavní. Zde ale mám píinu myslil, že opuka aspo z ásti roztopona byla, k emuž

zajisté mnohem vtšího tepla tieba, as takového, pi kterém sám edi tekutý_býti musí,

nebol opuku mén snadno lze horkem rozpustil.

Tím všítn doufám, že sopení píivod Kuntické hory nad všecky pochybnosti vynesen,

jakož i že otázka, jaké hornin ta skála náleží, konen rozluštna.

Zbývá mi nkolik slov o pozdjších útvarech podotknouti, a to zvlášf o tvarech

krápnkových, nldiitanem vápenatým tvoených. Skoro celý lilomek opuný na jižní

stran je takovým krápníkem potažen, který je bud bílý, lehký a pn podobný, v nej-

outlejiích podobách rozvtvený, bud ale pevná hranná kra, až na palec tlustá, která

v somislostí skalinu pokrývá. JeC pak povrchu vtšími hrbolemi rozvlnného, jinak

hladk(ho. Pokud lze hranice pozorovali, zdá se být aragonit píinou tchto krápník.

Podobié útvary také v obmezených místech vystupují ve skalinách opuky a edie, a

tam tiori tenounké lupeny, obyejn žlutavé.

K závrku svého lánku vzdávám panu prof. Reussovi nejvroucnjší díky za laska-

vou ndu, kterouž mn jak zde, tak v mém vdeckém zabýváni vbec podporoval.

NalezMí jsem co nového, objasnil-li jsem co známého, toliko jeho pispním se lo

mohlo stát.

Steinheilovy reflektory.

Od Vojtcha Safarika.

Dlekohled . teleskop, nástroj nejen hvzdáovi ale i mii, zempisci, fysikovi

a chemiiovi, vojákovi ald. nevyhnuteln potebný, jak známo hlavn dvojí jest : dioplrický,

v nmž pomocí oky s dlouhým ohniskem (objektivu) obraz dalekých pi-edmtv se

tvoí, jijž pak ostrýnú oními skly zvtšený spatujeme, anebo katoplrický, v nmž
onen obaz pomocí zrcadla prohlubeného se tvoí. Již veliký Neiclon ostrovtipem svým

poznal >hody, kterých poskytuje dalekohled katoptrický, a v skutku již r. i 670, jenom

60 let pi vynalezení dalekohledu vbec, podailo se nui, vlastní rukou první katoptrický

dalekohld sestaviti. Pednosti pak dalekohledu zrcadelného ped okovým hlavn dvojí

jsou: vínef zajedno, že zajisté naše oky sklenné plochami kulovými obak obmezeny

jsou, kulvá pak plocha paprsky z jediné mathematické teky, u p. stálice svtlé vybí-

hající, nloli opt v jednu teku nesbírá; paprskové, jenž prostedkem oky jdou, spo-

jují se v vtší dálce za okou (mají delší ohnisko) nežli ti, co blíže kraje okou
probihají,obraz teky není zase teka, ale rozplývá se do jist vtši prostory, z ehož

vyplývá oraz nezetelný, lim nezetelnjší ím vtší otvor oky (ohledem na ohnisko-

vou dálkijejí). Nazýváme to úchylku kulocou (sphárische Aberration). Druhá u oek
nehoda ta e, že se v nich svtlo láme ; každé pak zlomení paprsku svllového nevyhnuteln

s roztroúenim jeho v paprsky rznobarevné spojeno jest, proto vidíme obraz ve spro-



— 206 —

stých dalekohledech barvami lemovaný. Tálo druhá úchylka slov barevná (chromatische

Aberralion). Nuže druhé odchylky u zrcadel naprosto neni, ponvadž odražení svtla

(reflexí) bez rozptýlení barevného se dje, a prvá (kulová) nad míru zmenšena; nebof

u zrcadla 6— 7krále menší jest než u oky dvojvypuklé, t. j. obraz pouhé svtlé teky

6— 7kráte v zrcadle menší než u oky, tedy ideálnímu obrazu mnohem více se blíži, a

proto mnohem znanjšího zvtšení snáší, nežli nezetelným býti poíná.

Proto Angliané, Newtonova nálezu horliv se chopivše, všemožn jej zdokonalo-

vali. První uenci Anglicka: Stadley, Bradley, první jejich optikové: Short, Dollond, Wat-

son, vlastnorun množství výtených toho druhu nástroj zhotovili ;
jmenovit znamenitý

Edinburan James Shorl, živší v druhé tetin minulého století, mnoho set výtených

reflektori zhotovil, velikosti dílem neobyejné, a dokonalosti, která nás podnes pekva-

puje, setkáme-li se kde s nimi na hvzdárnách, na kterých nástroje pokrokem vdy

z užívání vyšlé do staré mosazi neházejí (jako prý toho píklady jsou), ale se vdínou

úctou schovávají. Pece však i pi reflektoru (což pak by lidského bylo dokonalého ?)

dv obtíže jsou. Zajedno sama látka zrcadel: nelzef tu bráti zrcadla obecná sklenná,

rtuti (vlastn amalgamem ze rtuti a cínu) potažená, ponvadž takové zrcadlo Ivojitý

obraz dává, jeden z plochy sklenné, druhý z amalgamové. Nebylo tedy jiné p)moci,

nežli vzíti kovy, a i tu nebylo na výbr, ponvadž spsob broušení a látky, jiniž se

broušení dje, nutn toho požadují, aby hmota zrcadla byla co možná nejlcrdši, jinÁe

nelze dosíci žádané hladkosti a lesku. Nelze tedy bráti stíbra, zlata, platiny; starší

optikové brali ocel, která ale píliš snadno rezovatí; pozdjší až do nejnovjš doby

užívají všickni zrcadloviny, zvláštní slitiny kovové z mdi a cínu (67 mdi, 3'> cínu,

nkdy maliko arsenu), jenž bílá co cín jest, tvrdostí oceli se rovná, a hlazená pdsrásný

lesk na se bére. Bohužel ale je nejen tvrdá ale i kehká co sklo, tak že kis dosti

tlustý lehkým udeením se rozskoí , nýbrž i rychlou zmnou teploty puknouti mže

;

proto teba lili zrcadla tak tlustá, že jen ponkud vtší již na centy se váží, a lavzdor

neohebnosti a pružnosti toho kovu vlastní váhou se prohýbá. Zrcadlo 6 palc v irmru

mající vážívá již 15 liber, Lapellovo (24") již 4 centy, Herschlovo (48") 2( centv

a Rosse'ovo slavné (72" prmru) 75 centv. Bylof tu teba vymýšleti zvlátni slo-

žené stroje ku podepení zrcadla vloženého do dalekohledu, aby se dost málo Tohnouti

nemohlo, ponvadž se takovým prohnutím zetelnost obrazu hned úpln zrušuje Druhá

zlá vada zrcadel je ta — ano jiných než kovových, jak jsme práv vidli, na ten ós nebylo

lze užívati — že asem nabíhají pro okysliování povrchu, tak že astým užíváníi pomalu

docela slepnou. Tu není jiné pomoci než zrcadlo znova vyhladiti, což ale pi velikých

nástrojích práce nemalá a nákladná. Záležíf ovšem všecko na opatrnosti, ktré se tu

šeti; mámef reflektory již stoleté, jenž ješt velmi pkn a ist ukazují, jalo naopak

i oky dosti rychle nabíhají a kalnou. Tetí konen vada pokrokem védy i mecha-

nických umní najevo vynesená byla tato, že pi zrcadlech úchylka kulová siceinan je

zmenšena, nikoli ale zniena, že tedy obraz dokonalejší než u oky, ale pe ne do-

konalý , tak že asto — kde by jiné okolnosti byly dovolovaly silnjšího ztšení —
nezetelnost obrazu z úchylky nutila hvzdáe, by se spokojil s menší. Již fed vyna-

lezením reflektoru vdlo se z theorie, že k nabytí mathematicky dokonalýc obrazv,

t. j. ve kterých každé tece pedmtu zase jen teka odpovídá, teba udlit zrcadlm

a okám zakivení parabolické, rozdílné od sférického (kulového) tím, že u kaje menší
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jest (mén od pítoky se odcliyluju) nví. v prostedku, .lest však nad míru obtížno,

nýbrž témúr nemožno, panibolickou ploniui bnzpcrnJ- a podle libosti vytvoili ; není Jiné

pomoci než vybrousiti zrcadlo slúricky, a pak umlým a jemným obrušováním na kraji

ubírali mu kivolakosli po stupních, pokud nedává, byvši <lo dalekohledu vloženo, obraz

nejzetelnjší , — práce to zajisté nad nnru delikálná
, protože jediný pehmat všecko

zkaziti mže. Proto ze v.^ech umlc, kteí taková zrcadla hotovili, žádný nemohl svou

manipulaci lak popsati, aby jiný podle popisu hned bezpen pracovati mohl, každý musil

sám znovu se luMli ;
proto také cen« dobrýcli zrcadel nad míru byla veliká. Nicmén

anglii-lí umlci (Sliort, Edwards a nade všecky jiné gcniálný Sir William Herschel)

neobyejné dokonalosti v tom umní dosahovali.

Pece však eené obtíže mly za následek, že zhotovováni reflektor na kontinentu

Jaksi se daili nechtlo a tém výhradn v Anglicku sídlilo. Hlavní pak ránu zadalo

katoplrice vynalezení achromalickýcli dalekohlcdSv Eulerem a Dollondcm, které uí, že

složením dvou oek z rozliných druh skel a s plochami sférickými rznými, avšak

pimen vypoítanými, obrazv bezbarevných a ostrých, t. nejen barevné ale ikulové

úchylky prostých (achromatíckých i aplanatickýclO lze nabytí. Vtší pohodlí achro-

matických dioptrických dalekohledv (ano jimi pímo ku pedmtu se hledí, u zrcadel-

ných naopak), vtší trvanlivost, vtší snadnost fabrikaci, ano tu neli'eba ploch paraboli-

ckých, všecko to jim i v Anglicku zjednalo všeobecného prchodu, a po vystoupeni

genialného Fraueuhnffra, jenž aciiromaty na nejvyšší stupe dokonalosti povznesl, upadly

reflektory tak v zapomenulí, že se o nich jen co o starobylostech mluvilo. Docela

jich ale pec nezapomnli, a práv dva nejvtší znatelé, jednak astronomie, jednak

praktické optiky, pronesli se tu brzy po sob znamenitým spsobcm o té vci. Vznešený

hvzdá královský fíesset praví v recensí Slruveova spisu „Mensurae Micrometricae"

(1837): „Podle toho co oba Uerschelocé svými reflektory dokázali, bylo by zajisté od

tchto nástroj co oekávati; tím více tedy lituji, že snaha o zdokonaleni jich nedochází

posud té obliby, se kterou optikové i nejvtší k achromatm pilnuli. Vimf já sice, že

tu velkých obtíží jmenovit ohledem na trvanlivost zrcadel ; vímf ale také, že reflektor

mathematicky dokonalým býti mže, u achromatv ale diviti se musíme, že neodbytné

Jejich nedokonalosti mén pekážejí , než by bylo oekávali. Kdyby nebyl Frauenhofer

tak záhy zemel '}, mli bychom te bez pochyby bud reflektory aspo tak dkladné

Jako nkdy Shortovy, ale Ješt jinými pednostmi vystrojené, aneb aspo to pesvd-

ení, že nevývratná Iheoretická pednost, jaká jim náleží ped achromaly, nedostatky ne-

napravitelnými se nií." Roku pak 1844 vyjádil se Sleinheil, slavný spoluvynálezce gal-

vanických telegraf, v ten smysl: , Rozvažujíce obtíže, se kterými vyrobení dokonalých

achromatv spojeno jest, vidíme hnedky, že theoriejich není mathemicky zevrubná. Úchylka

barevná, úchylka kulová, nedokonalost ástí obrazu vzdálených od optické osy, všecky

tyto chyby pibliiitelné, nikoli ale dokonale zrušiti lze. Pirovnávajíce k tomu jednoduchou

a prisné zevrubnou theorii katoptriky, nepochybujeme, kterak v Nmecku tak dokonce

mohli povrhnout nástroji tmi zrcadelnými."

Kdo^by byl myslil, že první krok k napravení toho nedostatku pojde ze zdokonalení

našich vdomostí o sílách elektrogalvanických? a pec tomu tak. Voltaiským proudem

O Roku 1826, maje teprv 39 let vku.
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vyluují se kovy z roztok svých vrstvou tenší, tlustší na dobré vodie, n. p. kovy;

byl-li pedmt k tomu vzatý sám dokonale vyleštn, má pak i povlak galvanicky sražený

hladkost zrcadla. Na tom zakládá se galvanické pozlacování a postibování. Vezmouce

tedy zrcadlo optické dokonale vyhlazené (kovové ovšem) a potáhnouce je galva-

nicky tcnikou vrstvou zlata, sli-íbra neb platiny, nabýváme tudíž dvojího prospchu:

zajedno že tyto drahokovy vzduchem se neokysliuji, a zrcadlo tím od záhubného slepnutí

ochránno ; zadruhé, že kovy ty více svtla odrážejí, svtlejší obraz dávají, než zrca-

dlovina. Pravenof ovšem nahoe, že vytvoení parabolického zrcadla peobtížno, že jen

zkouškami se daí, a že práv nejdokonalejší ne z vle umlcovy ale náhodou se vy-

daí ; a i tu síly elektrické pomoci své nám neodpírají. Yezmm nkolik dobrých zrcadel,

vyberme z nich nejdokonalejší, a hle — galvanoplastika nám dovoluje, nadlati si z nho
co z originálu tolik kopií co jen libo, kopií s originálem takka totožných (indentických);

Iebaf pak jen tyto mdné kopie pozlatilí, a máme adu zrcadel dokonalých a identi-

ckých, vc to, které by žádným jiným prostedkem mechanickým nebylo lze dosíci.

Podailé zkoušky toho druhu uinili Sleinheil a Wheatstonc. Vždy pak ješt trvala

námitka veliké váhy zrcadel kovových a nepohodlí z toho vyplývajícího, ano mdným
zrcadlm ješt vtši tloušky dávati se niusilo, protože m, jsouc kov tažný, neelastický,

a nikoli kehký, elastický, prohnutá již více do pedešlého tvaru se nevrací.

Netrvalo však dlouho, a bylo objeveno, že nejen elektrickou silou ale také ist

chemickými prostedky lze na pedmty všelijaké (kovové i nekovové) sráželi tenké zr-

cadelné vrst>7 drahých kovv. .liž dávno bylo známo, že aldehyd (tekutina tkavá,

tvoící se okysliením líhu . alkoholu) smíšený s roztoky stíbrnalými již za mírného

tepla stny nádoby krásn bílým a lesklým lupenem stíbrným odívá, jenž usušen jsa,

pevn ke sklu Ipne a dokonalé zrcadlo tvoi. Anglian Drayton objevil první, že nkteré

silice, jmenovit skoicová, kassiová a hebiková, majice na sob povahu aldehydv,

tentýž úinek velmi dokonale provádjí; nýbrž již i fabrin zaínali zrcadla dle spsobu

Draylonova robili. Nmec Vohl ^^pátral, že roztok stelné bavlny v žiravém louhu

ješt krásnjší zrcadla zplozuje než silice. Tu konen Sleinheil si té vci povšimnul,

a o nové zdokonalení katoplriky se pokusil. Bylof pak dkladnými zkouškami francouz-

ského silozpytce Jamiiiu dokázáno, že stíbro nejen nejblejší všech kovv jest, ale

že i nejcice svtlo odráží, totiž ze 100 paprskv 92, tak že jen 8 se jich pohlcuje a

rozptyluje. Sluší zde povážiti, že zrcadlovina ze 100 paprskv jen 64, ocel jen 60

odráží, že tedy zrcadlo stíbrné prmru pé/ípalcového dává obraz lak svtlý, co zrca-

dlo ze slitiny prmru 5 X 1/ - = seí/ipalcového, výhoda to ohromná, nebof v astro-

nomických dalekohledech (pedpokládaje obrazy ostré) všecko na svtlosti záleženo; ím
vtši otvor dalekohledu , tím vtší svtlost obrazu , lim temnjší a slabší pedmty lze

vystihnouti (komety, mlhoviny), tím silnji lze pedmty o sob dosti jasné zvtšiti a

tudíž nejmenší jich ástice zpytovati. Z té píiny již hrab Rosse se byl pokusil vy-

robili zrcadla stíbrná, což ale jen v malé míe a s obtížemi nejvtšími se mu podallo,

ponvadž bral desky ze stíbra istého, jež lak mkké jsou, že i pi nejpozornjším

broušení nejednostejn se obrušuji a hrbolce dostávají. Sleinheil tedy uchopil se zrca-

del sklenných stíbrem potažených ; avšak zde ješt byla jedna obtíž. Nesmlof se

k dalekohledm bráti zrcadel, u kterých by paprsek od stíbra odrážený sklem probíhal.
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poiióvadí! by pak dvojitý obraz povstali iiiusil, ale niusilo se k lomu konci užíti zadní

volné strany stíbra sraženébo na sklo. Dniytonv u Yolilv spiisob neposkytovaly

k lomu dosti dokonalých ploch; bylo poteba mctliody nové, lepší. Liebiy se ku Stein-

hoilové prosb uvázal ve zkoušky potebné , a našel metliodu, která poskytuje skvlá a

bezchybná po obou stranách zrcadla stíbrná. I^iebigova tekutina skládá se z dusinanu

sliibniébo animoniakcm zevrub nasy(-eného, k nmuž se piiní roztok cukru ndénébo

v žíravéni drasle. Tekutina nalejc se do ploských luis as '/»" vysoko, a plocha postí-

benu býti mající zavsí se lak, že zpodek její práv povrchu tekutiny se dotýká. Pes

noc je pochod dokonen. Zrcadlo umyté se osuší, a je-li trochu mdlé, nejjennijším

kolkolarcm a aksamitem vyleští, pokud nejvyššího lesku nenabude. V nejnovjší dob

prý Liebifi (dle ústních zpráv) pomocí alkalickéiio vínanu drasclnatého ješt dokonalejší

zrcadla pipravuje
;
posud však není o tom zpráv tištných.

Výhody tchto zrcadel jsou veliké: zajedno náramný lesk stíbra, zadruhé lehkost

a neohebnost skla, která iní, že i nejvtší takové zrcadlo (má-li jen pimenou tlouštku)

naprosto nic se neprohýbá (obtíž u velkých zrcadel kovových tém nepemožitelná),

konené stálost na vzduchu. V obydlených místnostech ovšem stíbro nikoli se neoky-

sliuje, ale nabíhá sirovodíkem, z poátku žloutnouc, pozdji hndnouc. Než lomu snadno

pomoci troškou jemného kolkotaru i aksamitem, nebof vrstva stíbra je tak náramn tenká,

že, teba by nevšude stejn se otela, rozdíl ten v obrazu nelze poznati. Sklo ale ležící

vezpod nikdy svou pvodn nabytou dokonalou formu netratí. Ješt však jiné zlepšení,

a to nemén dležité, Stehiheilcm uinné, vztahuje se na (var zrcadel. Pravenot výše,

že jen parabolická zrcadla dokonalé obrazy poskytují, že ale zhotovení jich velkým ob-

tížem podrobeno. Podailof se ovšem novjší dobou Rosse'ovi a Lapctloci zbudovati

umlé stroje, které, bez piinní lidského pouhou párou hnány, za nkolik hodin zrcadlu

do nich vloženému dokonalou parabolickou podobu udluji, ale v užíváni širší posud pro

velikou svou složitost a nákladnost nevešly. Jediná plocha, kterou jednoduchými mecha-

nickými prostedky dokonale zevrubfi brousiti lze, je kulová (sférická), a té se dosahuje

tak zvaným broušením pomoci radia. Rádius, t. j. tý neohebná kolmo zavšená, toí

se kulikou nahoe pipevnnou v pánvíci, dole na ni se nasadí oka aneb pod ni na

stl upevní se zrcadlo, jenž má se brousiti, a nyní piíníc brusidlo z poátku hrubší

pak jemnjší toí a vrtí se radiem na všecky strany, pokud plocha nevybroušena. Po-

dobn i leštní kolkotarem se odbývá. Tu zajisté oka aneb zrcadlo nabývá vypuklosti

kulové, jejíž polomr na vlas délce radia se rovná; zachovávaje pak jistých pravidel a

opatrností, tvrdí Steinheil, že lze tudíž kulové plochy vyvésti, které nikdež výše —í— árky

od mathematické kule se ncodchylují. Slavný Fraucnhofcr ten stroj vymysli! a ním všecky

své oky k objektivm dalekohledv brousil. Stíbíce pak zrcadla prohlubcné tím

spsobem broušené, máme krásné a dokonalé zrcadlo, ale bohužel sférické, jenž tedy

obraz nedokonalý dává. Než zpomcme sob, že oky také tu sférickou úchylku mají,

a sice 6— 7kráte vtši od zrcadel, a pece složením dvou oek rzných lze dovésti

objektivy achromalické i aplanatick, teba ne naprosto, pece ve velmi vysokém stupni,

tak že jen nejmocnjším zvtšením ješt sledy obou úchylek se zjevují. Jelikož pak —
jako optika uí — vlastn jen Ii ploch (z onch .ty, jež dv oky dohromady mají)

ke zrušení obou odchylek poteba, tvrtá plocha takka volná, a spojíce achromatický

objektiv se zrcadlem sférickým, mžeme onm tyem okovým plochám dáli lakové
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polomry, že nejen ob úchylky oek ale laké sférická úchylka zrcadla (barevné pi

nra beztoho není) se iniii. Steinheil tolio konce dosahuje tou cestou, že do kužele

paprskového, odraženého od zrcadla, lam kde již do oního skla (okularu) vejití má,

vkládá malý objektiv achromatický (pi zrcadle 6palcovém n. p. otvor jeho jen 9 linií).

Tím samým také možnost dána, opatiti dalekohled pi délce nezmnné mnohem vtším

otvorem aneb pi ot^u tomtéž velmi jej zltrátiti. Kdežto obyejn otvor reflektorv asi

jj
jejich délky obnáší (pi refraktorech ^ — ^), dává Steinheil svým novým reflektorm

otvor jT délky. Reflektor Steinheilv otvoru 6palcového jest jen 33 palc (nezcela 3

stevíce) dlouhý, mže se tedy jím z okna pohodln hledti, Snášíf zvtšení aspoií 300

v prmru a stojí jen 300 zlatých. Refraktor otvoru 6palcového musí míti 6—8 stevíc

délky, potebuje tedy již zvláštní budovu, by se jím pozorovati mohlo, a stojí 4000—5000

zlatých. Láce reflektoru je pochopitelná: tebaf pi nm brousiti jen jednu plochu, pi re-

fraktoru tyry; sklo na reflektoru mže býti sprosté, k refraktoru teba drahého flintového a

korunového skla (kotou flintu Gpaleový stojí asi 200, crownu asi 100 zlatých, tedy jen

sklo již asi 300 zlatých); konen skládání oek achromatíckých nejvtší zevrubnosti

požaduje, a každé pošinutí složených nií tak zvanou centrací a tím i ostrost obrazv.

Spisovatel tchto ádkv vidl v íjnu ni. r. (na hvzdárn Gottinské) Donatovu

kometu nmohokráte pomocí výteného reflektoru Steinlieilova (s otvorem 4palcovým),

pozoroval jím taktéž nejednou slabé mlhoviny a hvzdokupy
; pokaždé však byl unesen

arovnou jasností, bezbarevností a ostrostí obrazv, jaké ten nástroj poskytoval. Jasnost

obrazv pevyšuje všecko oekávání; avšak není tomu divu , nebof achromatický objektiv

Frauenhofera (tloušlky prostední) propouští (dle mení Steinheilových) asi 72 paprsk

ze sta, 28 jich pohlcuje; musí tedy stíbrné zrcadlo 4palcové tolik svtla dávati co achro-

matický tubus otvoru 4 X 1/ ^ = 41 palce. Jiné trochu vtší zrcadlo Steinheilovo,

tamtéž se nacházející, poskytovalo pi zvtšení 200krátném tak ostré obrazy, jakých

jsme pi achromalickém objektivu ješt nikdy nevidli.

Asi stejnou dobou se Steinheilem , ale nevda o nm a neodvislc od nho , obíral

se tímže pedmtem také slavný francouzský fysik Fuucaull, známý svým strojem, jenž

dokazuje otáení zem kolem osy. Foucault dává spsobem nad míru dvtipným, o nmž
ale zde šíili se nelze, zrcadlm svým (lakléž sklenným) formu parabolickou

,
pak se

postibujc spsobem od Licbigova rozdílným. Steinheil, více theorelicky než prakticky

se tou vcí zabývav, málo toho druhu nástrojv posud zhotovil; Foucault hned na prak-

tickou stránku se vrhl a spojil se s optikem Secretan'em v Paíži, jenž takové nástroje

již prodává.

Tak na p. reflektor otvoru Spalcového (216 millimelrv) a délky 5stevícové stojí

u nho jen 1600 frankv = 640 zlatých; refraktor toho otvoru stál by aspo 6000 zlatých.

Nemvšc pod rukou žádný Foucaulto nástroj , nemžeme o jejich dokonalosti souditi

nežli podle zpráv, které on sám podal. Tak k. p. reflektorem svým délky Tstcvícové

a otvorn 12palcového (324 millim.) vidl oba satellity, dvojhvzdy y Andromedae docela

od sebe oddlené, odlehlost pak jejich (oblouk jenž je dlí) obnáší nezcela -j sekundy.

Prmr msíce v úplku obnáší 1800 sekund; ~ sekundy jest tedy — prmru msíce.

Jiný spúsob pedstaviti si oblouk j sekundy jest tento: pomysleme sobe šesták našich
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penvz, jenž iiiii prmr 19 iiiilliiiiclru v dálce 4130 rakuiiských sáliflv, tedy znaCn

výSe jedné rakouské míle: Foucaultv rcllektur jej ukáže nejen co bílý puntík, ale co

patrný kotouek, a dv6 svtlé tcky, vzdálené od sebe o prmr toho kotouku, okáže

oddlené (každou zvláSOi nikoli slité.

Nkteré poinéry periuského útvaru v severozápadních

echách.
Sepsal P. Vysovkij.

Jak známo prostírá se na jižním úpatí Krkonošských hor u veliké rozsáhlosti a

mocnosti permský útvar, který se v novjší dob dležitým stal mdnými rudami a

uhlím v nm uloženým.

Snaha, této práci jakýsi pehled dáli, aneb útvar zde popsaný jen ponkud do

soustavy uvésti, nedá se snadno uskuteniti, jelikož ohromné spousty ervených pí-

skovc a jílovitých bidlic, jakož i nápadný nedostatek skamenlin velikou jednotvárnost

znaí. Avšak v novjším ase povstalé dolování na md, na železné rudy, uhlí a živi-

naté bidlice osvtlilo ponkud tuto krajinu posud neznámou, a ukázalo, že útvar perm-

ský v echách jménem v Nmcích užívaným Rol/tes Todtliegendes poznamenán býti

nemže. Pokusím se tímto pojednáním, struný pehledný obraz toho útvaru našemu

tenástvu podati.

E rozdlení celého útvaru do jednotlivých oddlení hodí se dle mého zdání zvlášt

ti horniny. První horninou jsou živiinalé bidlice, které probíhají ve dvou hlavních

tazích náš útvar a rozdlují nám celé souvrství ve Ii díly, které pro vtší strunost

pásmy nazývati budeme. Druhou horninu obsahuji sloje vúpenné, které jsou, pokud nám

známo, pouze v druhém, živinalýini bidlicemi utvoeném pásmu více vyvinuté, a nám

pouze místn ku srozumní slouží. Tetí hornina jest vyvrelá, toúi melafyr ; poskytuje!

svou zvláštností, co plásf ili sloj vložená, mezi usazenými vrstvami také geolog^ický

horizont. Akoliv se jednotlivé hbety melafyru na dosti velkou vzdálenost pronásledo-

vati dají a v celku tytéž vrstvy pokrývají, dají se pi rozdlení pouze místn upotebiti.

Nejpimenjší k rozdlení zdály se mi tedy býti živinaté bidlice, které též od er-

vených pískovc a jílovitých bidlic nápadn se liší a tudy snadno nalézti a poznati se

dají, tak že doufáme, že brzo jejich rozsáhlost až za hranice známa bude. Posud známe

dva pruhy od východního oupati Kozákova až do okolí Freiheilu. Mezi obma hla-

vními pruhy objevil se u Ncdvz, jak dosud se za to má, krátký pruh živinatých

bidlic, tamjší uhelnou ílec provázející. Prozatím, dokud hranice tohoto pruhu se ne-

prodlouží, podržme k vli snadnjšímu srozumní pouze ony dva na vtší vzdálenost

známé pruhy co prostedek k oddlení útvaru na ti pásma, a nazveme je jak následuje

:

Prvni pásmo ili pásmo slepenc obsahuje souvrství mezi prahorními bidlicemi

B prvním pruhem živinalého lupku, a má na 1000" vodorovné délky a mocnost 400°*

Druhé pásmo, mezi obma druhy živinatých bidlic, má na 4000" vodorovné

délky a mocnost asi 1000".

Teli pásmo obsahuje souvrství na druliém pruhu uložené.

Tímto oddlením nechceme úplné rozdleni celého útvaru docíliti, nýbrž pouze
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snadnjší pehled a struné srozumní; úplné rozdlení bude leprva tenkráte možné,

až výsledky prací v eském dílu útvaru permského s tímtéž útvarem sousedního Slezska

porovnali s to budeme.

Pásmo slepenc ili konglomerát.

Hranice tohoto pásma jsou prahory ze severní a první pruh živinatých bidlic z jižní

strany. Hranice prahor táhne se od patj' Kozákova pes Smr, Bitouchov, Dolení Boskov,

Píkré, Škodéjov, Sitné, Vichov, Dolení Štpanice, Valtice, Hoeni Vrchlabí, Hoení

Lanov, Hermansajfy a Freiheit.

Poátek permského útvaru skládají hrubé slepence ili konglomeráty. Jsou to va-

jouny svoru, žuly a kemenu rozliné velikosti, co lidská hlava až co vlaský oech,

spojeny jsou tmelem erveným jílovitým, mnoho železité zem CFe,0,) obsahujícím.

Tento ervený tmel jest pro vtší ást pískovc a jilovitých bidlic, zkrátka pro nejvíce

hornin permského útvaru význaný. Tyto slepence nejsou všude na prahorní hranici, a

též ne v stejné mocnosti \yvinuty. Nejsilnjší jsou v okolí Semil a Šlpanic, na kterémž-

to posledním míst mocnost více než 100" dosahují. Též i pozdjší vrstvy útvaru uza-

vírají mezi pískovci jednotlivé spousty slepence, který se ponkud od prvnjších tím

rozeznává, že nemá pouze železitým tmelem, nýbrž úplným pískovcem slepené valouny.

Tyto pozdjší slepence zdají se na jakési místní znepokojované usazení poukazovati; na-

lézáme je na více místech druhého pásma, k. p. u Jilemnice, Košálové, Olešnice atd.

V prvním pásmu stanou se tylo hrubé slepence ponenáhlu drobnými pískovci, a

v takovémto zvlášt stejnozrném pískovci nalézáme první vrstvy uhelných lupk, které

asto uhelné flece uzavírají, k. p. u Bitouchova, u Šlpanic a Yalteic. Nkteré z nich

hodí se skuten k dolování, k. p. ony u Šlpanic, kde se dv 30" mocným pískovcem

oddlené ílece uhelné v uhelných lupkách nalézají. Tyto uhelné lupky jsou šedé až

xipln erné, jemn vrstevnaté, s astými lesklými plochami. Lupky obsahují mnoho

otisk rostlin, které se vesms skamcnlináni útvaru uhelného podobají. Jsou to pe-

slikovité rostliny a kapradí: Calamites, Senflenbergia, Hawlia atd.

První ílec jest 6—12", druhá 12—30" mocná, a tato poslední jest dolováním již

na 300" ve smru svém odkiyla. Tylo ílece nejsou, jak naznaeno, stejné mocnosti,

nýbrž zmocují se znenáhla okovit, a asto se i zdvoj- a Irojnásobiíuji. Uhlí jest

erné, laslurného lomu, má 15 hutnosti, dá se snadno koksovali a jest dobré palivo,

jako kterékoliv uhlí z kamenouhelného útvaru.

Na slepencích leží 260—300" mocné pískovce tmavoervené, též ásten i svtlé

barvy, které se s ervenými bidlicemi stídají. Nkteré z tchto pískovc jsou hrubo-

vrstevnaté, a pak se hodí velmi dobe ku stavb ; jiné jsou v tenkých vrstvách, a pe-

cházejí pak asto v jilovité bidlice. Též pijímají jinde mnoho slídy, a stávají se tím

skutenými bidlinalými pískovci.

Nkteré vrstvy vyznamenávají se zvláštní povahou, t. j. skládají se ze samých sem

a tam rozházených hlek, 2—4'" tlustých a 6—10" dlouhých, které železitým tmelem

spojeny jsou. Zvlášt pi zvtrání jest tato vlastnost nápadná, jelikož jejich liiiel sna-

dnji zvlrává, a lak tvrdší jejich pískovitou hmotu obnažuje. Tyto hlky považují

se za skamenlé fukoidy, proež se tylo pískovce fukoidové piskoece zovou. Avšak
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pískovce tylo nedrží se pouze v pnním pásmu, nýbrž jsou v celém útvaru na jednotlivých

místech rozdleny, k. p. u Jilemnice, Ncdvz ald.

Svršek našeho prvního pásma skládají iicifnalé bidlice, které vždy od jistých

hornin doprovázeny bývají, a prolož s tfmilo zárove popsány buJtcž.

Celé souvrství jest 15— 20", u Vrchlabí, jak se zdá, až ku 40" mocné, a obsahuje

hlavn bridlinaté pískovce a vápnité sliny (Mergel) , které poznenáhla do celistvého

vápence a do celistvého uhliiilanii železnatého ili sferosidcrilu pecházejí. Vápna lato

jsou íasto živinialá , ("erná neb ernošedá
,
jindy opt beze vší stopy živiCnaté látky,

celistvé, hndé, popelavé a naervenalé. Sferosiderity jsou šedé, ervené aneb snédé

barvy, celistvé, drží 30—40"/„ železa, a jsou rozsedlinami oddleny, z ehož pi zvtrán

kulovitá a okovilá podoba jejich pochází.

Živinaté bidlice jsou jemn biidlinaté, erné vrstvy, bohaté na skamenliny,

zvlášt koprolity a ryby z rodu Palaeoniskfl, pak roztroušené rybí zuby a šupiny. Rostliny

tuším nebyly zde dosud nalezeny. U Hrabaova jsem pozoroval 5 jednotlivých flecí

tchto bidlic, z nichž dv nejmocnjší 7' a 5' dosahují. V nich, jakož i ve vápenných

je provázejících siínech a bidlinatých a vápnitých pískovcích nalézají se pecky hli-

nité železné rudy a pecky celistvého živinatého vápence, asto až 2' v prmru silné;

taktéž pecky kyzu ve velkosti vlaského oechu u velikém potu, lak že jednotlivé vrstvy

jimi posety jsou.

Veliké dležitosti nabývají živinalé lupky, neb mohou býti k mrvení upotebeny.

Obsahují totiž 35 až 607o ústrojné látky, a 5 až 15"/^ fosforené kyseliny a alkali-

ckých solí, tak že sotva kde jinde v echách horninu tak rozšíenou nalezneme, která

by se tak výborn v tomto ohledu upotebili dala. Na mnohých místech jest toto upo-

tebeni již ped 4 a 5 lety zavedeno. Tyto bidlice se narovnají do velikých milí,

podpálí se hrstkou diúví, a hoí pak svou vlastní živinatou látkou samy o sob dále;

obyejné hoi milí stední velikosti 4 až 6 nedl. Vypálené bidlice roztlukou se cepy

na drobno, a jio poli rozházejí. Za nedlouho budou bohdá hospodái vzdálenjší od

této krajiny z toho podzemního pokladu koistili. Nyní práv djí se zkoušky s tmito

bidlicemi k upoli°ebcní jich na dobývání fotogenu a parafínu, a budc-li, jak se Oekává,

továrna slavená, pijde ješt vtši ást tohoto nuTÍva do obchodu.

Taktéž se dá vápna vždy na blízku se nalézajícího o sob k mrvení použiti, pro-

spšnji však bude, je, jak se již na nkolika místech stává, se živinalými bidlicemi

smíchali, a lak onu živinatou látku zárovn k jejich vypálení použiti; tím se dobude

mrviva v rozliných odr<iách , jak je pole práv potebuji. Nkterá vápna hodí se

vypálená též ku stavb, a sice co obyejné, nkteré i lež co hydraulické vápno. Zdali

se zdejší sferosiderity k dobývání železa upotebiti dají, ponauí nás píští zkoušky, od

rozliných tži zdejší krajiny podniknuté. Tenlo první pruh živinalých bidlic bží v celku

soubžn s prahorni hranici ve prmrné vzdálenosti asi 1000" od paty Kozákova ku Pod-

moklicm, Podhoí, Rybnici, Sylové, Vichovu, Hrabaovu, Valteicm, Dolenímu Vrchlabí,

stednímu Lanovu, Forstu, Hermansejfm a Freiheilu. Celé první pásmo má mocnost 400".

Pásmo druhé.

Hlavní horninou druhého pásma jest opt pískovec s železilým a jílovitým tmelem,

stídající se s jílovitými bidlicemi. Po iiinohých místech jest fukoidový pískovec rozšíen,

15
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na jiných místech zase, n. ph v okolí Jilemnice, jsou Imavoervené pískovce tekami

zeleno-popelavého jílu posety; tylo teíky jsou asto tak hust u sebe, že se celá vrstev

v popelavou, nazelenalou jílovitou bidlici mní. V tomto pásmu poínají hrubozrné pí-

skovce ili arkosy, které v tetím pásmu znan nad obyejnými pískovci pedvládají.

Jsou to stejnozrné pískovce, které z mnohých zrnek živce, promíchaných kemennými

zrny, se skládají. Celé pásmo se vyznamenává bohatostí na jednotlivé ílece vápence a

s nimi obyejn sousedící jaspisové a rohové kemence. Na prezu piloženém na-

lezneme druhé pásmo pti flecemi tchto vápenc prostoupené, avšak na jiných místech

jich oekáváme ješt více.

Každá z tchto vápenatých a kemencových flecí jest uložena ve vápnitých a

jílovilých bidlicích, tak že opt své stále jí doprovázející horniny mají, a tak se od

ohromných spoust ervených pískovc a bidlic snadnji rozeznati dají. Jednotlivé vá-

penné neb kemencové vrstvy asto se opakují, tak že je asto nalézáme v stídavém sledu.

Vápno jest celistvé, žlutohndé neb zaervenalé, v hrubých taktéž i v tenkých vrst-

vách, kteréžto poslední zvlášt mnoho koprolit, otisk ryb (Palaeoniscus) a mnoho rybích

zub a šupin zavírají; kemencové vrstvy jsou obyejn šedé a erné, asto též i er-

vené bar\7, kdežto pak pod jménem jaspis vbec známy jsou.

Nejsilnjší jest souvrství vápenc a kemenc, které asi 500" vodorovn v ležatém

druhého pruhu živinatých bidlic vzdáleno, a na zmínném prezu též proíznuté

jest. Zavírá v sob 2" až 3" mocnou flec tenkovrstevnatých vápenc a nkolik tenkých

(6"_10") vrstev kemenc, které asto jednotlivé skemenlé kmeny sosen (Coniferae)

obsahují. Toto souvrství jest vloženo do vápenitých slín, a jest jedno z nejznameni-

tjších, protože na více místech k hnojení upoiiebeno bývá. Jednotlivé vápence mají

mnoho kemenc již ve své hmot pimíchaných, a jsou asto tak tvrdé, že na oceli

jiskry dávají. Zde se zvlášt nalézá mnoho koprolit a Palaeonisk. Bylo by zbytené,

všecky jednotlivé flece popsati, jelikož se všecky k sob víc neb mén podobají, a jen

pouze co do mocnosti a potu jednotlivých vápencových a kemencových vrstev rozdíhié

jsou; toliko sluší podotknouti, že pi stejném pravidelném úklonu vrstev vcelku v stejné

vodorovné vzdálenosti od sebe se nalézají.

Jak první pásmo, má též i druhé své uhelné vrstvy. Uhlí jest bud v jednotlivých

tenkých šrách v jílovité bidlici, aneb jest úplnou flecí v uhelných lupkách. Jak

uhlídáme, jest asto ložisko mdné rudy s uhelnou šrou v bezprostedním spojení.

Ve vzdálenosti 1000° vodorovn (ve visutém) od prvnilw pruhu živinatých lupk

doprovází na Kozinci u Jilemnice tamjší ložisko mdné, jílovité bidlice s jednotlivými

uhelnými šrami. Na uhlí dá se jeho povstání z kalamitu snadno pozorovati. Mimo

kalamity byly v jílovilých bidlicích nalezeny zbytky kapradin, mnoho zuhlených a

kemennou látkou vyplnných kmen konifcr, jakož i též otisky jehlikových vtvi t. j.

Walchií, a též také jediná lastura v eském perm.ském útvaru: Unio carbonarius. M-
dné ložisko jest pokryto bidlinatým pískovcem, a leží na shdnalých stejnozrných

pískovcích, které se uralskému mdnému pískovci velice podobají.

Údolí Olešky mezi Libštadteni a Semily odkrývá nám více uhelných flecí a vbec

vtší rozmanitost skal, ponvadž mimo prezy na behu Olešky samé též v posledním

ase stavná železnice více pomra v uložení odhalila. Poneme-li od di-uhého pruhu

živinatých bidlic, a jdeme-Ii do jejich ležatého, nalezneme v 228° od tchto též
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I'nr(liibsko-LiI)oreckou železnici proi^ízmilýcli živiínalýcli bidlic, uhelné 1. j. biidlinaló

lupky, které léž lužisko mdi v sobe iizavíriijí. Nu nich leží 4" mocný a pod nimi 1*

mocný hrubý slepenec, kterýž, jak l poátku podotknuto, ponkud se od slepcncfi prv-

in'ho pásma liší. Vrstva tohoto lupku jesl 4'—G' mocná, a zavírá v sobe vrstvu 6"— 12"

tt!cli samých konírlomcrátfi , které pod ní leží a ji pokrývají. V této tenké vrstvo a

zvlášt bezprosli-edii nad ni nachází se nejvíce mdných rud uložených. Tyto do-

provázejí jednotlivé šry mastného uhlí, jako u Jilemnice, a jak se zdá, jcsl mdná ruda

v sousedství tchto uhelných ástí nejvíce soustedná, a nejastji síená (leštnec

mdný a plavý, Kupicrgianz, Falilerz)- V tchto lupcích nalézají se velmi zhusta

kalamity a více druh kapradin: Pecopteris, Asterophyllites ald. 22" horizontáln od

nich, 1. j. 250" od druhého pruhu živiCnalých bidlic vzdálené, nacházíme ve fukoidových

pískovcích uhelnou vrstev as (>" mocnou, která uhelným lupkem doprovázena i>ývá, a

jejížto zmocnní se oCekává, prolož se též na ni již dolovati poalo.

30" vodorovn od ní dle úklonu vrstev, t. j. 330' od živinalých lupk , nalézá

se jiná Hec uhelná, která více budoucnosti pi-ipovídá. V uhelných dolech nad Nedvzi

objevuje se co dvojnásobná flcc, jejížto hoejší ást 2', dolejší 1' mocná jest, a kteréžto

ob pouze 3' mocným pískovcem oddleny jsou. Flcc leží na 2'—3' mocném, celistvém

vápn, které na .slabé vrstv 8"— 12" erného živinatého lupku spoívá. Tento lupek

jest v celé své bytosti totožný s onmi pruliy, kterýchž jsme k rozdlení použili, avšak

povaha tohoto celého souvrství se as 1000" v smru svém k východu znan mní.

Nalézáme totiž zde nad ni jednu uhelnou Hec , nad ní silnou vrstvu uhelných lupk,

pod ní bezprostedn živinalé lupky 6"— 10" mocné, a pod tmito tcprv vrstvu vápence.

Tak lze souditi, že toto stední souvrství živinatých bidlic žádné pravidelné rozsáhlosti

nemá, což skiilen potvrzuje okolnost, že za touto urenou vzdáleností, totiž 1000"

od prvního udaného bodu, navzdor uhelné vrstv z pískovc vynikající horniny onu ži-

vinatou flcc doprovázející dosud nalezeny nebyly. Ovšem pekáží dalšímu pronásledo-

vání rozsedlina as 5" mocná a rozemletou horninou naplnná, která u štoly na pravém

behu Olešky horníky pekvapila. Avšak, jak dosud z hornických prácí souditi lze,

rozsedlina tato tak velice rozšíena není, by u vtší ásti uložení vrstev perušovala.

Až bude další pokraování tohoto souvrství nalezeno, budeme moci nco uritjšího o

tomto stedním pásmu živinatých bidlic pronésti.

400" od tohoto, t. j. 730" od souvrství druhého pruhu živinatých bidlic, nalezneme

opt uhelnou flcc v ervených jilovitých bidlicích a pískovcích uloženou, která se na

více místech zdvoj- až ztrojnásobnje, pi jednotlivé mocnosti 6"—8". První odkrytí

v novjším ase stalo se prezem železnice, avšak v pokraování, t. j. ve smru vý-

chodn u ikvasky, se na tuto flcc již ku konci pedešlého století dolovalo. Na tomto

míst jsou vrstvy uhelné proraženy, a ásten i pozdviženy rozsáhlou rozsedlinou, která

vrstvy severn od ni ležící v proliklonné mní, t. 'j. místo obyejného pravidelného již-

ního západu vrstev nalézáme zde severní, který arci jen na králko trvá. ást od této

rozsedliny jižn ležící ukazuje obyejn pravideln zapadající vrstvy, avšak jak se zdá

mnohem vrchnjší, jelikož zpodní byly v prohlubinu takto spsobenou stlaeny. Bezpro-

stedné v prezu dráhy nalézáme tuto vrstvu roztrženu v dv ásti, z nichž sever-

njší severn, jižnjší ale pravideln k jihu zapadá.

Smr této rozsedliny odchyluje se málo od smru vrstev, protož lato uhelná vrstva

15*
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pi svém mírném pravidelném západu 15—25 stup na vtši vzdálenost zmSn podléhá

;

tak na píklad u ikvasky as 1400" (u východním smru) zapadá utržená severní ást

této uhelné flece k severu 30—35 stup, avšak k ní pináležející jižní ást není dosud

nalezena. Ješt nedávno se mlo za to, že tato vrstev co zdvižena z hloubky ku ka-

menouhelnému útvaru náleží, avšak povážíme-li mocnost permského útvaru pod tímto

horizontem ležícího, dle našeho zdání 1150° obsahujícího, uznáme tento náhled za nemožný.

Bh této rozsedliny jest dle pana Portha od Slaného k ikvasce, dále k Valdicm, Kun-

draticm, Kruhu, Roztokám, Martinicm, Záliajské Lhot a Sajfm. Na posledních místech

vniká rozsedlina tato do druhého pruhu živinatých bidlic a mní je v ten spisob, že

astokráte i protiklonn na den vycházejí.

Závrek druhého pásma obsahuje dle našeho rozdlení zivinaté bidlice druhého

pruhu. V celku podobají se k onm prvního souvrství; leží totiž v 10"—20" mocném

souvTstí vápnitých slín, vápenc a slínovitých pískovc. Nejmocnjší vrstvy dají se

u Košálové Olešnice pozorovati, totiž 2 vrstvy, z nichžto dolejší 1"— 2° mocná jest.

Vápenné vrstvy jsou ponkud mén zastoupené , za to jsou ale kemencové vrstvy od

Kundratic až k Záhajské Lhot jejich stálí prvodcové. Místy zdají se též i železné

rudy (sférosiderit a hlinitá ervená ruda) dosti rozšíeny.

Hornické práce na mdné rudy, v nich aneb v jejich sousedství se nacházející,

osvtlí nám, jak doufám, v brzku bližší pomry jejich uložení. Skamenlé pozstatky

jsou kalamity, kapradiny (nkolik druh Pecopteris) a konifery (Walchia) ; ze zvíecích

náramné množství koprolit, rybích zub a šupin, pak Palaeonisky a jeden dosud neur-

ený rod rybí, který se ve více exempláích v Saifech nalezl. Toto souvrství vychází

na den u Hoenska na východním oupatí Kozákova, u Nedvz, Koštálové, Olešnice,

Valdic, Kundratic, Míné, Roztok, Martinic, Záhajské Lhoty, Hoení Kalné, Kunic,

Prošvic atd.

Pásmo Ielt.

Tímto vyrozumíváme ony na druhém pruhu živinatých bidlic uložené permské

horniny, které na rozliných místech též rozlin vyvinuty jsou. Na nkterých místech

dosahují mocnosti 200— 300°. Co do uložení skládá západ vrstev ouplnou pánev, neb

bezprostedn na živinatých bidlicích zapadají horniny tohoto pásma jižn, v jisté vzdá-

lenosti ale oupln vodorovn leží, a opt jižnji docela severní západ pijímají, tak že

na mnohých místech zivinaté bidlice druhého pruhu v jižní ásti pánve na den vy-

cházejí, arci v povaze náramn se od prvních lišící. Další pozorování jižní ásti pánve

našeho permského útvaru jest zamezeno kídovými vrstvami, jimiž se hlavy vrstev perm-

ských zde pokrývají.

Horniny tetího pásma vyznamenávají se bohatstvím na hrubozrné pískovce a na

jílovité bidlice ; pevné drobnozrné pískovce nezdají se zde tak hust se vyskytovati. Vý-

znané skamenlíny jsou Psaronie (oddenky kapradin), které sob v tom pískovci zvlášf

libují. V pískovcích se nalezla lastura Unio carbonaria, která zvláš u Kunic a Kalné

asto se vyskytuje.

Vyvelé horniny.

Melafyry, porfyry a edie jsou vyvelé horniny v eském permském útvaru. V kra-

jin popsané nalézáme pouze melafyry, akoliv již dávno známé, pece dosud málo pro-
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zpylované. Nebožtíkii panu Emilovi Porthovi

pati zásluha , ži; iia zvláštní uloženi mela-

fyru v léto krajin nejdíve upozornil. Dle

jeho i (llo shodujícího se s tím našelio po-

zorování skládají zdejší melalyry ouplné Hece

mezi dvma sedimentárními permskýmt vrst-

vami uložené. Na vtší íásl melalyr hodí

se toto pravidlo, avšak nalézáme též i jedno-

tlivé vyvelé melafyry v kupách i žilách. Z

tohoto uložení mezi vrstvami následuje, že

jako vrstvy je uzavírající líplné pruhy ve

smru vrstev skládati musí, a skuten známe

dosud as 5 takových pruh melafyru, z nichž

nkteré na vzdálenost nkolika mil se stopo-

vali dají. Uvedeme pro piklad jednotlivé

pruhy, neb rozšíení melafyru dá se nejlépe

z geognostieké mapy pozorovati.

Soubžn s prahorní hranicí známe 2

pruhy, totiž:

První, 40—60" (ve visutém) prvního

pruhu živinatých bidlic, bží od Semil ku

Benešovu, Sytové, Hamrm, Vichovu, Hraba-

íovu, Valteicm, a koní u Knžic (Schrei-

bcndorfu) , nedaleko Vrchlabí. Tento pruh

dosahuje na více místech mocnosti 20— 30",

na svém východním konci jest místy sotva

4" mocný.

Druhý, jižnjší pruh, asi 600—1000"

(ve visutém) prvního pruhu živinatých bi-

dlic, poíná na Kozinci bliž Jilemnice, bží

ku Zlábku, Valticm, Branné, a koní u

potoka Vejšplachy. Tento pruh jest v moc-

nosti o nco slabší než první, 10—20", za-

asté ale zaujímá velikou plochu, na pi\ bez-

prostedn u Jilemnice, a má vždy na svém

temenu píkrý hbet, zde v okolí vbec Ko-

zinec nazvaný.

Mezi Semily a Libštadtem dají se 3

soubžné pruhy pozorovati, které v jednotli-

vých místech hornickými pracemi ohledány

byly a asto i v hloubce souvisí.

Zvláštní zajímavost poskytuje melafyr

na Strážníku u Míné, as 400" (v ležntém)

druhého pruhu živinatých bidlic. Melafyr
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jest proražen pramenem istého kemene, který v samých hvzdách jest vyhrann. Tylo

melafyrové vrstvy mají znaný západ, 20—40 stup, kde ale úklon jest malý, tam se

objevuje melafyr v ohromných, skoro vodorovných vrstvách, na p. v okolí Záhajské

Lhoty, Studence, Horky atd.

V našem prezu prvních dvou pásem jest melafyr obou pruh dle onoho náhledu

okreslen, jak dosud se za to má, totiž co vrstva. Pozdnjši asové nás bud ospravedlní,

aneb nemu jinému, pravd bližšímu, pouí.

Porovnáme-li konen eský permský útvar ku permskému útvaru v Nmcích,

musíme uznati, že naše živinaté lupky, jak v kamenopisné , tak v palaeoutologické po-

vaze úpln s nmeckjTO tak zvaným Kupferschieferem totožné jsou. V Nmcích uza-

vírají tyto živinaté bidlice sladkovodní periodu, v které pískovce (tak zvané Rothlie-

gendes) pevládají; na nich leží tak zvaný Zechstein, moský to útvar, v kterém opt

vápna pevládají. První sladkovodní ást jest nejen u veliké mocnosti v echách za-

stoupena, nýbrž opakuje se vícekráte. Zato nám ale moský vápenatý útvar (Zechstein)

úpln schází. Ve veliké pánvi permské v Rusku skládá se celý útvar ze stídajících se

pískovitých souvrství , rovnajících se nmeckému Rothliegendes a vápnitých ástí ili

Zechsteinu. Práv jak se nmecký úplný útvar vícekrát v ruském opakuje, opakuje se

sladkovodní ást jeho vícekrát v echách. Akoli v našich živinatých bidlicích se na

nkterých místech, na p. u Sajfu a Záhajské Lhoty, mJ nalézá, a naproti tomu nmecký

Kupferschiefer na mnohých místech zúplna jalový, t. j. mdné rudy prost jest, podobá

se v celku, co se horništ mdných dotýe, náš eský permský útvar více ruskému.

O rozšíení dešt na zemi.

Od Dr. Jana Palackého.

Na povrchu zem koluje obh tekutiny výživné, jako krev v lidském tle. Srdce

tohoto obhu vodního je moe, artcrie mrana vtry puzená, vcny potoky a eky, pvod

jeho zmny teplo, t. ociilazení se povtí teplejšího a vlhího vzduchem studenjším a

sušším. Následuje bh pravidelný, akoli zmny — bouky jak sucha — též nejvíce

pravidelné jsou, a píiny obou lze alespo tušiti. Pokusíme se o struný obraz hlavních

pravidel a malou statistiku dešt na zemi, jejížto látku bereme nejvíce z Dove,

Blodgeta atd.

Známo, že pod tropy vedle rovníka zaháté povtí slále se do výše vznáší a na-

hrazeno bývá s obou stran chladnjším povtím, což plodí pásmo bezvtí a pásma

severních a jižních passat t. vtr stálých, které pro toení se zem jdou ze severo-

západu a jihovýchodu. V tropech pršívá v dob kulminace slunce, nebo, jak se di,

déšt následuje slunce, lak že se rozeznává doba dešt (plíšf) a doba sucha. Pršívá

též obyejn odpoledne ve 4 hodiny. Minu podrobnosti o tropických zemích, pro nás

mén zajímavé, jakož i o monsúnech, zplozených zahíváním se cehny asiatské, jak

Dove dokazuje. Dležitjší jsou pro nás dešt tak zvané subtropické. Zahátý vzduch

pod tropy ochlazuje se totiž na povrchu atmosféry a sráží se na chladnjší strany. My

zde jednati budeme jenom o tom, co se našeho, totiž evropského dešt týká, podotknouce

jen, že podobným spsobem jižní mírná polokoule dešt od severovýchodu dostává, jako

severní polokoule od jihozápadu.
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(ir- Zahátý vzduch jižiif Ameriky !i Allantskijho Oceánii sráží se lotiž v Stedomoí

R ztípadni Kvroii » plodí tamní /iiiiní dóšt. Znúnio /. dalších udání, íc v celém Stre-

doniuí v zimo prSívá, a sice vn Kiinchalii 92 linií v lednu, ani linie v ervenci ; v Mi-

chalu (Azory) 4král víc v lednu než v erveiici; v Alžíru v prosinci a lednu 8 dní roiné

pršívá. v ervenci jednou za deset lei; v Lissahnnu v prosinci 27král víc než v ervenci;

v Palcrmí; KJkrál, v Neapoli II krát, v Uiinc' I Okál, v Korlu 33krát víc v zim než

v let; v Alexandrií ze 7-5 palc 6 v zim, i v podzimku; v Jerusalem nepršívá od

ervna do íjna pranic, a z 69 dn áéšU' je 17 v listopadu, 13 v prosinci, 10 v beznu,

jakož víihoc v ccIimii Stedomoi-i v let skoro neprší, ale na podzim a z jara, což v se-

veru pechází pomalu v letní dSf. Totéž se opakuje v Kalirornii, kde ku p. v San

Francisku 3—5 msíc nepršívá. Mezy jinými dkazy pro pvod tchto déšf uvedu

jen jihoamerické iniusorie, které na.šci lihrenbcrg v prachu passátovém, jejiž tyto vtry

(Scirocco, Kt;n atd.) s sebou nesou. Píina
,
pro ve Stedomoí se v zim .srážejí

a ne v let, je ta, že v let potkávají celinu stejné teploty jako ony samy, v zim

studenjší. Proto mraky, I. vzduch ten teplý, v let až do stední Fvropy jdou, a lam

plodí naše 1. letní dešt, ncní-li totiž, jako na p. letos a vloni, stední Evropa sama

píliš zahi-áta. My píchod tchto jižnjších teplých vtr v Evrop známe z jara á-

sného táním snhu (Fén ve Švýcarsku atd.), v let teplým deštm elektrickým, v pod-

zimku lichou teplotou. Boj tchto passálových vtr se studenými vtry od severní

lony plodí mnivost našeho podnebí a vysvtluje spolu jeho zvláštnosti; tak pocházejí

ku p. tak i'eCení lední mužové od roztájení moského arktického ledu (okolo Spilzbergen,

Gron atd). V Anglii a západním Norsku pršívá z té píiny nejvíce v podzimku,

ponvadž se krajiny ty, které ješt moský teplý proud z Atlantského moe ohívá, lepn'a

v lu dobu dostaten ochlazují. Patrno z ísel dále uvedených, že v celku, ím blíže

u nioie Allaniského, lim více déšl, pak ím níže místo které leží, tím více lam prší>

patrno také, že hora, která lícem na len smr dešt obrácena jesl, nejvíce dešt dostává,

tak jižní svah Alp, Šumava, anylické sliedni pohoí atd. Poušt africké a asiatské

vysvtluji se tím, že nemají velkého moi'e, z nhož by doslaly dešt, než nepatrné sle-

domoi-í, a proto v tch zemích vody stále ubývá (v Pcrsii, Kaspicku atd). V Americe

severní panují podobné úkazy, jež pro krátkost zde líiti nebudeme. Ron jsou ma.\ima

dešt na zemi asi v Indií na západních Ghalech v Malabarsku, kde má Serrapunži

(v Dacce) ,610 angl. palc (466 za 4 mésícej, v ervnu 1851 147 palc, skoro 5 za

den, Mahabulešwur (v 4500') 254 palc, Sylhct 209.

Za den padlo 14. íjna 1845 v Ullray Mulay (v Indii) 15 palc, 12— 13 na mnohých

místech v Indii, 25. íjna 1822 v Janov 30 palc, v Joyeuse 9. íjna 1827 29 palc,

25. listop. 1826 v Gibraltaru 30 palc a 11 linií, 20. prosince 1844 v Bourbonu za 27

hodin 27 palc, v Montpellieru 24. íjna 1827 11 palc, v Ženev 20. kvtna 1827 za 3

hodiny 6 palc, v Bombayí za 70 minul 2 palce, ve Yiviersu 26. záí 1801 za 18 hodin

13 palc atd. Minimum má Kuráí v Sindu (3 p. za rok, a to jen v ervnu), Aslrachan

s 5 p., Kahira sotvy s 1 p. (12 deštík za rok), a celé málo pozorované pásmo poušti

v Africe a v Asii, jako v západní Americe. Sumnia roního dešt na jednotlivých místech

je skorém více rozliná než dle krajin, jak ze statistiky dále uvedeme. Projdeme-li

poty tam sdlené, najdeme, že vtšina mírných zemí mívá po 2—40 p., tropických

výše, až k 100 p. ; místa více mající jsou idší skoro než místa pod 20 p. Musíme to
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piísti stejnému kolování vzduchu nad zemí, litery se všude snaží vyrovnati se teplem

jak vláhou, íímž povstávají dešt stranní, peháky nkdy dost silné. Tak známe u nás,

že silné dešt jdou od západu, severu (Atlantského moe), mén od jihu (Alp), nejideji

od suchého východu; avšak stává pec déšf i od východu. Máme v Praze z 521etých

pozorování maximum v ervnu (26 Pa. linií), v ervenci 22, v srpnu 21, v kvtnu

19, v záí 14, v duhnu 12 — a zas v listopadu 11 (upomínka na podzimní dešt

stedomoské), v lednu, beznu a prosinci 9, v íjnu 8, minimum v únoru (6) ; avšak to

se dle let siln mnívá, akoli ne tak siln jako na p. na sv. Helen, kde r. 1842

90 p., r. 1845 15 palc pršelo. Avšak ani ostatní místa v Cechách nejsou v tom ohledu

stejná, tak na p. v Praze z jara (41 linií) víc pršívá, než v podzimku (35), a tu zas

víc než v zim (25), a poloviku toho co v let (70). Ve Vyšším Brod již ale v pod-

zimku (77) víc pršívá než z jara (65); taktéž ve Vimberce (82 a 57), v Nové By-

stici (96 a 74), v Štubenbachu (226 a 224), ve Vrchlabí (98 a 89), v Žampachu (82

a 72), v Líp, v Din, ne však v Budjovicích (46 a 57), v Krumlov (60 a 66),

v Sušicích (65 a 90), v Strakonicích (41a 76). Z ísel tch patrno, že to vtším dílem

na pokrajních horách, kam snad pi ochlazení jesenním deštivé mraky stedomoské ješt

zasahují (tím více, jelikož v Štubenbachu nejvíce v zim prší. (292 p.) Spolu ale lze

po celých Cechách pozorovat, že je déšf v zim (lednu — beznu) nejnepatrnjší, a

ledy zimní vláha více dležitá tím , že snhem se až do té jarní doby uchovává , kde

zrstající bylina ji potebuje, než mnohosti svou. Minimum padá po celých Cechách

stejn na únor, bezen ; jen áslav, Zlonice, Rychnov mají leden, Libovice duben.

Nestejnost má mnoho místních píin. Všecka velká msta mívají mén nežli okolí,

tak Praha, Londýn, Víde, Paíž atd., což pochází od silného, teplého výparu jejich, který

úinkuje v lom spsobu, jako veliká kuchyn. Pak mátne obyejné chyby pozorování

v nástrojích atd., dále i tu okolnost, že rosu a mlhu nemííváme, že však hranice obou

s deštm pouhou fikci jest, že tedy lze se jen pozorování dle jedné soustavy držet.

Konen rozhoduje zde niístnost, kde se pozoruje; obyejn padá na vyšším míst nad

zemí mén dešt, jsou však místa (jako na p. na sv. Helen), kde tomu naopak.

Hlavní však rozdíl Ivoi-í bezlesí a vbec nedostatek vegetace v okolí. Že lesy

pitahují déšf, je pravidlo všeobecn známé, jako že vody a hory déšt k sob lákají.

Znamenáme to v íslech dále uvedených, že vždy v horách pi moi, blíž les více pršívá.

Bylo vbec známo, že dešl ubývá v zemích starovzdlaných, na p. ve Stedomoí,

a píinu toho dlužni jsme hledati v porážení les, o emž jindy snad více. Tak stává

celých krajin, kde dešf pravideln ubývá: v Austrálii, v Nnbii, v Persii, kdež se ná-

sledkem toho poušt vždy šíí. Když Mehmed Ali v Egypt nkolik milion strom na-

sázel, poalo hned více pršet. Taktéž v jižní Americe po válce o svobodu osad španl-

ských, jíž osady spustly, lesy a déšt se rozmnožily. Totéž v jiných krajinách se ukázalo.

Avšak úkazy ty jsou dosavad píliš málo vyzpylovány a nejsou bez odporu neb výminky;

lak zdá se, že v Upsale, kde se od r. 1723 pozoruje, dešt v posledních létech pibývá.

Dáváme tuto statistiku jen proto, aby si tená a hlavn uitel to, co potebuje,

sám vyerpal, a pak abychom dkazy toho poskytli, co jsme zde uvedli.

Pro Belgii jsou poty mezi 23 (Namur) a 37 (Stavelol) Pa. palc; Rolle má jen

20, Mastrichl 24, Tirlemont a S. Frond 25, Briissel 26, Most, Luttich 27, Mons, Chimay,

Gent 28, Leuze 30, Furnes 31, Verviers 3*5. Brussel, kde nejdéle pozorováno (21 let).
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mžeme \zíl za vzor. Nejvíce pršívIelé2IO millímetrfi, a z tch 80 v srpnu ; nejménC

z jara, 156 tiiillirnetr (v únoru a beznu po 50 inillimelrech).

V Nizozemsku jsou nižší poty roní 10 (KoUerdam) a 31 (Sparendani) palc, 22

má Nimwegen, 24 Zvvanenburg , Heidcr, Amstrdaui, 25 Breda, Groninky, 28 lltrecht,

Assen, Franekcr. V UtrecliUi, Heldeni jsou nejvyšší poty v íjnu (130 milliin.), nej-

menší v kvtnu (40—52 millini).

Ve Francii má v stedomoí Beziers 16, Toulon 17, iUarseilie 18, Arles 20, Nismes

23, Montpeliier 30 p., v údolí Rlioiiy Avignon 21, Or.ingc 27, Lyon 28, Viviers 33,

1'rivas 47 , St. Ranibcrt 5b , líourg de 1' Ain 43 , Dijon 25 , Grenoble 34 , u Pyrenejí

Soreze 46, Yillefranche 32, Toulouse 23, Rodez 33, le Puy 29, Aurillac 42, Bajonna

46, Nanles 47, Bordeaux a Rocbelia 24, Poitiers 21, Cbcrbourg 37, Dieppe, Roucn 30,

Versaillcs, Vendome 20, Cbalons sur Marné, Mnntdidier 21, Metz, Laon 24, Lilie 27,

Nancy 32, Lons le Launier 37, Poniarlier 40, Bcsangon 41.

Ve Španlícb a Portugalech známe jen Gibraltar 47 p. , Madrid 448 miliim. , Bar-

bellone 254 milí., Lissabon 302 linií, Mafra 498, Oviedo 1892 millini. , S. Jago 1860

miliim., Coimbra 1334 Pa. linií.

V Nmcích má Porýnsko 15 (Frankfurt) až 35 p. (GirsdorO, 19 Kreuznach, 20

Coblcnz, 21 Dusseldorf a Mannheim, 22 Salzhausen, 23 Trier, 24 Bonn, Kolín, 25 El-

berfeld, Boppard , Strassburg, Seidelberg, Hagenau, 26 Cáchy, Crefeid, Karisruhe, 27

Giessen, 28 Miihlhausen, 29 Cleve. Westfálsko má 22 (Salzuflen), 25 (Emden, Lingen)

až 27 p. (Miinster, Paderborn), nejvíce v srpnu. V Durinkách a Harcu máme 16

(MUlilhausen), 19 (Erfurl, Arnsladt), 21 (.lena) až 24 (Ziegenriik, Gotlia); Ballenstedt

ale již 35, Broken 49—55, Clausthal 56, Gottingen 24, Hanover 25, Brunšvik již jen

22. Rovina severonniecká má zas poty nižší; Wustniw (ostrov) v Meklenbursku 13,

Brenzlav (Betislav) v Braniborsku l('ž jen 13, a nejvíce 16—22 p. (Conilz 14, Poel 15,

Potsdam 16), Gdasko, Lilbenov 17, Šttin, Roztoky, Goldberg, Bukovec 18, Tilž, Hála,

Wittstock, llildesheim 19, Berlín, Drážany, Frankfurt, Biickeburg 20, Tchov, Zvin,

Kiel, Pulbus 21, Stela (Stralsund), Liineburg, Salzwedel, Bemen 23, Cóslin, Královec

23, Colberg 24, Hagenov 25, Otterndorf 26.

V jihu potm tm spíše pibývá. Wiirzburg má jen 14, fiezno 22, Mnichov 31,

Augsburg 37 p. Ve Švábsku mají Sigmarinky jen 11, ale ze 24 pozorovaných míst jen

3 pod 20 p. (Ulm 17); sice až 55 Bregenz, 46 Fredenstadt, 37 Schopflock, 35 Urach,

32 Fricdriolihausen a Stuttgart, Heilbronn 25, Tubinky 23. Ve Švýcarsku má Bern 43,

Lcnzburg 36, Basileje 23, Curich 31, Ženeva 30, Losanna 37 p.

Již v Sasku na eských hranicích v Lužici pibývá dešt : Zhorelec má 25, Žitava

22, Staré Hrady 27, Freiberg 23, Hoení Wiesenthal skoro 29 p.

V Rakousích máme pro Brno 17, Bohumín (Oderberg) 25, pro Víde 16, Kahlen-

berg 32, Linec 21, Kremsmiinster 34.

V echách má Praha nejmén 14, pak Zlonice 15, áslav, Smeno 17, Plze,

Karlv Týn, Kivoklát 18, eská Lípa, Liberec 19, Zatec, Litomice 20, Krumlov 22,

Teplá, Budjovice, Dín 23, Podmokli, Strakonice, Hradec Králové 24, Beznice 25,

Landskron 27, Vyšší Brod, Sušice 28, Vimberk, Rumburk 29, Žampach 30, Nová By-

stice 31, Šluknov, Vrchlabí 34, Rychnov 36, sv. Petr 43, Stubenbach 81 (Rehberg 62),

což palrno, že ukazuje na teplé mraky z jihozápadu, za Šumavou zastavené.
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V Itálii má Palermo 21, Neapole, ím 29, Siena 35, Florencie 34, Pisa 38, Lecce

17, Macerata 35, Janov 51, Benálky 32, Padova 31, Chiog-sria 29, Manlua 28, Turín a

Milán 35, Forrara 27, Bononíc 19, Parma 29, Tolmezzo ale 90, Vidím 63, Goriee 60,

Belliino 44, Coneglíano 47, Feltrc 65, Vícenza 41, Verona 34, Brescia 46, Bergamo 40.

V Illyríí má Hradec Štýrský nejmén 21, Lublana nejvíce 67, Poslojná 60, sv.

Magdalena 57, Trst 43, Celj a Pirano 39, Admont 35 ; a zas Althofon jen 27 , Celovec

jen 36, sv. Pavel 26, Lienz 29, sv. Jakub 30, Hoi^ení Blák 33, sv. Petr 38, Troplach

32, Seífnítz 57. Vidíme zde, jak pi Itálii severní (Tolmezzo, Vidim atd.) maximum

jedno ve stí-odní Evrop na jihovýchodním rohu Alpfi.

V Alpách má Gaslein jen 18 p., Insbruk 27, Solnohrad 41, Aussee msteko 41,

Staré Aussee 57, Tegernsee 43, Hallská hora 46, Meran zas jen 29, Pian 50, sv. Maria

97, sv. Bernhard 59.

Guernsey má 35 p,, jako ostrov Man.

V Irsku má Limerik, Armagh 34, Dublin 29, západní bí-eh 33—39 p. (Cah'rciveen3,

východ a vnitick 21 (Pontarlington), 33 (Dummore).

V Skotsku má Glasgow 21, Caslletoward 50, Dnmfries 36 p., Edinburg 23.

V Anglii má Liverpool 34, Lansaster 39, Pembrokc 30, Swansca 37, Bristol 23,

Penzanze 45, Carlisle 30, Southamplon 34, Oxford, Chiswick 23, Bedford 29, Selbourn

37, Londýn 19, Hulí 18, York 23, Bolton 49, Manchester 35.

Nejvyšší poty jsou pro Evropu z jezer horních v severu Anglie (Cumberlandsku

atd.) 32—60 p., pak nemén než 8 pozorovaných míst s více než 100 p. Stye (v 948')

má 189 p. f4krát dešfomr petekl, linor skoro 30 p. , listopad 28, duben, srpen 20),

Traliiwaite (368') 142 p., íjen, listopad skoro 18 p.), Gatesgalh 115 p. atd.

Bergen mái83 p. dešt (10 v zái-í, 9 v listopadu, 3 v kvtnu), lak že se v Severním

moi žertem lodníci plávají: Co nového? Prší-li zas v Bergenu? V Kodani je asi 20

p. ron (82 let pozorováno), z nichž 80 Pa. linií v let, 51 z jara, v srpnu 28 linií,

v prosinci 16.

V Upsale máme pozorování stoletá (1723— 1825) prostedkem li Pa. p., též nej-

víc v let (v ervenci, srpnu), nejmén v zim (únor, bezen).

Lund má 19 p., jako Stockholm, Westeraer; za to Abo a Wexid 22.

V Rusku poet stední na východ ješt klesá až na 5 p. roního dešt (Astrachan,

Rainsk) s 21 (Riga, Mltau), a sice má Reval, Petrohrad 16, Sveaborg a Helsingfors

17, Kronstadt 15 (jako Bogoslovsk).

Zdvihá se však, jakmile picházíme k moi ; tak má Nikolajev 59 p. , Ajansk 33.

V Polsce má Varšava 21, Pozna 19; Slezko mezi 13 (Vratislav), 19 (Zaha)

a 28 (Neurode), Neisse, Zapplau 20, Ratibo 22, Zeclien, Kreuzburg, LeobschUtz,

Boscau 23.

Vyšší jsou poty pro Hali a Bukovinu, mezi 17 p. (Krakov) a 29 (Vadovice,

Sajbuš), ernovice, Jaslo, Stanislavov mají 23, Lvov, Ršov 24.

Uhersko a Sedmihradsko má asi stejné poty, 16 (Budín, Trnava) až 34 (Sfávnice),

Holi má 17, Blehrad Královský (Karlsburg) 18, Ptikostelí 20, Ostihem 21, Kološvar,

Kežmark 23, Levo 24, Debrecín, Wallendorf 25, Sibii, Segedin, Brašov 28.

Vidime-li i zde ísla kjihu rsti, tím více dále Blehrad má 34, Zemu 17, Stará
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Gradiska 32, Zavalje 37, Zadcr 29, Curzoli- 'M, jako Valoun, Iliibrovník 52 Ta p. dcšl.

V puslediiicii iiiislecii padá již víc v zitiií;. Korfii iim 3. p. v zim, ani palec v Iclé.

Neevropské poty jsou málo známy. V Asii má Rcdutkalo 62, Kutais 53, Tiflis

19, Alcxandropol 17, Aralich 6, Leiikoran 48, Šemaclia 14, Dcrvcnt 15, Baku 13,

Alegir 55 p.

V Indii má Bombaj 119, Koín lOG, Mys Komorin 28, Madras 48, Palamkotta 21,

Seringapatam 23, Dodabetla (v Nilao;hesíclO 101, Ultramulay 262, Mahabulešvur 254,

Pnna 23, Sagor 43, Kalkula 67, Renares 43, Dakka 70, Syllíct 209, Scraponži 610,

Dolili 21, Kiiraí (.Sindj 3, Katmandu (NopaO 52 p.

Peking má 23 p. (8 v ervnu; v íjnu, dubnu ani vždy celý palec), Honghong 79,

Kanton 77, Makao 69 p.; Pulopinang má 61 p., Singapur 89, Jáva (Buitenzog) 3751

millim., Colonibo 71, Kandy 82 p.

V Americe máme zprávy výborné skrze vládní (vojenská) observaloria , Blodgeta

(Climalology of U. S.) atd. Grony mají dle inka 64 (Upernavik) až 173 (Gotthaab)

dní dešt. Sia má 83 p. (14 v íjnu), Oregon od 14 (Fel Dales) do 68 (Orford),

Kalifornie od 12 (Montcrcy) do 29 (Ft. Reading), S. Francisco 23, Diego 19, Sacra-

niento 21 p. Nové Mexiko má od 6 p. (F. Conrad) do 19 (S. Fé).

Florida má 40—62 p. (Rey West 47, Pensacola 53), v Luisian New-Orleans 43,

Ft. Pikcb 7, Te.xas 20—30 (S. Antonio 31), Nashviilo (Tennosee) 31 , Natchcz 57, Fl.

Smith (Arkansas) 39, Louisvillc 41, Cincinnali 44, New-Harmony (Indiána) 40, Leaven-

worth (Kansas) 28, Ft. Scotl 39, St. Louis 39, Chicago 20, Milvvaukie, Detroit 28, Mo-

bile 62, Savanna 41, Charleslon 45, Baltimore 38, Pittsburg 32, Philadelphia 43, BufTalo

36, Auburn 32, Albany 38, New-York 47 (jako New-Haven, Conncclicut) , Providence

(Rhodeisland) 37, a severní stály 30—40 p.

V Caracasu padlo 155 p., v Bogot 1876 millim., v Rio Janciru 597 linií, v George-

lownu 100 p., v Paramarib 3618 mill., v Kájené 108 p., v mésté Para 71, v Pcrnam-

buku 106 p., v Guadelup (na více místech) 1400—3200 mill., v S. Vincentu 82 p.,

v Grenadé 107, v Barbadu 72, v Antigui 47, v Baliamccli 52, v Havannú 85, v Hayli

100, v Jamaicc 31 p.; Valdivia má 3043 mill.

O Africe uvedli jsme co známo ve „VSeobecném zempisu" svém. Alexandrie

má 7 p., Tripolis 10, Alžír 36 p,, Orán 433 millim., Mostaganem 378 mill., Tarur 29 p.,

Biskre 174 mill., Gondar prý 36 p. (Balugani?), Sierraleone 971' linii, Clirisliaiisborg

135 lin., Madeira 310 lin., Azory 31 p., Helena 47 p., Bourbon 4119 mill., Mauritius

365 Pa. 1., /Vscension 13—14 p.. Cap 19 p., (Irahamslown 23, Zanzibar 100, Natal 41 p.

Z Austrálie jsme rovnž uvedli: Moselonský záliv 49, Macquarie 62, Sidney 82,

Melbourne 23, Adelaida 2
1 , Kalunga 39 , Freemantle 33 p. ; v Tasmánii Woolnorlh 43,

Port Arlhur 44, Circularhead 35, Aukland zas 47, Kaaia Waioli 86 p.; Sandwichské

Ostrovy 21—42 p.
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eské ryby.
Od Antonina Frice.

(Dokoneni.)

Známky eledi Siiincú. (Siluroidei.)

Hlava jest široká, svrchu stnáknvld. Scrchni kraj otvoru tíst jest ivoen pouze

od obou mezielisli, kdeílo pravé elisti svrchní jsou pietvoemj ve výrstky, které

velké fousy podporuji. Zpodni kost íaberni pikrovKy schází. První lánek ploutve

prsní a hbetní jest v tvrdý osten prominén. Kie není nikdy šupinatá.

Sumci jsou nejvtší ryby sladkých vod a zvláštní podobou i vnitním líslrojem

s\'ým velmi zajímavými se stávají. Mchý vzdušní jest malými kostikami ve spojení

s uchem; kolem žaludku nejsou žádné pívsky stevní, a na poátku bišní ploulve bývá

otvor, jaký se u jiných ryb nikde nenalézá.

Nkteí rodové z eledi sumc žijí bud poád v moi anebo pecházejí z nho

do ek; ale jediný druh, který v Evrop žije, totiž náš sumec obecný, neopouští nikdy

vodu sladkou.

Sumci náležejí ku prvnímu oddílu ryb mkkoploutvých (Malacopterigii abdominales),

který vyznaen jest oupiným vyvinutím ploutví bišních, jak to též u kapr, štik a pi-

sko nalézáme, a tím se liší od druhého oddílu mkkoploutvých, ouhoovltých (Malaco-

pterigii apodes), které žádných ploutví bišních nemají.

Rod <$iluru9 L. Ústa jsou veliká. Mezielist, zpodni elist a kost rádiová

jsou opateny hustými malými zoubky. Ploutev hbetní jest pouze jedna, která jest mimo

to malá a nemá žádný tvrdý osten; ploutev itní jest velmi dlouhá a pechází v ploutev

ocasní. Kže jest bez šupin, ale šlemem potažena.

Sumec obecný. Síliirus g:Ianis. L. (Obr. 43.)

(Obr. 43.)

Povrch hlavy, hbet a kraje ploutví jsou zamodralc erné; strany tla zazelenale

erné, blíže bicha s olivové zelenými skvrnami. Bicho zažloutlé neb zaervenale bílé,

ernav skvrnaté. Ploutev bišní a prsní má uprosted zažloutlou pásku, a u starých

sumc jsou všechny ploutve ervenav vroubeny. Dlouhé fousy svrchní elisti jsou na
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zpodní stran bílé a fousy dolejší elisti zaervenalé. Duhovka jest zažloutlá, ern
skvrnatá a tenkým zlatým piiskeiii obklíená.

Sumec žije ve velkých ekách a jezerách po celé stední a východní Evrop a po

západní Asii. On vyhledává bahnité In, v kterých velmi rád lín leží, tak že ho nelze

pro teniiiou barvu jeho hbcln od bahna rozeznati.

Nebohé rybiky lajiaji po Jeho hravých knírácli, netušíce, že tylo tak nebezpe-

nému lupii náležejí, který je uchvátí, jak míle se k nmu dosti piblíží. Mimo ryby žere

též žáby, raky a vodní ptáky.

Ped nuioha lety byly u Prešpurka v jeho žaludku nalezeny ostatky dítte, ale

není jisto, zdali je pohltil za živa aneb již utopené ; toto poslední jest k pravd podob-

njší, ponvadž jest tuze líný, aby se na tak smlou loupež odvážil.

V Dunaji dosahuje velmi znané velikosti, a kdežto ho více na šíku než na

délku pibývá, dosahuje pi váze 400—500 liber ohromného objemu. Mimo viyu (der

Hausen, Accipenser huso), v Dunaji žijící, nedosahuje žádná ryba sladkovodní tak obrov-

ského vzrstu. V prvním roce bývá pldruhé libry tžký, druhý rok vážívá již 3 libry,

a dle udání uherských rybá žije prý obyejn jen 10—12 let.

as tení pipadá v ervnu a ervenci, kdežto se pibližuje ku behu, aby mezi

vodními bylinami své jíkry uložil. Pi té píležitosti dá se nejsnadnji chytit, ale mimo

ten as velmi lehko sít pes nj se smekají anebo jeho silou roztrhují.

V povaze své jeví jakousi podobu s piskoemi, an se pibližuje k hladin a ne-

pokojným se stává, když bouka se blíží. Maso jeho není tuze vážené, an jest u mladých

velmi tuné, u starých pak houževnaté a nechutné. Tuk jeho sušívá se na spsob slaniny,

a vzdušní mchý dá se rozvaiti na klíh. Tvrdý osten v ploutvi prsní poraní asto

rybáe, proež oni sumce tuze rádi nevidí. Rány od ostn ryb, zvlášt moských, velmi

nesnadno se hojí, a na ostrov Hvaru (Lesina) jest více rybá, kteí si museli dát

uíznout prst, jsouce poranni ostnem ryb nazvaných Trachinus draco a Scorpaena scropha.

S opravdovou starostlivostí mne napomínali rybái dalmatští, vidouce že se v rybách

moských pehrabuji, neznajc nebezpeí mn pi tom hrozící.

Sumec jest v echách dosti obecná ryba, a chylí-li Pražští rybái velký kus pes

s lo liber tžký, ukazují ho obyejn na Štvanici za malé vstupné, jako to i s velkými

jesetery iní, což ku pouení mládeže velmi užitené jest.

Mladí sumci nejsou od dravých ryb luze pronásledováni, jelikož se nejvíce v skrý-

ších drží, a rozmnožení jejich bylo by dojista znamenitjší, kdyby si malé rybiky a

žáby na jejich jikrách nepochulnávaly.

Známky eledi Treskovitycii. (Gadoidei.)

Ploutve biini jsou poloieny as u prsních, Hbelni ploutve bývají dv neb

ti a nemají nikdy tvrdých ostn. Ústa jsou zubatá a tlo pokrylo šupinami. Za'

ludek jest velký o opaten znaným potem slepých stívek. Mchý vzdušní neni ve

spojeni s patrem.

Starší spisovatelé považovali ryby treskovité za zvláštní oddíl ryb mkkoploutvýcb,

a nazývali je Malacopterigii subbrachii. Novjší pitevníci oddlují je od ryb mkko-
ploutvých pro zvláštní vnitní ústroj jejich, jmenujíce je Anacaiitliini. Mimo míka
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u nás obecného náleží k Ircskovitým rybám léž freska obecná, der Slockliscli (Gadus

callarias), juhož sušené bezhlavé lio se od beh severních moí daleko rozváží a zvlášt

námoníkm za polraMi slouží. Z jater tresky obecné a jiných druh rodu Gadus dlá

se tak zvaný Leberlhran , ku kterému souchotinái své outoéišt berou.

Rod liota Cuv. (Mik). Hlava jest široká, svrchu smáknuta ; na brad bývá jeden

fous (u cizích i více). Ob ploutve libetní a ploutev iitiií jsou od ploutve ocasní

zeteln oddleny.

Mih ili iniiík obecný. L,ota viilgaris. Gadus lola L. Lota ct Mustela

fluviatilis Aut. (Obr. 44.)

(Obr. 44.)

Mik jest po celém tle tmav olivov zelený, s velkými nepravidelnými skvrnami

tmavohndé barvy. Bicho, hrdlo a bišní ploutve jsou blavé, oko žluté, ern tekované.

Žije v ekách, vzrstá nejvýše na loket délky a vážívá 3—4 libry; ale v jezee

Atterském a Fuschlerském chytí se nkdy inik až i2— 16 liber tžký. Na Pražském

rybím trhu nevidl jsem nikdy delšího než 12— 14".

V chování svém podobá se velmi sumci, íhaje rovnž jako on na svou koist

v njaké skrýši, a pohlcuje všechny druhy malých rybiek. V hltavosti se rovná štice,

nešete ani svého vlastního rodu, a stává se zvlášt škodným hub množství jiker a

potru veškerých ryb.

Udání rybail o asu tení nesoulilasí, kdežto nkteí se domnívají, že v listopadu

a prosinci, kladou je jiní do bezna; v tom ale srovnávají so, že se k páeni u velkém

potu shromažují, vinouce se ouhoovit mezi sebou. Vzrst míka jest zdlouhavý, a on

se stává tcprv ve tvrtém roce plodným. Maso jeho jest chutné
,

játra pak se za vý-

bornou lahdhu považují, a mimo to se z nich dlá olej, který od lidu proti jistým oním

nemocem se užívá a díve v lékárnách pod jménem Liquor hepaticus Muslelae flwoia-

tilis se prodával. Jikry považují se za škodné.

Mimo již svrchu uvedené zvláštnosti liší se vnitní ústroj míka v mnohých vcech

od kapr, losos a štik; jmenovit jest poet slepých stívek nestálý a bývá jich mezi

15 až 28 ve dva oddíly rozdlenýclu Mchý vzdušní jest velký, podél celé dutiny

bišní položený, a dá se na rybí khh svaiti.
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Xiiáiiiky i-clodl Wiiliorovitycii. (Miiraenoidei.)

Tvar (Ha jest láhlij, hadovilý : na lliislú Itiiíi jsou tiarosllé mdlé, podlouhlé

šupiny, kicré se vespolek nekryji a jen na usušené kíiii zieleln vidny hýli mohou.

Hoejší kraj tiši utvoi-en jest pouze 3 obou meziclisli, kdeilo elisti pravé jsou za-

krnlé. Kosli, z nirii.-j rúiiir (kosli prsní ploiilre podporující) složeno jest, nesou-

visí se zadní áslí lebky. 1'loulve bišní scházejí.

Outio iní protivu ke všem mPkkoploutvým rybám, až posud v tomto rlánku po-

psaným, tím, že mu ploutve bišní scliázejí. Jelikož se dají ploutve bi'išní porovnali se

zadními koninami jiných obratlovc, totiž s nohami, ledy jmenují prírodozpylci felcd

ouhoovilých též cled mkkoploulrých beznohých (Malacoptcrigii apodes).

Již zevnjší tvar ouhoe odciiyluje se velmi uú podoby lybi, a rovnž jeho sp-

sobilost, dlouho bez vody vydržeti, upomíná na píbuznost jeho s obojživelníky.

slroj vniti-ností jeho se liší ve muohém od ostatních ryb , ale zcela neznámé jest

rozmnožování jeho, ani pomocí drobnohledu nepodailo se posud tajemnou roušku z po-

mr téch o<lhaliti. Na místC, kde u jiných ryb jikry neb mlíí nalézáme, spatujeme

zvláštní iásnatý ústroj blavé barvy, jehož ásli, akoliv jako mlíí vypadá, ukazují pod

drobnohledem jenom kulatá, jikrám podobná tlesa; avšak nikdy u nich ješt nebyla na-

lezena spermalozoa, dle které jedin by souditi se dalo, že ten neb onen ouho jist

mužského pohlaví jcsl.

Již Aristoteles vdl, že rodni ouhoíi se nedje pravidelným spsobom, a vy-

kládal povstání udadých tvoením se z práchnivjících látek v bažinách. Pozdji se každý,

kdokoli o rybách psal, namáhal všelikými, nitmnoze smšnými, bájenými smyšlenkami

povstání mladých ouho vysvtlovati. Casio so stalo , že rozliné druhy škrkavek a

tasemnic v útrobách neb ve stev ouho nalezených byly za mladé ouhoe ilržány , a

též u rybá jest nu'nní všeobecné, že ouho živá ndádala rodí, o emž se strany v-'

decké pochybovali se nuisí.

V nejnovjší dob zabývali se proslulí pírodozpylcové neúnavn se záhadnou vcí

tou. Rallike, Hohnbaum, Hornschuh, Schlucsser a Slanius nepišli k žádnému jinému

pesvdení, než že posud mezi ouhoi dle drobnohledného pátrání žádní samci nalezeni

býti nemohli.

Rovnž se nedal posud ani as tixní s jistotou uriti, a jen dle neobyejného

chování se ouho v jistý as soudí se, že se trou. V kvtnu táhnou obyejn z jezer

a bahen do i-ek
,,

a z tchto na podzim k moi. Dle udání Gessnera shromažují se

ouhoi v ítcc Mincio v íjnu do velkých chumá, mnoho set kus ílajicích. Pi

lomlo tažení chylá so na nuiohých místech veliké množství ouho, akoliv jich velmi

patrn ul)ývá.

Švédský pirodozpytec Eckstrom udává , že ouhoi v polovici ervna na ml-
kých, rákosem porostlých místech se shromažují, kdež ovinováním se vespolek a o rákos

bezpochyby ze sebe zárodky ndáal vymakávají, naež se opt do bahen zaryjí, na pod-

zim pak odsthováním se všemu pozorování se uhýbají.

Dle pozorováni J. Carra nevracejí se všíckni ouhoi nazpt z moe, kteí lam na

zinni táhli, ale zato prý táhne vehké nniožslví malých ouhoikú 2— .'3" dlouhých na jae

do ek. Nkteí ouhoi netáhnou do moe u zarývají se pes zinm do bahna.

(



— 228 —

Rod Aiigiiilla Agas. (Ouho.) Ped každou první ploutví nalézá se malý otvor

žabcrní. Mezielisli, zpodní elisti a kost rádiová jsou hust posázeny velmi drobnými

zoubky. Ploutev hbelní a itní splývají do pišpiuatlé ploutve ocasní. Malá píki-ovka

žaberní jest kflží potažena, a dlouhé lánky blány žaberní bží v polokruhu dle jejího

zadního kraje.

Oulio obecný. Aiig^uilla fliiviatilis Agas. Anguilla vulgaris Cuv.,

Ang. latirostris, obtusírostris et acutirostris Risso. (Obr. 45.)

(Obr. 45.)

Délka hlavy obnáší osmý neb devátý díl celé délky. if jest vzdálena od špiky

rypáku, co by tyry délky hlavy obnášely. Otvor žaberní není až na hrdlo štíplý •).

Barva ouhoe jest na povrchu tmavozelená, na hlav nejtemnjší, po stranách

tla nahndlá. U nkterých lze pozorovti tmavé okrouhlé skvrny na hbetu. Zpodní

elist, hrdlo a celá bišní strana jsou bílé, stíbit lesklé. Ploutve jsou ješt tmavji

barvené než hbet, a jen prsní a itní ploutve bývají na poátku trochu svtlejší. Oko

jest zažloutle stíbité.

Ouho vzrstá obyejn na 3-4 sli-evíce zdélí, nkdy v jezerách dosahuje délky

6 stevíc a spolu i znané váhy, ano Bloch uvádí, že v Anglicku a ve Vlaších byli

chyceni ouhoi dvacítiliberní. V echách jest dosti obecnou rybou, a nejhojnji se chytá

v Labi v okolí Kolína a Týnce nad Labem, a tamjší mlynái zásobují Prahu po celý

rok ouhoi. Pi lovení rybník též se dostává nco ouho.

V Dimaji a Volze patí k nejvtším vzácnostem , ale mimo to nalézají se po celé

Evrop v jezerách a ekách. Na výtoku eky Mincio z jezera Gardaského chytají ry-

bái na podzim každou noc mnoho set kus. Bloch vypravuje, že ve francouzské ece

Garonn chytili na jedno zatažení sítí 60.000 ouho.

Ku zvláštnostem vnitního ústroje ouho náleží ješt tlukoucí srdéko na konci

ocasu. Na tomto míst souvisí žíly (venae) s míznicemi (Vasa lymphatica), a pravidelné

stahování se toho srdeka podporuje bezpochyby tok mízy a krve, který by zde pro vzdá-

lenost od pravého srdce zdlouhavý byl.

Veliké podivení vzbuzuje tuhost živobytí ouhoe, an vydrží mimo vodu déle než

den; useknutá hlava jeho pes hodinu kolem sebe lapá, a vyíznuté srdce ješt za 40

hodin na podráždni se stahuje.

Všechny tyto vlastnosti spolu s hadovitou postavou a tajenmým rozplemeováníra

) Známky ty udává pan Heckel k rozeznám obecného ouhoe od nového druhu A. eury-

stoma H., který má hlavu tak dlouhou, že obnáší jen šestý díl délky celého téla, a

otvor žaberní daleko až k hrdla štíplý. Tento nový druh byl v Dalmácii, ale teprv

jen jednou nalezen.
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byly pHCínou, že staí jej za rybií iicmli, u posud jesl mnoho lidí, kteí se štítí ouhorc

jísti, pravíce že jest to polovin! had. Hladiiost jeho, hlenem jej potahujícím ješt zvý-

šená, zavdala našemu lidu podnt ku mnohým poekadlíim, na p. : hladký jak ouhor

— ouhore za ocas chytat (néco nešikovn poít) — vine se jak ouho mezi rybami

(o ne.sviirlivéni) atd.

V nkterých krajinách eské zem jidal se smažený ouho dne 6. ervence na

památku upálení mistra Jana Husa.

Ziiáiiiky eledi Okounovifycli. (Percoidei.)

Tlo podlouhlé jest krylo drsnými šupinami. Kosti sklddajici pikrotku 5a-

herni býraji 7ia zadním kraji opateny zoubky neb trny. Zuby nalézají se v e-
listech, v kosit rrídloeé a nkdy i na patru. V blán iaberni jest obyejn 7 lánk
kostných. Ploutve bišní j.sou blízko prsních postaveny.

Okounovité ryby tvoily u Linného velký rod Perca, který od novjších na

mnoho rodíi jest rozdlen, jelikož nkolik set druh obsahuje. Náležejíf k ádu r!/&

ostroploutrých (Acanthopterygii), jelikož mají lánky první ploutve hbetní a první lánky

v ploutvi ocasní tvrdé, ostré a hmlného nelánkovatého tvaru. Slepých stívek mají

jen 3—6, a stevo jesl krátké, jako to u veškerých obratlovc nalézáme, kteí se

masem živí.

Rod Perca (Okoun). Ploutve hbetní jsou dv a jen nízkou blánkou se spojují.

Zuby kartáovité. Pední píkrovka žaberní jest zoubkovaná, zadní trny opatena. Kstky

tvoící zpodní kraj kruhu oního jsou jemn zoubkované, tváe šupinami pokryté, jazyk hladký.

OKouii obecný. Perca fluviatilis L. (Obr. 46.)

(Obr. 46.)

Tlo podlouhlé splosklé, se šesti až devíti ernavými páskami od hbetu

k bichu se táhnoucími. Na konci první ploutve hbetní jest tmavoerná velká

skvTua. Ploutve bišní a itní jsou svtle ervené.

První //. 13—15, druhá //. 1/14—13. . 2/8—9. B. 1/9. P. 14. O. 17.

Barva okouna bývá obyejné zažloutle zelenavá, na stranách zlat lesklá, na biše

blavá. Od zelenoernavého hbetu táhne se 5 neb 9 ernohndých pásk ku bichu,

kleré však nebývají vždy zetelné, nýbrž nkdy jen slab naznaeny, neb i zcela chybí.

16
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eriui skvrna na konci první šcdC fialovú ploutve hi-hetní necliybi nikdy; druhá ploutev

Iibelní jest zelenav žlulá. Prsní ploutve jsou zažloutle ervené ;
ploutve hbetní a itní

a zpodní ást ocasu jsou ervené. Všechny barvy ty jsou pestejší a istjší u okoun

z isté vody. Dle zevnjšku neb barvy nclzu rozeznati, je-li okoun mlíný neb jikrná,

ale pi trhání lze pozorovati, že na deset jikrných pijde teprv jeden mlíný.

Okoun bývá zídka delší než stevíc , ale kdežto v ekách obyejn jen pldruhé

libry dosahuje, mívá vjezerách a i v našicli eských rybnících váhu 3— 4 liber. V La-

ponsku a v Anglicku vzrstá prý až na 9 liber.

V tetím roce, když asi 6 palc dlouhý jest, Ie se okoun poprvé v lusíci dubnu

neb kvtnu. Plliberní samice má pres 250.000 jiker, kterýžto ohromný poet dle mí-

nní Bloclia potebný jest, by rod ten mnohonásobným nebezpeím plodu jeho hrozícím

nevyhynul. Protože jikry jsou pi kladení rosolovitou látkou v dlouhé šry spojeny,

sežerou dravé ryby a vodní ptactvo tna p. kacluiy a potápky) vždy hned znaný poet

najediiDU, a pi každé jiné nehod z téže píiny vždy nuiolio jiker zahyne.

Okoun ueniilujc velkou hloubku, ale zdržuje se obyejn jen na 3—3 stevíce pod

hladinou a tu své rejdy provádí, hltaje po všem, co se mu jen ponkud záživné zdá.

Hmyz, ervi, malí raci, rybiky a zvlášt jikry jiných ryb slouží mu za polraMi, a on

nešetí, rovnž jako štika, mláat vlastních, a jest pi tom ješt lak neopatrný, že snadno

na udici se chytí.

Mimo celou Evropu obývá okoun též velkou ást severní Asie, a jest všude v e-
kách, jczerách a rybníkách hojn k nalezení. U nás jej každý zná, a jakkoli má chutné

maso, není pro množství ostrých kostiek u vážnosti, a jen tenkrát za lahdku se po-

važuje, kilyž má více než 2 libry, kdež peený velmi dobe chutná.

Chce-li kdo okouna smažit, musí mu struhadlem jeho drsné šupiny ostrouhat. Tyto

pkn zoubkované šupiny berou se na dlané kvtiny pi ozdobných ženských pracích.

Život okouna jest tuhý, nebof vydrží mnoho hodin ve vlhké tráv, a dá se za

chladného poasí daleko zavážeti.

Rod liuciopcrca Cuv. Tlo dlouhé, dv ploutve hbetní; pední píkrovka

žaberní pouze zoubkovaná. elisti a kosti patrové jsou opateny drobnými zoubky, mezi

nimiž vtší rozti-oušeny jsou.

Sil neb Caiidát (Lupie). liucioperca Sandra Cut. Perca lucioperca Lin.

(Obr. 47.)
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Hlavn illoiil]!Í, celo ruviiii, otvor úst veliký. Svrchní i'elíst sahá už pud pl

oka. Nalioru vysliipujíci ást picdiii píkrovky žabcnií slojí skorém kolmo. (Dle

ziiiimek (ch lze rozeznali našeho šila od jiného druhu, který žije ve Volze a

Dnrstru. L. volgcnsis . V.)

Hbet sílu má barvu šedozelenou , strany a bich jsou- stíbit bílé. Od hbetu

Uihne se ku bichu 8 neb 9 hndých páskíi, které namnoze Jen nepravidelnými velkými

skvrnami naznaeny jsou. Na tváích lze pozorovali hndé pásky, a ploulve hbetní mají

blánu, svllobarevné lánky spojující, zdobenou podlouhlými ernavými lékami, jakož to

i na ploutvi ocasní spatujeme. Ostatní ploutve jsou bled žluté. Slepých stívek má

druh len 6. On vzrstá na 3— 6 slevieii zdélí a vážívá 23—30 liber. Maso jeho jest

výborné, a peený caudát jest v hostincích Vídeilských a též Pražských velmi oblíbené jídlo.

Podobou svou iní pi-echod od okoun k štikám, v chováni svém jakož i v potrav

rovná se okounu, ale zdržuje se vždy ve vtších hloubkách a leká velmi brzo, jak mile

z vody se dostane. Teni trvá u nho od konce dubna do zaátku ervna, a mladí vy-

rstají velmi brzy. Dle udání pana Hockla mívají v Dunaji pi velké vod za dv
léta pltetí libry.

Dvou-, tí- až i ptiliberní šily lze po celý rok na Pražském rybím trhu koupiti,

kdež mívají vždy vtší cenu než kapi a štiky.

V rybnících s pramenitou vodou a dostaten hlubokých lze jej pi hojné potrav

vykrmili za nkolik lei až na 20 liber, ale jest to s velikými obtížemi spojeno.

Rod Acriiia Cuv. Ploutve hbetní splývají v jednu. Drobné zoubky nalézají

se v elistech a na kosti rádiové. Pední píkrovka žaberní jest opatena trny. Na

hlav jsou otvory ivové v hlubokých jamkách položeny.

Ježciík obecný. Aceriiia vul|rapis Cuv. Perca cernua Lin. (Obr. 48.)

(Obr. 48.)

Rypák jest okrouhlý, tupý, v ploutvi hbetní jest pouze 12— 14 lánk.

Hi-bcl jest hndozelený, tmavji skvrnatý neb dle délky pruhovaný, na stranách

jest žlutý kovo^-ý lesk; bíško jest blavé, hrdlo a prsa zaervenalé. Na blán, která

lánky ploulve hbetní spojuje, spatujeme 4—5 ad erných skvrn. Podobné skvrny

nalézáme též na ploutvi ocasní, kdež i lánky samé zdobí. Ploutve prsní jsou jen zídka

kiQpeuaté, bišní a itní jsou bílé, slab zaervenalé.
wiiu II

,

.

16 *
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Obyejn vzroste ježdík na 7—8 palc zdélí, ale Bloch udává, že v nkterých

jezerách Nmecka až i na stevíc dlouhý bývá. Zdržuje se v plynoucích vodách a

v jezerách, živí se pouze hmyzem, ervi, jikrami jiných ryb, jakož i rostlinnou stravou

a tunou zemí, z ehož vysvítá, že není tak tuze škodný jako strýc okoun.

Nezkušený zaáteník v rybáství trpce pyká dychtivost svou, vczme-Ii ježdíka na

udici se tepajícího do holé ruky, neb lánky ploutve prsní a hbetní šeredn mu roz-

píchají ruku. Pro uvarování této nehody jest rádno, chyceného ježdíka pidržeti k zemi

nohou neb kamenem a tak mu udici vyndati. Že jest ježdík též nebezpený pro dravé

ryby, vyprávl jsem již u štiky.

V Cechách náleží k obecným rybám, které nikdy na rybím trhu nescházejí, a jest

též po celé Evrop hojný.

V dubnu a kvtnu (dle Blocha již v beznu a dubnu) te se ježdík, žije po ten

as v houfech, a klade jikry své v Moubce jednoho neb dvou sáh.

Maso jeho jest chutné, zvlášt peené, a slouží i churavým za posilující pokrm.

Pravé jméno ryby té jest jeídík, a když jsem se jednoho rybáe ptal, zdali ji též

Ševík nejmenují, pravil, že jí jen tak pezdívají.

Ve všech seznamech eských ryb stojí ješt jiný druh ježdík, který posud pouze

v pítokách Dunaje chycen byl. Pan Heckel uvádí, že jej z Budjovic obdržel, což se

dá vysvtliti tím, že byl na lamjší trh pinesen z nkterého potoka, který má spád

k Dunaji, anebo po Linecké železníci. Jesti to:

Acei-iiia §ichraitzer Cuv. Perca Schraetzer Mars.

Tlo táhlé, rypák vyouhlý, v ploutvi hbetní jest 18—19 lánk.

V barvitosti i v ostatních pomrech podobá se obecnému ježdíku, ale vtší poet

lánk v ploutvi hbetní jej dá snadno od nho rozeznati.

Ve Vltav se druh ten nenalézá, a zdali u Budjovic opravdu žije, bude snad brzy

rozhodnuto, když tamjší rybái od tená Živy upozornni budou. Vilibald Schmid

praví, že se nalézá v Šumav.

V seznamu ryb pana Vil. Schmida jsou uvedeny dva druliy okounovitých ryb z rodu

Aspro Cuv. pod starými jmény svými 1. Perca asper L., a 2. Perca Zingel L. Ze

seznamu toho opsalo to mnoho jiných pán, kteí o eských rybách psali, nestarajíce se

o to, zdali tomu skuten tak ili nic.

Udání všech novjších pírodoskumc souhlasí v tom, že ob ryby ty žijí pouze

ve velkých ekách Francie, jižního Nmecka, Uher a jižního Ruska.

Není pravd podobno, že by ryby tak nápadného tvaru byly ušly pozornosti našich

starých rybá, kteí ani za asu Balbina ani nyní o nich se nezmiují. Dle ujištní

mého pítele, pana kustosa Siegla, nikdy nebyly tyto dv ryby v Labi u Hamburku chy-

ceny, což potvrzuje, že poíí tomu bezpochyby zcela scházejí. Do sbírky hrabte Canala,

který byl namnoze šizen, dostaly se snad z Vídn aneb byly odtamtud na Pražský trh

pivezeny. Uvedu zde v krátkosti známky jejich.

fiod Aspro má tlo táhlé, kuželovité, hlavu smáknutou, rypák vyouhlý, drobné
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ozubky v íelislcch, v kosli rádiové a na patru. Na hbetu má dv ploutve zeteln od

sobe oddlend.

Aspro vulg^arfs Cuv. Perca asper L., nmecky Strcbcr, esky dle Amerlinga

(Irsek obecný,

liší se od náslcdujícílio druhu pouze 8 jieb 9 lánky v první ploutvi hbetní. Vzrstá

jenom na 7 palc délky, žije rád v isté proudící vod velkých ek a živí se na sp-

sob ostatních ryb okounovitých. Pan Heckcl jej obdržel jen z Dunaje a z vtších ek

do nho padajících, vždy ale jen po skrovnu. Nejhojnji prý žije v Sedmihradsku v ekách

Maroši, Zibini a Alut. Bloch uvádí jej z jižního Nmecka, Oken z eky Rhony.

Aspro Zingrel Cuv., Perca Zingel L., nmecky Ziiisr^I, esky dle Amerlinga

drsek berstík,

podobá se v celku pedešlému, má ale 13 neb 14 lánk v první ploutvi hbetní; vzrstá

až na stevíc délky a vážívá 2 libry. Heckel jej znal pouze z Dunaje a ek sedmihrad-

ských, Bloch jen z Francie a jižního Nmecka. Maso obou druh jest chutné.

Známky eledi Tvrdotványcli C-Aspidoparei).

Tlo jest smáknuté nebo široké, hlava obyejné velká a trny opatena. Kstky,

jeni tvoi z-podni kraj kruhu oního, splývají s pední pikrovkou íabcrni v jedno (íms

poDsIdcd tvrdá Icá). Supiny jsnu po krajích zoubkované, nejvíce malé, oblé. Zuby

husté, tenké, obyejné v elistech, nkdy téi v kosti rádiové a na patru. Ploutve

bišní jsou u nkterých postaveny bliiko prsních neb ped nimi, aneb jak obyejn.

Velmi etní rodové této eledi žijí skorém všichni v moi, a jen dva druhy nalé-

záme v sladkých vodách Evropy: pedn pulce a pak kolišku. Prvnjší náleží u nás

v Cechách k obyejným rybám, proež o nm díve pojednám.

Mezi moskými rybami nalézáme zde opt rybu k lítání uspsobilou, Dactylopleras

volitans, která rovnž jako E.vocetus volitans z eledi štikovitých siln vyvinutými plout-

vemi prsními nad vodu se povznésti mže.

Rod Trigla sem náležející má ploutve prsní velmi dlouhé , a akoli neumjí ryby

ty vyletovat, pece je lid jmény pták naznauje , a latinská jména jejich Trigla corvus,

cora.v, hirundo atd. jsou dle toho utvoena.

Rod Cottus. Hlava jest svrchu smáknutá; v elistech a v kosti rádiové jsou

husté drobné zoubky. Ploutve hbetní jsou dv, a bišní nalézají se pod prsními. Šupiny

nejsou na tle žádné.

Pulec obecný. Cottus Kobio Cuv. (Obr. 49.)

Otvor úst sahá až pod oko. Ocas jest ped ploutví vysoký, co by asi dva-

náctý díl celé rybí délky obnášel. lánky ploutve itní nejsou pruhované a ne-

sahají až k iti.

Barvitost pulce mní se mezi hndou a šedou barvou, a hbet i strany bývají

nkdy tmavými velkými skvrnami posázeny. Bicho bývá blavé, nkdy též skvrnaté.



Ploutve jsou zdobeny Imiídýini páskami, které na ploutvi brišni a i-itni scliázivají. Ploutev

hibetní má naervcnalý kraj. Dubovka jest icrvená.

Pulec náleží k malým rybám, nebol' vzrstá pouze na 4—5 palc, a váha jebo

jest nepatrná. On se nalézá hlavn v jihozápadní Evrop, ale v Uliícb , Polsku , Rusku

a Dalmácii žijí jiní tri druhové, jemu velmi podobní.

U nás v echách jej nalézáme v istýcU vodách s kamenitým neb píseným dnem,

kdež velmi byste plová, chytaje všelijaké druhy hmyz a též jikraiiii jiných ryb se živ.

V as teni, v beznu neb dubnu, kládo samice jikry do skuliny, u které pak

samec tí neb ftyry nedle na stráži stojí, brán plod svj tak vytrvale, že i asto pi

tom o život pijde.

Opt musím psát o rybice, která se mezi eské ryby jen pí opisování z Blochova

díla dostala. Dalo se arci snadno mysliti, že ryba, která v Sasku velmi hojn se nalé-

zá, bezpochyby i v echách picházeti musí, ale v skutku tomu lak není. Neobyejný

rObr 50
")

^j''^ ''^'° '"y''y (latinsky Gasterostcus acu-

leatus, nmecky Stichling, rusky koljuška

zvané, Obr. 50.) nepipouští domnní, aby si

jí byl snad posud nikdo u nás nevšimnul,

a povážíme-lí, že ani Balbin ani V. Schmid

ani pan Heckcl ji mezi eskými rybami ne-

uvádjí, a že jsem já ji nikdy v Cechách

nenalezl, aniž rybái o ní co vdí: uznáme, že se nesmí naprosto mezi eské ryby poítat.

Balbin uvádí jednou nmecké jméno S/cA/in(/, pidává však k nmu eské jeidik

;

dále pak jmenuje Cobitis aculeata u sekavce, n. Steinbeisser (nyní Cobilis laenia), konen
u nho stojí Acus aculeatus s eským jménem mihule, o kteréž poslední praví, že u Ja-

rome u velkém množství se chytá a velmi chutná jest. Že pod žádnou rybou tou ne-

vyrozumíval Gasterostcus aculeatus, vysvítá z pipojených eských jmen: ježdík, Ickavec

a mihule.

Kobška nevzrslá nikdy pes 3 palce, má hbet zazelenale neb zaraodrale hndý,

strany a bicho stíbit bílé , hrdlo a prsa zaervenalá neb jako krev ervená.

V as tení slaví si hnízdo z vodních bylin a slojí u svých jiker na stráži jako pulec

obecný. Okouni a štiky asto zahynou, když polknou koli.šku a ona svými ostrými trny

jim v krku uvázne. Z té píiny jest rybika ta ve velké nepízni u rybá, a to tím
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více, an se velmi liojiiú rozmnožuje. V liHáo jejíiii iialézú se velmi linjn lascmnlcc

(Batiiriocepiialus sulidus).

Doufám, žo leiiiii^i Živy budou pozorni na lulo rybiíku, a ilostanou-li ji v ('eciiiic!i,

že mne o lom laskavé zpraví.

ád ryb Hlieliio«iii|>iiia(y'li (Ganoidea).

Rodové ádu loliolo, klerý v pícdpolopnícii dobácli siln zastoupen byl, dlí se na

troje podadí: i. podadi šlitnalých (Loricata), které mají tlo pokryté velkými kost-

nými Slity a deskami; 2. podadí hranošupinahjch (Rhombifcra) , majících Iclo pokryté

tverliranými šupinami sklennou látkou potaženými ; 3. podadi kruhošvpinatých (Cycli-

fera), majících llo pokryté okrouhlými šupinami jako obyejné kostnaté ryby.

Jelikož iní ryby tyto pí-echod od cliniplavilých ku kostnatým, tedy nalézáme u nich

kostru brzy pouze chruplavkovilou , brzy napolo neb zcela kostnou. Pamtihodný jest

ústroj srdce jejich, ncbot mají v tlustém poátku tepny velké množství klapek, 13 i 60,

které zamezují krvi zpálefií cestu. V stev konením jest šroubovit vinutá klapka.

V Evrop žije nyní jeden rod jeseter (Acipenser), ku prvnímu podadí náležející, a

z dvanácti druhft pichází pouze jeden ze Severního moio do ('ech a co vzácnost až u

samé Prahy se chylá.

Rod /tipc-iisr L. Rypák jest zašpiatlý, a ped ústy jsou na píc pirostlé

4 masité fousky (Obr. 53.) Na hoejším kraji pikrovky žabcrní nalézá se otvor.

Jes<»tep obciiy. ytipoiisp stiipio L. (Obr. 51.)

(Obr. r>\.)

Svrchní pysky vmáCklé, fousky krátké. Stedy štít skráových stojí blíže ke

špice nosu než ony štit náhlavních. Slit záhlavní vniká dlátovitou prodloužcninou

mezi nadhlavni. (.(Jbr. 52.) Štíty pod kosti klíovou jsou hrub zrnalé a ncsou-

stedn rejhované.

Barva jesetera jest na hbetu zahndlá, na bichu stiibit lesklá; kostné štíty

mají špinav bílou barvu a tvoí pl ad, jednu na hbet od hlavy až k hbctuí ploutvi,

dv po stranách a dv na biše. Ostatní kiiže jest drsná od malinkých košliiých šupinek.

Ústa leží na zpodni stran na pi (Ohr. 53.) a dají se rourovil vyšpoulit.

^abry jsou ustrojeny jiiko u ryb kostnalýcli, ale blána žaberní není podporována lánky

kostnými. Ploutev hbctuí stojí siln na zad, kolmo nad itní.

Kostra jest cliruplavkovilá a liší se hlavn tím od koster všech našich ryb, že se páte

nekoni pi-ed ploutví ocasní, nýbrž ve svrchní vtší pli léto ploutve až na konec bží.

Tento spúsob tvaru ploutve ocasní býval u ryb ádu skelnošiipinatých obecným

v dob útvaru kamenouhelného a pcrmského.
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(Obr. 52.) (Obr. 53.J

Hlava'jesetera s vrchu. Hlava jesetera ze zpodu.

(Obr. 54.) V tlustém poátku tepny má jeseter ti rady klapek

(Obr. 54. a b c). Méchý vzdušni jest jen jeden a tvoi

oblý vak, který malým otvorem se žaludkem ve spojení

jest. Usušený tento vak prodává se co rybi klih (Hausen-

blase). Z jiker pipravuje se kaviár, kteréhož se od ryby

100 liber vážíci asi 15 liber obdrží.

Rybí klih i kaviár mají velikou cenu, a proto jest

lov jeseter zvlášt v jižním Rusku velmi výnosný.

K nám do ech pichází jeseter obecný ze Sever-

ního more, žije ale mimo to i v moi Baltickém, Stedo-

zemním a v oceánu. Moi ernému schází a proto též

v Dunaji nikdy posud chycen nebyl. Za to ale Acipenser

huso pouze v erném moi žije a odtamtud u velkém množství do Dunaje táhne. Jeli-

kož v Severním moi žádný jiný druh jesetera nežije a naše zem se žádným jiným

moem ve spojení není, snadno se vysvtluje, pro pouze jeden druh do ech pichází.

Pes zimu zdržuje se jeseter v moi a táhne na jae do sladkých vod.

Minulého jara byl blíže Štvanice u samé Prahy jeden veliký exemplá chycen,

který pes sto liber vážil a za malé vstupné od rybá ukazován byl.

Maso jeho jen tenkráte jest chutné, když již po delší as v sladkých vodách žil

a moskou píchu ztratil.

Za stravu slouží mu hmyz, ervi, jikry a ryby. Velcí jeseterové polknou prý i

celé vodní ptáky. Obyejn vzrstá na 200—300 liber, ale na behách norvežských

prý až na 800—1000 liber.
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ád ryb kriilioliiibyrli, (Cycioslomata.)

tsla json bez elisti a tvoii kruh na poátku ouhoinrilého tla. Zábnj nemají

chruplarilých oblouk, ale jsou uvnit te vakách narostlé. Ploutve prsní a bišn*

scház-ejí. Noídra jest pou-^e jedna. Kúie íie; šupin.

Miliulc k lomlilo ádu náležející jsou na velmi nízkém slupni vyvinuli, nclt u nich

zslanc mnoliý pomír sláiý , klcrý u oslalnícii obrallovc pouze v as vyvinování po

králky as Irvá.

Lebku (Obr. 55. D) troí jednoduchá chruplavilá schránka, a páte, k ni se pi-

pojující, jest pouze sloupec chniplový bez žeber a beze všech jiných pívSsk. Po

stranách lebky spali-ujeme kulaté ústroje ušní (b), a pysky jsou jen chruplavkami (c)

a nikoli elistmi podporovány. Na pední ploše úst jsou kuželovité ostré zuby (i) do-

kola neb nepravideln vrostlé, a uprosted toho kruhu jest otvor úst, v kterém jazyk

(d) pissavaci pohyby iní.

(Obr. 55.)

Žábry (e) leží od .sebe Oddlené, každá ve zvláštním vaku, do kterého kulatým

otvorem (f) voda vtéká a odtéká. Otvory ty okám se podobající tvoí na každé stran

adu, a zavdaly píinu ke jménu Okatice.

Mezi dvma posledními žabrami leží srdce (g) a pedkomora (h), prost utvoené

jako u ryb kostnatých.

Ostatní ústroj vnitností neliší se mnoho od ústroje ryb kostnatých, též rodidla

jsou pravidelná, a rodní není lak tajemné jako u ouho.

Umlé rozmnožováni ryb zavdalo píležitost ku pozorování mihulí v prvních dobách

jejich žiti, a tu se nalezlo , že trvají po dvé neb ti léta v polovin vyvinutém stupni,

a pak se najednou za nkolik nedl v pravé mihule promní.

V nevyvinutém stavu není kruh kolem úst celý, nýbrž dlí se v hoejší vtší a

dolejší menší pysk; zuby nejsou žádné. Oka jsou nezetelná, ústroj pissavaci nevy-

vinutý a neinný. Takovéto rybiky byly dávno známy a za zvláštní rod a druh Ain-

inocoetcs branchialis držány, dáno jim eské jméno niínoAa, nmecké Querder.

Proíessor August MúUer vyživil tyto minohy z jiker mihule menší (Petromizon

Planeri), a pozoroval promnu jejich v pravé mihule, kterými se stávají, jak mile se

kruh úst stane souvislým a zuby opateným, a když ústroj pissavaci pone býti inným.

Obšírná zpráva o tom obsažena jest v Miillerov Archivu pro fysologii na rok

1856, kdežto pan A. Muller se zmiuje, že i od mihule íní minohu nalezl, ale od

moské posud nic.

Potvrdí-li se nález lento, bude to jediný píklad, kde ryba na spsob mlok a žab
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v as vyvinování svoji zevnitni podobu lak znan niní a po delší as jako pulce co

larva žije. Po promn stávají se mihule plodnými a zahynou prý brzy po ase tení.

Známky eledi iniliiilí (Pelromhonini).

Na kaidé stran jest sedm ostn iabernich, nozdra jest pouze jedna a neotvírá

se na patru, oi jsou zetelné a prosvitají skrz kii hlavu potahující. Na tile jsou

je 71 kolmé ploutve.

Rod Petroiiiizoii. Úsla kulatá jsou bez fousk a uvnit posázena rohovými

zuby, které i na jazyku se nalézají. Vaky zaber otvírají se do vnit do zvláštní roury.

Ve stev jest šroubovilá klapka. (Nové vynálezy o vyvinování promní znan diagnosu,

kteráž potud platila.)

niiliiilo luoi-sliá lili velká liaiiiprida, Okatice. Petromizon marinus L.

(Obr. 56.)

Ústa mihule moské.

Kruh kolem lisl jest posázen množstvím velkých a malých rohových zub,

oko leží blízko u první žaberní dírky.

(Obr. .57.) Barva hi-betu jest zelenohndá, tmav skvrnatá.

Tento druh jest nejvtší, vzrstá na 2—3 stevíce

délky, a vážívá prý až i 5— 6 liber.

O spsobech mihule moské ví se málo, an po

vtší ást roku skryt v moii žije a pouze na jae

do ek táhne, jmenovit ze Stedozemního moi'e do

vlaských ek Pádu a Ticina vystupuje , k nám pak

ze Severního moi'C po Labi a Vltav až k Písku se

dostává. Krásný e.vcniplá, který pan Podhorský na-

šemu Museu daroval, byl chycen v Labi zárove s ouhoi.

Dalmatinští plavci mn vypravovali, že se moi-ské mihule rády na kormidlo pi-

ssávají a tu po mnoha msíc všechny cesty lod s ní konají. Maso jejich, jinak chutné

jako ouhoové, pijímá prý pak chu od smly, kterou kormidlo potaženo jest.

Naši eští rybái nevidí rádi mihule, an dle jejich povry neštstí vyznaují.

Petromizon fluviatílis i Mihule itní. (Obr. 58)

Chruplavý kraj, který pod ústy na pi položen jest, má ícc/ra zoubk, chrup-

lavý kraj nad ústy dva velké špiaté zuby. Druhá ploutev hbetní jest v polovici

své délky v okrouhlou špici prodloužena.

Hbet jest zelenomodrý, kovov lesklý, strany zažloutlé, bicho stíbité lesklé,

ploutve fialové, duhovka v oku žlutá, s temi ernými skvrnami.



Mihule Hfiií žije v jezerácli, i'ekíicli, polocicli a bužiiuicii, žere iiniyz, ervi, jiiíry,

lež se pissává na žábry neb i na maso jiných došli velkých ryb, a lak jim krev neb

svaly užírá. Udání pana Heckin, že jest tato mihule všude vzácná, proto že má mnoho

pronásicdovníkíi, vysvrlliijc se nyní tím, že v mládí co minoha se objevuje a vyvinuvši

se v mihuli brzy zahyne.

Maso její jest velmi chutné a v obchodu lahiidkáí-ském sotpod jménem pryka mari-

novaná prodává. Na Pražském rybini Irhu lze doslali na jai-e nSkolik kus luholo druhu,

ale já ji obdržel též z potoka, Kicrý oinlidíni Závislí u Zbraslavi tee.

Priroiiiizoii Plaiiori Bl. Miliulo meni^ií. (Obr. 59.)

(Obr. .59.)

Chruplavý kraj, kIcrý pod ústy na pi položen jcsl, má drandcl zoubk,

druhá ploutev hibeliii není tiprosTred znan vyšší.

Tento druh podobá se mimo udané známky ve všem pi'edeílému , žije též v Ce-

chách a byl již u LitomCic chycen a naší sbírce pislíben. Vyvinováni se mihulí z mi-

noh pravé u tohoto druhu poprvé pozorováno bylo , ale jelikož toto objevení velmi nové

jest, a možno by bylo, že njaká m^lka v tom panovala, podám zde pcdre vyobrazeni

iiiiiioiiy, která jakožto .liiiiiiioooicsi bi-aiiliiali.t Cuv. (Pclroniizon bran-

chialis L. Obr. 60.) posud ve všech spisech co vzláštni druh uvedena byla.

CObr. 60.)
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Dodatek.
Mezi slarými spisy nalézáme , že pouze Biilbin obšírn a došli srozumiteln o ry-

bách našich píše, totiž v Miscellanea historica regni Bohemiae 1679. V kap. 52. O

eských rybách. Rozmanitost jest u nás podivuhodná. O píchodu losos z moe a

cestách jejich po ekách eských. O mladých lososech , a kde povstávají. Kapr Nim-

burský nejvýbornjší. Jesetei, rejnoky a mihule. Kdy parmy do Cech pišly. O pi-

skoích. V kap. 53. Vypotení ryb, které do vtších eských ek picházejí bud z moe
neb z menších ek. Zde teme : losos

,
jester , sum , lamprida , rejnok ili okatíce, jes,

Matky boží ryba (dle pipojeného lat. jména passer nedá se uhodnouti, co za rybu myslil),

vizina (bez pochyby nic jiného než jeseter), pstruh, lipan, mník, híz, drozd moský (?),

ježdík, oiiho, mladý plalejs, aliis hlavá (?), skalnatý hlavá (?), hoká rybika, steliky

vel stevliky, písko, lín ili švec, pstruh lososový. Nmecká jména asto k nepravým

rybám pidána jsou, kdeto eská jména zcela k latinským se hodí a s nynjším užíváním sou-

hlasí. V kap. 54. Množství pstruh a lipan v ekách eských. Vypotení dvaceti druh ryb

v Labi žijících. Zde nalézáme jména: hlavá labský (snad náš tloušQ, štika, kapr, vokoun,

parma, men, jese ili májová ryba, zajíek vodní (Squalius Icpusculus), tloušf, pražma,

lín ervený, karas, pulec, drobné rybiky: ovesniky, proudník, sekavec, mihule, rejnok,

okatice, (rak, šneky, pilousi, hlemejždi). V kap. 55. O rybníkách eských. O zapo-

vdí zakládati nové rybníky. O rybníkách, které jsou nejvtší, kterak se zakládají a

jak jsou užitené. Zde uvádí co nejvtší rybník zem eské eperku u Pardubic, dále

jmenuje Vyplatil též u Pardubic, Rosenberg u Tebon, r. 1585 poprvé napuštný,

Jordán u Tábora, Bláto u Podbrad. V kap. 56. jedná o rybníkácli pro kapí potr.

Ryby, které milují rybníky. O zjevení se štik v rybníkách. O bažinách (z nichž jedna

z nejvtších zvaná „na onom sel^ u Sušice), pak o jezerách v Krkonoších a ostat-

ních pohoích.

Po mnohá léta jsem se snažil ustanoviti v Museum sbírku ryb eských dle nových

vdeckých pramen a pesvditi se, ku kterým druhm eské názvy náležejí. Namáhal

jsem se marn, až konen pekrásné dílo o sladkovodních rybách mocnáství Rakouského

od ,1. Heckla a Dr. R. Knera, vydané v Lipsku 1858, mn to možným uinilo. Drahocen-

nou tu knihu daroval našemu Museu p. Dr. Jan Palacký, zaež mu budtež srdené díky.

Seznam eských ryb.

Národní eská jména.

Kapr.

Knrns ili karásek.

Karas vtší.

Lín.

Parma.

ízek.

Boavka ili tepka.

Ková latinská jména. Slará latinská jména.

Cyprinus carpio L.

Carassius vulgaris Nils.

Carassius gibellio Niis.

Tinca vulgaris Cuv.

Barbus lluviatilis Agas.

Gobio vulgaris Cuv.

Rhodeus amarus Agas.

Nmecká v Cechách
užívaná jména.

Cypr. carpio L. Der Karpfen.

„ carassius. Die Karausche.

„ gibellio Gm. Der Giebel.

, tinca L. Der Schleihe.

„ barbus L. Die Barbe.

„ gobio L. Der Kressling.

s amarus L. Der Bitterling.
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Núrodní ícski jnicnn. Nová liitiiiski-i jiiipii;> Sliirú liilinskii jména.

Cejn velký ili dleáec. Abramis bnmia Cuv.

Paroustev.

Cejn malý.

OukltJ.

Ouklej pruhovánu.

Bolen.

Jese (jeauvé?)

Perlín (sejikýrka).

Plolice.

Abramis viinba lluck.

Blica argyrunleiica Heuk.

Albumus Iticidtis Hcck.

Alburmis bipmitalus H.

Aspiiis rapax Ai,ms.

Idus mehinatiis Iluck.

Scardinius cryliirophlbal-

nuis iíoii.

Leuciscus rulilus Hcck.

Tlouif, Klené (jelec). Sqtialius <Ii)bula Heck.

Bilice, proudnik. Squaiius lopuscuius Huck.

Stevle (slunenice ?). Phoxiiius lacvis Agas.

Placka Ipodmoanka), Alausa vuigaris \'íii.

Cypr. brama L.

, vimba L.

„ blica L.

, albumus L.

„ bipunctatus I.

„ aspius L.

„ jcssus L.

„ crylbroplhal. Die PIolzc

iiius L.

„ rulilus L.

„ cephalus L.

n dobula, Bl.

„ phuxinus L.

NBiiieckii v Cechách
lúíviiiiú jiiionu.

Der Brachsu.

Uie Zíírthc.

Der Blei.

Der Lauben.

?

Dur ScIiicJ.

Die Orfe.

Das RoUiaugc.

Der Alll.

Der Stromling.

Die Pfrille (El-

brilze).

Clupua alosaAucl. Die Alše.

Lipan.

Pstruh.

Losos.

Slika.

Písko.

Mi'enka.

Sykavec.

Sumec.

Mnik ili mík.

Ouhoi:

Okoun.

Candát, éil, lupie.

Ježdik.

Pulec.

Jeseter.

Mihule moská ili

lamprida.

Mihule Hbní.

Mihule menii.

Minoha.

Thyiualus vc.\illiferAgas. Sabno Uiyinalus.

Salar Ausouii Val.

Salino salar L.

Esox lucius li.

Cobitis fossilis L.

Cobitis barbaUila L.

Cobitis taenia L.

Silurus glaiiis L.

Lota vuigaris Cuv.

Salino fario L.

Salmo salar L.

Esox lucius L.

Die Aescbe.

Dle Forelle.

Der Laclis.

Der Hecht.

Cobitis fossilis L. Der Schlammbeisser.

Cobitis barbatulaL. Die Bartgrundel.

Cobitis aculcata G. Die Steingrundel.

Silurus glanis. Der Wels.

Gadus lota. L. Die Aairuppe.

Aquilla fluviatilis Agas. MuraenaaiiguillaL. Der Aal.

Perca fluviatilis L. Perca fluviatilis L. Der Barsch.

Lucioperca saiidra C. V. Perca lucioperca L. Der Scbiel.

Acerina vuigaris Cuv. Perca cernua. Der SchroU.

Die Groppe.

Der Stiihr.

Die Pricke.

Cottus gobio Cuv.

Acipenser sturio L.

Petromizon mariiius L,

Petromizon fluviatilis L. Der Flussneunauge

Petromizon Planeri BI. Das kl. Neunauge.

Ammocoetes branchialis Cuv. Der Querdcr.

Ryby, o kterých se posud jisté neví, %dali v echách žijí, které by sde

ale nalepeny býti mohly, jsou: Abiamis melanops Heckel, Abramis ballerus Cuv.,

Cbondrostoma nasuš Agas., Squalius leuciscus Heck., Leucaspius abruptus, Salmo salve-

linus, Fario Marsigiii Hcck. (Salmo trulta L.), Coregonus Wartmanni, Coregonus Maraena,

Salar Schifermulleri , Coregonus epcrlanus, Acerina Schraitzer, Gasterosteus aculcatus.

Hyby, které omylem neb beadiivodn tneai eskými uvádétty byly, jsou ;

Aspro Milgaris, Aspro Zingel, Acipenser huso, Pelecus cultralus, Cyprinus aphya.
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Kvetena slovenská u porovnání s Kvetenou íeskou.

Dle Rcussovy Ktéíeny Slovenska sestavil Emanuel Purkyné.

Každá véda obdaruje toho, kdo se s ní zabývá, novým jakýmsi smyslem, kterýmž

on vci vkol sebe jinak pojímá nežli nevdomec, ano on ped svým duševním okem

celý zvláštní svt spatuje, kde nevzdlanec nieho nevidí. Patniji se ukáže pravdivost

tohoto tvrzení, vczmem-li spsob, jímž pírodozpytec na pírodu hledí, v uvážení. Ze-

mznalci oživuje se zem
, po nižto kráí, v jeho obrazotvoriié mysli zrcadlí se asové

dávno minulí, asové, když se ony hory a skály z moe vynoovaly ; on vidí v pohoích

útvary dávnjších pevnin zemních a myslí si je porostlé lesy z rod rostlin dávno za-

hynulých , a oživené živoichy tvar potvorných a úžasných. Každá stopa v horách

podává mu dostaten hojné látky k duševní innosti ; vida zde horniny v jiném poádkn

uložené než obyejn, pemýšlí a pátrá po silách, kteréž tu rub na líc obrátily; onde

se otvírá údolí podivné podoby a neobyejného smru, i rozvažuje tedy o píinách,

obrovskou tu rozsedlinu ve skalách spsobivších: jindy zas objevuji se horniny, složené

z ástek neobyejných, a tak každým okamžikem nohou zavadí o nové památníky, které

ho dj, jímžlo zem utvoena, znali uí. Sama rovina a pouš mrtvá jest mu bojišt

zápasivších sil, života plné : však jejich zem splavala sem voda s dalekých hor, a ješt

možná spatovali trosky, kteréž ukazují, kudy se valily nesmírné, zhoubné proudy, Jaké

v rovin v jezera se promnily, zanechavše plochou zpodninu moskou na suchu.

V jiném svtle jeví se píroda zpytovateli rostlin. On shledává, kterak jest zem
pokryla kobercem rostlin rozmanitých, na nmž jinde a jinde vidti jiné a jiné kombi-

nace tvaru a bai-ev. Skály, louky, bahna i lesy mají každé své vlastní obyvatele z íše

rostlinné, a zase na každé jiné skále, na každé jiné louce, v každém jiném lese rostou

obzvláštní druhové, anebo ti samí v jiné smsi aneb jinak urostlé a jinak bující. Rost-

liny zde vzácné tam hojn se vyskytují, a zase jiné, jež v nkteré krajin v síle rostou,

zanikají v jiné krajin docela. Af chodí botanik na východ nebo na západ, na sever

nebo na jih, na hora neb s hory, vždy spatuje promny v rostlinstvu, a vidí, jak jiné

úklony paprsk sluneních, jiné pomry dešt a proud povtrných a jiného spsobu

pda jiné dílky Floiny vyvábí. Tu se v nm hýbe skoumající duch; on nehromadí to

co vidl jako barevnou mozaiku z nepravidelných rejster rostlin u sebe, nýbrž hledá

v promnách zákony, které vládnou v rostlinství tak dobe jako v pohybu hvzd. I po-

zoruje na své pouti, kterak pistupováním jiných a jiných druh poznenáhla celé rodiny

rostlin ve Floe pevládají, onde poznenáhlým mizením druli konen celé rodiny chybí

;

on se uí znáti dležitost každého druhu v ekonomii pírody, jeho poteby, jeho oblibu

a ncchuf v nkterých okolnostech, jeho pomr k pd a ponebí, a tak jest mu každá

rostlina písmenem, a spojitost písmen ve Floe nkteré zem zetelným písmem ,
jímžto

píi-oda této zem k nmu mluví.

Kvtena každé krajiny jest botanikovi, kterýž loto písmo kvlinné ísti se nauil,

jako báse, hned vážná, hned veselá, hned velikolep, hned skromn a nezdobn plynoucí.

Když pak docela píležitost najde. Floru cizí zem dokonale seznali, jest mu, jakoby se

zahloubal do literatury cizího národu, dvakrát dojíraavjši ve svých krásách a podivné

obzvláštní i na místech chudobnjších.

Do podobných úvah jsem se zabral, probii-ajo se v Reussov Kvten Slovenska^
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Druhové této Flory jsou v celku ješt ve spsobu slrcdoevropské Kvleiiy pruiuícháiiy,

jak luto z (\'cli ziiiimc, ješlé víc ;i]c podobii se F"Iora slovenská svým rázem moravské

KvélefíC", avšak jsou tu k doplnni pkniJIio celku primišeny na severu velebná Flora :Jpská,

na jihu výlené rostliny stepi ulierských.

Jak jsem práv v krátkosti vyložil, ncni Flora slovenská práv samostatný celek,

(jsou toliko nenniozi druhové, o nicliž pozdji promluvím, rostoucí toliko v horách slo-

venských), nýbrž jesl toliko /. nižných zde se stékajících kvten stvoena. Poti-ebí tedy,

chccme-li pontí o Floe slovenské nabyti, abychom zprvu tylo rzné živly poznali;

zejména tedy s Florou stedoevropskou, jiho- a východoevropskou a Florou alpskou ja-

kous takous zniiinost uinili. Pokusím se pedevším, vytknouti hlavní ráz Kvteny ste-

doevropské, na Slovensku poád ješt nejvíc vyvinuté, ili ve známjších píkladech ji

pedvésti lenám svým krátkou livahou o eské Floe; oslalní živly ale ni'prostedn

tak vyložím, jak se na Slovensku samcni objevuji; nebof kdybychom líením onch zemí,

ve kterýchž pouze oni živlové vládnou, Itálie, Uher a Jižní Rusi, potom Tyrolských nebo

Švýcarských Alp se meškati chtli, píliš ilaloko by nás to vedlo, a píliš mnoho rostlin

by nám pi lom seznati bylo, kteréž na Slovensku vbec ani nerostou.

Pohlédneme-li na rostliny, Kvtenu eskou tvoící, spati°ujeme v nich na první

pohled dv od sebe rozdílné formací. Jedny totiž, a to nejvtší díl všeho rostlinstva,

jsou takové, kteréž ve stední Evrop namnoze jenom v rovin anebo na liklonech

nízkých hor nalezeny bývají, ve vyšších horách ale poád idnou, aneb ani do hor se

nepouštjí. Tylo rostliny také v Cechách toliko v nižších krajinách v celosti sestedny

jsou, a ím výše do hor vystupujeme, lim mén je potkáváme. Pozdji si je podle

výšky, do které se odvažují, rozdlím na podrobnjší spolenosti. Druhý útvar záleží

z rostlin, aslji v horách stední Evropy se nalézajících, a jen poídku do hlubších, te-

plejších a více suchých krajin sestoupajících. Také tyto možná dle výšek, které milují,

ve shluky rozvrhnouti. K nim pipoítáme také rostliny, ježto v nejvtších výškách

obývají, tvoíce vlastní Floru alpskou.

První úlvar rosllin roviny rozdluje se v Cechách ve lyry skupeniny: 1. v sku-

peninu rostlin jihonmeckých, nacházejících se toliko v nejteplejším dílu ech, v údolí

Vltavském a v dolejších ástech jeho poboných údolí; 2. v skupeninu rostlin stedo-

evropských v užším smyslu. Takové driiijy to jsou , které v rovinách celého Nmecka

a Francouz, v jižní Skandinávii a v jižnjší polovici Ruska obecné jsou. V Cechách

nacházíme je v teplejším díle velmi zhusta, a potom v nejvtší ásti zem až do výšky

1600' ano v píznivých polohách i 2000'. všude tedy, kde vtší vsi a msta se prostí-

rají. 3. Tetí shluk záleží z takových druh, které v celé stední Evrop obyejné a

hojné jsou a na severu až do severní Skandinávie a do severní Rusi sahají. V echách

jsou v nižších údolích vesms hojné a vystupují až do výšky 3000', až do nejposled-

njších krajin, kde ješt malé vesnice nacházíme. 4. tvrtý shluk konené obsahuje

rostliny, které v celé Evrop až do Laponska a do arktického Ruska rozšíeny jsou,

v Cechách pak, taktéž hojné, až do nejvyšších kraj s rostlinami alpskými pohromad

rostou. Tak tedy se dlí naše vlast dle rostlin z tchto ty skupenin ve lyry rosllino-

geograCcké etáže. Ovšem si nesmíme tylo etáže písn od sebe oddlené mysliti, ješto

nkteré druhy z jedné skupeniny o nco výše V7stupuji nežli jiné> a mimo to skoro
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v každé vyšší etáži na jistýcli zvlášt pízniv položených místnostech roslliny nižších

etáží se vyskytují.

Rostlinstvo druhého útvaru dlí se ve tri skupeniny: i. rostlin horských (alp-

ských), kteréž teprve od 4000' jsou domovem; 2. rostlin podhorských (subalpských),

ježto mezi 3000—4000' nejvíce rostou, zídka pod touto výškou ; 3. rostlin horních, ži-

jících mezi 1500—3000', které jenom v studenjších polohách hloubji sestupují. Krom

rostlin uvedených jsou také takové, ježto od 2000—4000' zhusta rostou a nemálo na

ráz Kvteny horské psobí; tyto poítáme také do tetí skupeniny. Všecky ti skupe-

niny potkávají se s temi vyššími skupeninami první formace, a tvoi s nimi Kvteny

hoejších Ii etáží.

Pikroíme nyní k botanickému a geografickému popsání jednotlivých etáži.

První etáže, aneb nejteplejší eská krajina s rostlinami Kvteny jihonmecké,

nachází se nejvíce vyvinutá ve Vltavo-Labském údolí mezi Prahou a Lovosicí, akoliv

více méu tytéž druhy se vyskytují v dolejším Labském údolí, u Berouna, Chomou-

tová, u Bíliny, Pardubic, u Mladé Boleslavi, u Krumlova a jinde v nižším kraji a v údolích,

pedevším kde jest vápcnitá pda. Zvlášt vyvinuta bývá Kvtena prvního skupení tam,

kde se víno ve vinicích daí, kde se proso pstuje a po žních ješt pohanka síti mže,

a to práv jest v oné nadjmenované nejteplejší ásti hlavního eského údoH. V tchto

krajinách bývá málo kmenových les, a nejvíce se nachází na úklonech, i to poídku,

nízký les, sestávající z dub (Quercus pedunculata a sessliflora) a z habr s pimí-

chanou babykou a lískovým oechem. Mimo to se asto v nich nachází zvlášt na

vápeníte pd: Sorbus Aria a torminalis, Cotoneaster vulgaris, Cornus mas a sanguinea,

Ligustrum vulgare, Crataegus Oxyacantha a raonogyna, Berberis vulgaris, plané hrušky

a jablka, a sem tam, ale vždy jen poídku, Quercus pubescens. V tchto lesích roste

mnoho rostlin, které ve vysokých lesích hornatých krajin se nenacházejí. Nejvtší kon-

tingent do obzvláštní Kvteny nižšího kraje staví ale elné byliny skalní, které na str-

mých úklonech onch údolí rostou, pak plevele polí, vinic a cest, jelikož vtšina zvláštní

arey této etáže jest pokryta kulturní zemí. Nemalý poet rostlin Kvteny této jest

po celých teplejších echách všude rozšíen '); jiné, které jen sem a tam ve vtším

') Rostliny v této etáži na píznivých místech hojné jsou: Sisymbriam Lóselii, Erysi-

mum repandum, crepidifolium, Alyssum moutanum, saxatile, F:irsetia incaua, Thlaspi

perfoliatum, Lepidium Draba, campestre, ruderale, Reseda luteola, lutea. Silene 0ti-

tes, noctillora, Saponaria Vaccaria, Hypericum hirsutum , montanuni, Geranium san-

gaineam, Oxalis stricta. Cytisas ratisbonensis, Ononis spinosa, Medicago faleata, sa-

tiva, Onubrychis sativa, Spiraea Filipeudula, Poterium, Sanguisorba , Sednm album,

sexangulare, Sempervivum soboliferum , Portulaca saliva, Eryngiuui campestre, Bu-
pleurum falcatnm, Seseli glaucum, Caucalis daucoides, Falcaria Rivini. .\sperula

cynanchica, gahoides, Scabiosa ochroleuca, Columbaria, Linoayris vulgaris, Artemisia

caropestris, Aiithemis austriaca, Ceotaureá axillaris, maculosa , Picris hieracioides,

Podospermuffl laciuiatum, CbondrilJa juucea, Lactuca vimiiiia, Crepis foetida, Xan-
tbium Strumarium, Ecbinospermum Lappula, Asperugo procumbens, Nonuea pnlla,

Solanum niiniatnm, Verbascum pblomoides. Veronica prostrata, Salvia verticlllata,

sylvestris, Galeopsis Ladanum var. anguslifolia, Stachys germanica, recta, aunua,

Teucrium Bolrys, Cbamaedrys^ Amarauthus retroflexus, Blilum, Cbenopodium opuli-

foliam, Atriplex n teus, Eophorbia faleata, exigua, Mercarialis aimua, Asparagus offlci-

nalis, Anthericum Liliago, Ornithogalum uiubellatum, Carex Schreberi, Andropogon

Jechaemnm, Panicm sanguinale, Stipa pemiata, capillata, Setaria verticillata, Melica
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poilu se nacházejí aneb po celé krajin, všude poiiclku roztroušeny js(»u '-). koneín
jesl velmi ninolio bylin jen nejteplejší krajin pináležejících, které ale i tu velmi vzácné

jsou a posud se jen na jednom neb dvou místech našly ').

Jelikož vtší ást teplejších krajin jesl též velmi suchá v pomru k ostatním e-
ským krajinám a málo luk a ješt mén bahnisk se v ni nachází, tedy jest též nejmén
zvláštních vodních, liahnícli neb luinich rostlin v léto etáži. Mflžemo co pouze v nej-

teplejších Cechách rostoucí bahni byliny jmenovali : Kanunculus 1'ctíveri a paucistamineus,

Nasturtium austriacum a armoracioides, Polygala aniara, Tetra(,'onolobus silinuosus, Lyth-

rum virgatum, Allhaca officinalis, Lathyrus paluslris, Orchis palustris, Holoschoenus vul-

ffaris, Blysmus coinpressus a Lcersia oi-yzoidcs, Carex paniculata, paradoxa, Scirpus ra-

dicans; a tylo rostou jen po ríiznu. Že ale jest Kvtena první etáže nejbohalší ze všech

krajin eských, vysvítá, když s oí nespustíme, že i rostliny skupení druhého, tetího a

lvrtého v první etáži obecné bývají, ano mnohem obyejnjší než v lchlo etážích.

ciliala, Poa bnibosa. Glyceria distaiis, Kcsliica ovina var. glaucn, Bromns creclus,

sterilis, tecturuai , Triticum glaucuui, llurdeum luurinum.

') K tmto rusllinám, tu i onde u velkém množství rostoucím anebo i po celé etáži

v jednotlivých exciuplárícb roztroušeným, pati: Ranuuculus illyricns, Clcmatis recta,

Adonis vernalis, Aneiuoue sylvcstris, prateusis, Kiimaria Vaillantii, parviflora, Erysimum
udoratum, slrictuni, virgatum, orientalc, Isntis tiuctoria, ArabÍM birsnta, anriculata,

Rapistrum pcrenne, Diplotaxis muralis, Sencbiera Coionopus, Silene nemoralis, Linam
flavuni, tenuifoliuui , Diauthns cacsius, Lavathera tburiiigiaca, Mcdicago minima, Tri-

foliuui ochrolcucum, Astragalus Oiiobrypbi», llypoglottis, arcnarius, austriacus, exseapus,

Vicia pisiformis; Orubug albus, lubcrosus. Pruuus Chamaccerasus, Rosa gallica, Po-
tcntilla recta, rupesiris, Laserpilium lalirolium, Seseli Hippomarathrum, Vibarnum

Lantana, Asperula tinctoria, Galium tricoriic, Uipsacus laciniatus, Scabiosa suaveolens,

lnula gernianica, hirta, salicina, Achillea nobilis, Ecbinopg spbaerocephalus, Cirsiam

eriopborum, Scorzoncra hispanica, Lactuca pereunís, purpnrea, Crepis praemorsa,

Hieracium ccliioides, Campanula bononiensis, Ompbalodes scorpioidcs, Myosotis sparsi-

flora. Litbospermum officiualc, purpurco-coeruleum, Vcrbascnm phocuiceum, Veronica

vrna, praccox, Odoiitilvs lutea, Melampyrum cristatum, Pruuclla grandidora, alba,

AJuga Cbamaepytis, Androsace scpIcntrionaMs, Daphne Cneorum, Eupborbia virgata,

Gerardiana, Orchis militaris, laxiílora, Cephalanthera pallens, rubra, ensifolia, Epi-

pactis rnbiginosa, Tiilipa sylvestris, Gagea bobemica, minima, pusilla, Scilla bifolia,

Allium fallax, varinatum, vineale, Muscari coiuosum, Panicm ciliare, Eragrostis

poaeoidcs, Poa dra, Elymus europaens, Phleum asperum, Bohmeri.

) K rostliiiáin , kterú posad v teplejších echách jen na jednom neb na dvou místech

nalezeny byly, a tedy mezi vzácnosti se poítati musí, pati: Tbalictrum foetidum,

galioides, Adonis flammea, Ancmonc llallcri, Ceratoccphalus orthoceras , Fumaria

micrantha, Glaucium corniculatum , Draba muralis, Arabia petraea, Sisymbrium Irio,

Columnae, paiinoiiicum, Diplotaxis tcnuifolia, Linum austriacum, Altbaea officinalis.

Silene viscosa, Alsiue Jacquiui, tenuifolia, llypcricum pulcbrum, CoroulUa montana,

Trifolium parvifloruni. slrialum, Hippocrepis comosa, Uorycuium herbaceum, Lathy-

rus palustris, Fotcutilla ragariastrum, Gúnlheri, lícruiaria hirsula , Triuia vulgaris,

Bnpleurnm tenuissimnm , Turdylium maximum, Orlaya grandidora, Scaudix Pecten,

Torilis bclvetica, Anthriscus Irichosperma, Bifora radians, Lorantbus europaeus, Aspe-
rula arvensis, Artemisia scoparia, pontica, Autbemis rutbeuica, Cineraria campestris,

Calcndula arvensis, Jurinea cyanoides, Xerantbemum annuum, Lactuca saligna, stricta,

Podospcrmum Jacqoínianum. Xautbium macrocarpum, Adenophora suavcolens^ Liuaris

genistaefolia, Uracocephalam austriacum, Stachys arvensis, Globularia vulgaris, Plan-

tago maritima, Glaux marilima, Atriplex laciniatum, Salsola Kab, Kocbia scoparia,

Orcbis variegata. Iris bohemica, Allium strictnm, rotundám, Erytbrouium dna canis,

Carex stenopbylla, supina.

17
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Tálo druhá etáže zaujímá nejvélši ást eské zemu, krajiny, kde ješté žito výborn

a i pšenice dobe se daí, n. p. okolí Plzeské, Klatovské atd. Kvtena této krajiny

jest mnohem chudší než pedešlá a chová jen rostliny i v první etáži se nacházející, a

docela žádné zvláštní druhy"); jen tím, že zde a onde rostliny dolejší etáže horské

formace ") do tchto krajin sestupují, nabývá pro botanika zajímavosti. Sem tam roztrou-

šené a jako velké vzácnosti nacházejí so nkteré pod ') uvedené rostliny v této etáži,

a ješt ideji nkteré pod '^} jmenované. Ráz krajiny jest též v této etáži ponkud
jiný. Pevládají v lesích borovice, a schází rozmanité koví první etáže ; luk a bahnišfat,

taktéž rybník jest mnohem více, v celku ale pevládají ješt pole. Z rostlin bahních

jde vtšina jen až do této etáže *), proto že ve vyšších krajinách buJ spád potok Jest

Telmi bystrý, aneb zase místo bahen rašeliny se tvoí, které mají zvláštní Kvtenu.

*) Za rostliny druhého skupení formace rovinní, t. j. takové, které do vyšších, studenéjších

krajin nevystupují, než až do 1200', zHdka do 1200', považujeme: Myosurus minimus,
Adonis aestivalis, Ranunculus bulbosus, arvensis, Nigella arvensis, Thalictrum minus,

angustifolium, Nasturtium amphibiam, sylvestre, palustre, Turrilis glabra , Erysimuni

cheiranthoides, Sinapis arvensis, Alyssum calycinum, Camelina sativa, dentata, Viola

hirsuta, odorats, mirabilis, pratensis, Dianthus Carthusianorum, piolifer, Armeria,

Saponaria officinalis, Silene nutans, Cerastium arvense, semidecandrum, Heliantheiuum

vulgare, Slellaria glauca, Holosleum umbellatum, Geranium praleuse, columbÍDum,
Cylisus nigricans, Melilotus officinalis, alba, Trifolium rubens, alpestre, medium, agra-

rium, Coronilla varia, Astragalus glycyphyllus, Orobus niger, Rubus frnticosus, cae-

sius. Rosa rubiginosa, Potentilla argentea, replans, Agrimonia Eupaloria, Pyrus com-
munis, Malus, Epilobium hirsutum, Circaca lutetiana, Lythrum Salicaiia, hyssopifolia,

Herniaria glabra, Seleranthus perennis, Saxifraga granulata, Peucedaaum Cervaria,

Oreoselinum, Pastinaca sativa, Daucus Carota, Chaerophyllnm teniulum, bulbosum,

Galium Cruciata sylvaticum, Dipsacus sylvestris, Petasites officinalis, Eopatorium can-

nabinum, Erigeron canadensis, Matricaria Chamonilla, luula brilaunica, Conyza, An-
themis tinctoria, Chrysanthemum corymbosum, inodorum, Senecio viscosus, Cirsium

canum, acaule, oleracenm, Cardnus acanlhoides crispus, Lappa tomeutosa, Onopor-
don Acanlhium, Centaurea Scabiosa, Cichorium lutybus, Tragopogon pratensi-i, Lactuca

Scariola, Crepis biennis, Hiuracium pracaltum, boreale, umbellatum, Campauula Tra-
cbelium, glomerata, Jasione montana, Cynanchum Vincetoxicum, Gentiana Amarella,

Fneumooantbe, ciliata, Convolvulus arvensis, Cuscula enropaea, Epitbymum, Cynoglossum
offlcinale, Lycopsis arvensis, Sympbytum officinale, Echium vulgare, Cerinlhe rainor,

Solanum Dulcamara, Hyoseiamus niger, Datura Slramonium. Verbascnm Lychnitis,

Thapsus, Linaria vulgaris, Veronica spicata, agrestis, longifolia, Melampyrum nemo-
rosum, arvense, Mentha sylvestris, aquatica, Lycopus europaeus, Salvia pratensis, Ca-
larointha Acinos, Glechoma hederaceum, Lamium maculatnm, Leonurus Cardiaca, Ga-
leopsis pubescens, Ladanum, Ballota nigra, Stachys palustris, Anagallis coerulea, Armeria
vulgaris. Chenopodium urbicum , hybridm, Vulvaria, polyspermum, Atriplex rosea.

Polygonm dumetorum, Eiiphorbia Esula, Helioseopia, Peplus , Cyparissias , Ulmus
campestris, Quercus sessilifiora, Carpinus Betulus, Bulomos umbellatus, Iris Pseuda-

corus, Anthericum ramosum, Gagea stenopetala, arvensis, lutea, Allium ursinum, ole-

racenm. Carex hirta, Setaria viridis, glauca, Koeleria cristata, Arrbcnatherum elatius,

Avena flavescens, pubescens.

') Bahní rostliny první a druhé etáži spolené jsou: Ranunculus Lingua, divaricatns,

aquatilis, Thalictrum angustifolium, Nuphar luteum, Nymphaea alba, Malachiom aqna-
ticum, Epilobium roseum, parvifiorum, hirsutum, Myriophyllum spicatum, verlicillatum,

Lytbrum Salicaria, Ceralopbyllum demersum (Trapa natans), Sium latifolium, Berula

anguslifolia, Oenantbe Pbellandrinra, Eupatorium cannabinum (Seoecio sarracenicus),

Convolvulus sepíum, Lysimacbia vulgaris (Villarsia nymplaeoides), Utrioalaria Tolgaris
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V jižních echách ale i ve výšce mezi 1000' a 1200' již bahni rostliny tetí etáže,

pod •) a ') jmenované, jsou obyíejné, jakož i celá krajina má horní ráz, a nkolik sub-

ulpinských druh až do nižšího kraje sestupuje. Tuké u Hiršbcrka takové pod O jme-

nované druhy se nacházejí.

Tetí etáže jest zvlášté vyvinuta v našich nejvyšších pohoích od 2000 do 3000',

a ukazuje se i v nižším kraji sciri lam na plnoních úkloncih; ona se již znamenit od

pedešlých liší. Poli jest v ni již málo a nejvíce jen oves na nich se daí, zídka žito.

Luk jest mnoho, a zelená barva pevládá v krajinu, zvlášt proto, že i lesy velkou

ást arey zaujímají. Lesy tyto sestávají nejvíce ze smríin, nkdy z jedlových a buko-

vých strom, a byliny i trávy v nich rostoucí náležejí k horní neb subalpinskó formací.

Též na lukách se již jeví mnoho zvláštních forem k hornímu útvaru náležejících , a

mokrá místa bývají rašelinatá a chovají již jen málo rostlin i v rovin v bahnácb ro-

stoucích ') ; za to ale zase mnoho zvláštních forem ^) v severu Evropy neb v alpách do-

mácích. Okolo cest malých vesnic této krajiny a na polích vidíme již jen málo rostlin

v nižším kraji nejobyejnjších »), a jen na zvlášf úrodných jižních úklonech roste nkdy
rostlina v pedešlé etáži jmenovaná.

(miiior), (Hottouia palustris), Scalellaria galericulata, Kumex Hydrolapathuui, uphorbia
palustris (InvidaJ, Iris Pseudacorus, Butumus umbellatus, Sagitlaria aagitlaefolia,

Uydrocharis morsus ranae, Polamogelon (rufesceus, heterophyllus, lucens, densas,

acuUfoJius), puMÍUus, Zanichelliu palustris, Lemna polyrbiza, minor, gibba, Acorus
Calamus, Najas uiiuor, Typba latifolia, nngustifolia, Sparganium ramosum, simplex,
Xrigiochium palustre, Jnncus gl.iucus, Cyperus llavesceiis, fuscus, Scirpus lacustris,

aciculariii , setaceas, maritimus , sylvaticus, Tabernaemontauus , Heleocharis ani-
gluiiiis, paluutris, Carex vulpiua, intermudia, acuta, riparia (stricta, distans, divulsa

terctiusuin, Psoudocypcius), vesicaria, Pbalaris arundin.icca , Pbragmites communis,
Glycerin speclabilis (aijualilis). Jména v závorce znauieiiaji vzácaijší druhy.

O Sem patí: Ranunculu^j Flammula, Caliitriche vrna (Poteutilla norvegica, sapina),

Yeroníca Auagallia, Bcccabuiiga, Bidens cernua, tripartita. Polygonm Hydropiper, Jnn-
cus Teuageia, Ulyceriu fiuiluns a j. Za to jest nkolik rostlin, které sice i v teplej-

iiím kraji rostou, ale muobem ideji nežli v babuách vyšších krajin; patí sem: Calla

palustris, Sparganium natans, Elatine triandra (Scbeucbzeria palustris), Cicuta virosa,

Uydrocutylc vulgaris , Menyauthcs tiifoliata, Epilobium palustre, Nympbaea candida
(Nupbar puniilum), Ceutunculus minimus (Littorella lacustris), Rumex maritimus.
Lysimachia tbyrsillora, Veronica scutellata.

') Mezi byliny na mokrých místech a v rašeliuácb bormch, zvlášl v jižních echách
rostoucí, patí: Viula palnstris, Drosera rutandifolia, (Radiola linoides), (BuUiarda
aquatica), (llleccbrum verlicillatum), Silaus pratensis, Thysselinum palnstre, Coma-
rum paluslre. Sedm villosom , V»ccinium uliginosum, Oxycoccos, Andromeda poli-

folia, Lcdum palustre. Eriophonm lalifol., anguslifol. , Sparg.tnium nalans, Juncus
uliginosus, alpinus, filiformis, cunglomeralus, rapitatus, 'leuageia, squarrosus, Heleo-
charis ovála, Scirpus Baeolhyun, riophorum vaginatum (alpínum, gracile), Sohoenus
DÍgic, fcrrug., Kbyncliospoa alba, fusca, Carex pulicaris, Buxbaumii limosa (Co-
leantbus subtilis). Bahni rostliny se mohou i za zvláštní formace ve dvou sku-
peních povaí orati.

•) Rostliny od nižších krajin až d» teli etáže roíšíeué jsou: Auemone llepatica, ra-
nuncaloides, Ranunoulus auricomus, Pbilonotis, icaria, sceleralus, Delphiniam Con-
solida, Papavcr Rhoeas, Corydalis cava, Barbaraea vulgaris, Draba Terna, Thlaspi
arvcnsc, Raphanns Rapbanislram. Neslia paniculata, Viola canina, Iricolor, Diantbus
deltoides, Lychnis vesperliua, Gypsophila murolis, Agrostemma Gitbago, Lepigouum
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Ješt vice mizejí nám z nižších kraj známé byliny v lvrlé etáži, toliž v nej-

vyšších našich horách od 3000' až na terneno. Nacházíme tam jen nejobyejnjší z našich

luních a lesních bylin 'J, které jsou s to, aby všem nesnázím zimy odolaly, a které proto

i vbec v celé Evrop až do severu rozšíeny bývají; za to ale se zde zahnízdila

zvláštní alpinská Flora '"J, která u nás zvlášt v Krkonoších jest vyvinuta, kdežto v Šu-

rnbram, Erodium cicatarium, Geraiiium paluslre, |insillum, iíoberlianum, Stellaria

Holostea, Malva vulgaris, lilia parvifolia, Evonymiis europaeus, Rhaiunus catbartica,

Frangula, Sarotharanus vulgaris, Cytisus capilatus, Genista linctoria , Ononis repens,

Medicago lupuliua, Trifolium arvense, hybridm, procumbens, Ervnm hirsntiim, Orobus

vernus, Prnnus spinosa, Lathyrus pratensis, sylveslris, Vicia sepinm , Cracca, saliva,

angastifolia, Geam nrbanum, Spiraea Ulinaria, Potentilla vrna, Rosa caaiua, tomen-
tosa, Crataegns Oxyacantba, Scleranthus aunuus, Sedm acre, Sedm maximum, Pim-
pinella Saxifraga, Aegopodium Podagraria, Heiacleum Spondylium, Anthriscus syl-

veslris, Conium maculatum, Aetbusa Cyiiapium, Sambucns nigra, Viburnum Opnlns,

Sberardia arvensis, Galium verum, Apariiie , Valeriana officinalis , Knautia arvensis,

Erigeron acris, Bidens tripartita, cernua, Arlemisia vulgaris, Filago arvensis, Pulicaria

vnlgaris, Anthemis arvensis, Senecio vulgaris, Lappu minor, Cirsium arvense, lan-

ceolatum, Carlina vulgaris, Serratula (iuctoria, Cenlaurea Jacea, Lapsana communis,

Soncbus oleraceus, asper, arvensis, Campanula rapunculoides, pcrsicifolia, Erylhuaea

Centaurium, Pulmonaria officiualis, iMyosotis iiilermedia, Lilhospermum arvense, Sola-

num nigrm, Scrophularia nodosa, Veronica triphyllos, serpyllifolia, arvensis, Eupbrasia

Odontites, Meutba arvensis, Origanum vulgare, Clinopodium vulgare. Galeopsis Tetrahit,

Betonicn officinalis, Ajuga genevensis, reptans, Anagallis arvensis, Primula officinalis,

Lysimacbia Nummnlaria, Chenopodium album, Atriplex patiilum, Rumex crispus,

couglomeratus, obtusifolius, aviculare, Convolvulus, Persicaria, Corylus Avellana,

Salix alba, fragilis, purpurea, Betula alba, Alnus gluliuosa, Populus nigra, alba,

Pinns sylveslris, Alisma Planlago, Potaniogeton nalans, perfoliatus, crispus, Luzula

albida, Juncus effusus, Carex praecox, vulgaris, Alopecurus prateusis. Dactylls glo-

merala^ Phleum prateuse, Holcus mollis, Poa pralensis, Fesluca pratensis , Brachy-

podium pinnatum, Bromus sccaliuus, Triticum repeus, Lolium perenne, temulenlum,

Equisetum arveose, palustre, limosum.

') Anemone nemorosa, Ranunculus acris, repens, Ftammula, Caltha palustris, Cardamine

pratensis, amara, Capsella Bursa pastoris, Parnassin palustris, Polygala vulgaris,

Viola sylveslris, Cerastinm triviale, Trifolium pratense, repens, Lotus corniculatus,

Linum catbarticum, Rubus Idaeus, Fragaria vesca, Potentilla Tormentilla , anserina,

Alchemilla vulgaris, Sanguisorba officinalis, Sorbus Aucuparia, Epilobium angnsli-

folinm, montanum, Gnapbalium dioicuin, sylvaticum , Solidago Virgaurea , Achillea

Millefolium, Leoutodon aulumnalis, hastilis, Taraxacum officinale, Hieracium Pilosella,

Auricula, murorum, Campanula rotundifolia, patula, Calluna vulgaris, Pyrola gecunda,

Myosotis palustris, Veronica Chamaedrys, RhÍDantbus minor, major, Eupbrasia offici-

nalis, Thymus Serpyllum, Prunella vulgaHs, Plantago major, media, lauccolata, Blitum

bonus Heoricns. Rumex Acetosa, Aceíosella, Salix Capraea, auritn, Populus Tremula,

Jnniperus communis, Luzula campestris, Carex leporina, stellulata, glauca, Agroslis

stolouirera, vulgaris, Aira flexuosa, Poa annua, Nardus stricla, Daclylis glomerata,

Alopecurus pratensis, Pbleum pratense.

">) Anemone alpina, narcissillora, Aconitum Napellus, Uelpbinum eiatum, Cardamine

resedifolia, Arabis alpina, arcnosa, var. faroeensis, hirsnta^, glaberrina (A.sudelica),

Viola lutea, Sagina saxatílis, Hcdysarum obscurum, Geum montanum, Rubus Chamae-
morus, Sorbus Chamaemespilus, Potentilla aurea, Epilobium alpinum, origanifolinm,

trigonum, Rbodiola rosea. Sedm repens, Ribes petraeum, Saxifraga Aizosu, nivalis,

oppositifolia, bryoides, muscoides, Meum Mutellina, atbamaticum, Heraclenm sibiricum,

Fleurospermum auslriacum, Scabiosa lucida, Gnapbalium supinum, Carduus Rensonala,

Hypocbaeris uuiJlora, Crepis graudiúora, Plieracium preoantboides, cydoniaefolium,
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mav, v RikIoIioí-í a v Moravskjch liraniíiiýcli honirh jen velmi málo drulift z léto al-

pinskú formace rosic n vrcliolo hor nejvíce jen jiod ') a nkteré pod ') jmenované

rostliny ukazují. Za Id mú Šumava nkolik /.vliišlnicli alpinskýcli, subalpinských a hor-

lucli druliíi, kler se iiexpochyby z alp Bavorských a z Rakous <l() jižních Cech pisthovaly.

Alpiiiský tcrrain Krkoiioší scsltivá nejvíce z luk, skal a rašelin , na nichžto mnohé

z rostlin pod ') jmenovaných rostou. V menších výšinách pokrývá kosodevina Pinus Pu-

niilio veliké prostory, v Šumav pravá alpinská formace schází a jen na nejvyšších le-

mcnech roste kosodevina '). Pod tmito liídemi jsou hory snirinou pokryté, které nám

zvláštní subalpinskou Flora poskytují '
'). Floru tohoto skupení nacházíme jen mezi 3000'

a 4000', tedy ve výšce, kde již lidských obydlí není (mimo tak zvaných bud v Krko-

noších). Sem a tam sestupují rostliny tylo níž, zvlášt na velkých pásmách, kdežto na

horách od hlavních pásem vzdálených ani ve výšce 3500' se nevyskytují. Patrný to

znak, že jen ve velkých výškách blízko u 4000' domovem jsou. Mimo lesy nacházejí

se v této vrstv luka a rašeliny, ve kterých mimo rašclinové mechy, trávy a ericeí,

v Šumav Detula nana a Salix myrthylloidcs roste.

Etáže tetí této formace, etáže horská, zaujímá mnoho rostlin zvláštních "), ") a

alpinum, c. var llnllcri ul suilclicnm, rupcstro, aurantiacum^ Sweertia perennis, Vero-

nica alpina, bollidiruilii, aphylln, Aleclorolophus alpinus, Pedicularis suilelica, Bartsia

alpina, Androsncc nbtiisirolia , Priniiiln minima, Rumex alpinus, Salix phylicifolia,

liastain, I.nppnnuni. Iicrbacca. Vinns Puniilio , Strcptnpus amplexirolius, Allium Victo-

rialLs, sibiricuai, Venitrnin hobcllaniim , Juncus Irifulns, Luzula spicata, spadicea,

Carex va^iiiata, rigiila, aliala, rnpcslris, capillaris, Phieum alpimiai, Agrostis ru-

pcstris. Pii:i laxa, Lycopodiiini alpinnin, Selaginclla spiuulnsa, Woodsia ilvensis, Allo-

8urn8 crispiis. Mezi alpiiiskó rostliny pouze v Šumavé nalezené musíme poítali

:

Gentiana pannonica a Scduni Fabaria. Více nacházíme subalpinských rostlin pouze

v Šumavé rostoucí.

") Rostliny v lesjcli a na lukách subalpinských mezi .3000' a 4000' rostoucí jsou:

Kananrulns aconitiroliiis, Ocraiiium piincum, Arabis Ilalleri, Viola biflora, Imperatoria

Ostruthium , Myrrhys odorala , Aiithrisciis sylveslris var. alpeslris, Heracleum Spon-
(tylium var. elesans, llomo^yne alpina, Adcnostylcs albifrons , Mulgedium alpinum,

Cirsiuin helrophylliini (lietula natia, Sniix myrthylloides, Starkeana, incana), Gentiana

asciopiadca, Calamagroijtis llalicriana, Luzula maxima, Lycopodium Selago, annotinum,

ChaniHcyparyssus, complanatnm, Piilypodium alpestre, Aspidium Lonchitis, aculeatum,

Polysticlium Oreopleris, Blevhimui Spicaut.

'') Tbalictrum a(juiU'giaerulium , Trulliu« europaeus , Kanunculus nemorosus , Aconitum
Canimarum , Cardamiiie hirsnta, sylvatica, Deutaria cneaphyllos, bnlbifera, Thlaspi

alpcstre (Luiiaria rcdiviva), Stellaria iiemorum, Geranium (divaricalum), sylvaticum

(bohemicum), Tilia grandifolia, Hypcricuiu quadrangulare, Acer Pseudoplatatius, pla-

lannides, Trifoliuiii spadiccum, Hubus glaiidulosus (saxalilis), Epilobium palustre,

Monlia fiinlniia, Peplis Porlula, Geum rivale, Circaca alpina, intermedia, Sanicula

ournpaea, Piiupinclla magiia (Libanolis montana^, Silans pratcnsis, Chaeropbyllum
liirsuluiu (aureuai), Saaibucus raceiuosa, Lonicera nigra, Rosa alpina, Knaiitia sylva-

tica, Asperula odorala. Galium rotuiulifolium, Valeriana (sambucifolia), diuica, Pela-

siles albus, Cineraria crispa, Seiíccio sylvalicus, nemoiensis, Arnica moiilana (Doro-
nicum aualriacum, Pardaliaiiclies) , Carlina acaulis, Centaurea plirygia, Hypochaerig
maciilata, Phyteoma nigrm, Pyrola uniflora, Gentiana gcrmanica (vrna), campeslrig,

Alropa Bclladona, Veroriica monlana, Melampyrnm sylvaticum, Pedicularis paluslris,

sylvatica, Pinguieula vulgaris, I.ysimachia nemornm , Primula elalior, Polygonm
Bistorla, Salix puniandra, aurila , Lliíms cITusa , Fagus sylvatica, Belula pubescent,
Piiius Picea, abieg, Juncus supinos, Aira caespitosa, Luzula pilosa, Carex reniota,

.Milium eíTusuni, Triodia dccuiiibens.
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"), které se ale rozliné chovají v svém rozšíení do výšky. Nkteré, a to nejvtší

jich ást, rostou nejvíce ve výšce mezi 1500' a 3000' a jdou jen v teplejších polohách

výše , v chladnjších níže. Jsou to nejvíce lesní a jen z malé ásti luní byliny '*).

Jiné zase jsou sice také ve jmenované výšce, nejhojnjší bývají ale také vždy až do

4000' a také v hustých lesích první etáže obecné ^*). Teli skupení formace táže jest

ve vyšších horách až do 3000' (zídka výše) rozšíeno, nachází se ale hojnji zastou-

peno v lesnatých horách nejnižší etáže "). V Šumav má horní etáže nkolik zvlášt-

ních druhi, jsou to WiHemetia apargioides, Erica carnea (mimo Šumavu i okolo Karlo-

vých Yar) Cardamine trifolia, Salvia glutinosa, Doronicum pardalianches , Cylisus capi-

latus a Alnus viridis, Spiraoa salicifolia a Soldauella montana, kteréžto ti poslední i v již-

ních Cechách vbec až do Táborského a Píbramského okolí jsou roztroušeny.

Máme tedy celkem v Cechách: i. první etáži, ve které všechny jihonmecké pod

')) *) a ') jmenované rostliny, pak mimo n i pod "), =), "), ') a '), zídka pod ')

uvedené, a v hornatých lesích velká ást pod '') a '*) uvedených druh roste; 2. druhou

etáži, kde se jen pod •), '), "), «) a ') uvedené a dílem již v horách pod "), '*) a

'*) uvedené nacházejí; 3. tetí etáži, kde jen pod •=), '} » '), mimo to ale již hojn

pod ')) '') a !'») a i pod ") uvedené, a 4. tvrtou, kde jen pod ') a nkteré pod

') uvedené, ale mimo n pod ") a výše pod '») uvedené se nacházejí. Mimo uve-

dené rostliny jest ješt asi 100 druh, které jsme vynechali, proto že stanoviska jejich

posud raálo známá jsou a tedy se neví, do jaké výšky vystupují.

Nemysli si ale nikdo, že v skutenosti všude v echách podle výšky krajiny všechny

ony v jedné etáži jmenované rostliny se nacházejí. Pedn se v píznivých místnostech

nalézají ve výšce takové, že bychom v ní jen rostliny druhé etáže hledati mli
,
ješt

rostliny první etáže, jako na p. ve Vltavském oudolí u Krumlova ve výšce 1600'— 1800'.

Jinde zase nebývají v nepatrné výšce ani všechny druhy druhé etáže zastoupeny, jako

to bývá v nkterých krajinách jižních ech na granitové pd. Nkdy zase do nízkých

krajin již mnoho horských bylin sestupuje, jako na p. u Karlšteina , v Kivoklátském

a Zbirovském okolí. V každé krajin pevládají jiné druhy pináležející etáže, lak že

Kvtena každého pohoí, každého oudolí jest zvláštní.

Není zde náš úel, podati charakteristiku Kvten všech jednotlivých krajin eských

;

chtli jsme jen v mysl uvésti, jaké druhy a v jakých vtších skupinách sestavují Kv-
tenu stedoevropskou, která, jak jsme již ze zaátku povdli, tvoí základ Kvteny

") Aconitum Lycoctonum, variegatum, Actaea spicata, Acjuilegia vulgaris, Cardamine

Impatiens, Thlaspi montauum (Hesperis natronalis), Polygala Chamaebuxus , Diantbus

Seguieri, superbus, Vicia sylvatioa, Spiraea Aruiícus, Ribes alpinum, Astraulia major,

Augelica sylvestris, Chaeropbyllum aromalicum, Succisa pralensis, Crepis paludosa,

Scorzonera liumills , Phylenma spicalnm, Pynola rolundifolia , minor, chloraulba,

Monotropa Hypopythis, Sympbytum tuberosum, Digitalis grandillora, Melampyram

pralense, Dapbae Mezereum, Eaphorbía dulcis, Carex pallesccns, (láva, pilulifera,

Aspidium fliix mas., Aspleninm filix foemina, Cystopteris fragilis, Polypodium calca-

ream, Leucojnm vernum, Sslix cinerea, Salix capraea, Prunns Padus, Lilium Marla-

gon, Botrychium Lunaria, Opbioglossum vulgare-

'*) Lychnis diurna, Stellaria uliginosa, Oxalis Acelosella, Prenanlhes purpurea, Lactuca

,
,
mnralis, Vaccinium Myrlhyllus, Vilis Idaea, Pyrola secuiida, Myosolis sylvalica,

Majaothemum bifolium , Ranunculns Innuginosus.
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Slovenska, a olu-átíiiK! se nyní k tcHo. Slovensko, jak je Reuss ve své Kvílené ohra-

niuje, josl velikiínský tvcrlirnn. Na Ziípadu tvoi Rakouské, Moravské a Slezské hranice,

na severu Tatry meze toho territoria. Na jiliu jest Dunaj hranicí od Betisiavi až

k Vácovn, mllud jde hranice stejným smércm k východu až k Tise, a tato eka až ke

svým pramenilm Ivoi-í výehodiu' hranice. V celku leži tato celá krajina mnohem niže

než krajiny Ocské, vystupuje od Dunaje až k oupatí Tater velmi mírným zvýšením jen

až do 1900', a vlítšina mst a vesnic v oiidolich leží ve výšce ješté pod 1000'. Z léto

pííiny a také proto, že Slovensko leži více na jih než Cechy , má vtšina této zem
(také když neliereme ohlei{ na nejjižnjší krajiny, které mají mnoho druhil, které

v Cechách docela nerostou), Kvlcnu našich nejteplejších krajin. Z druhé strany jsou

Tatry nnioliein vyšší nežli naše hory (nkteré vysoiny pesahují 7000') a niaji tedy nino-

hein bohatší Kloru alpinskou. Pak také z léchto hor pi'cšlo velmi mnoho horských a

subalpinských druh na íelné hory a pásaia po zemi roztroušené , a jsou tedy nejen

nižší kraje, nýbrž i lesnaté hory mnohem bohatší nežli u nás. Promluvíme pozdji o

Kvtenách stedních a vyšších krajin, a obrátíme se k nejprvnjšim krajinám, které mají

mnohem jižnjší Kvtenu nežli nejteplejší oudolí eská. U Betisiavi má Kvtena ješt

podobný ráz jako u Vidn, skládá se loliž ze všech rostlin v nejteplejších echách

rostoucích, s lim rozdílem, že pod '') a dílem i pod ') jmenované druhy jsou mnohem

obyejnjší než u nás, a má mimo to ješt mnoho jižních druh, kterých u nás není.

ím více se od Betisiavi vzdálíme na jihovýchod , tím více pibývá východních a již-

ních driilul, tak že konen u Vácova, u Miškovce a u behu Tisy nacházíme již docela

zvláštní Kvtenu ").

") Tali roste Isorylein Dunaje: Ceralocephalus falcatus, Conringia auslriaca , Syre-
nia anguslifolia, Erucastruin incannai , Diplotaxiii tenuifolia, Eruca sativa, Urabs
miiralis, llelianlljeniuni Furaana, Viola stagnina, Gypsophila fasligiata, paniculata,

acutirolia, Tuniva Saxifraga, Aleiiie Jacqiiini, Gcranium lucidum, Medic.igo proslr.-ila,

Uorycniiini suffrulicosuui , Coronilla niontana, Onobrychis arenaria , Cralaegus nigra,

Bulliarda Vailliintii, Helioseiadium rcpens, Oenanlhe pimpinelloides, peucedanifolia,

Peucedanum ofiicinale, Oilaya graiididora, Lorantlius curopaeus , Aster Tripoliunj,

Stenaclis aiuiua, Senecio Doria , Carduus hauiulosus, Serralula radiála, niollis, Scor-
zoncra auslriaca, Taraxacum corniculatum, 6arl<liausia seto^a, Fraxinus Ornus, Chlora
porfoliala, Erylliraea linaiiaefolia, Onosiua areuarium , Echium rubruin, Melampyrum
barbatuni, Salvia Aethiopis, Globularia vulgaris, Plaiitago hungaric.i, altissioia, Cori-

sperniuni nitidua}, eani'.sceii9, Eupliorbis vcrrucosa, villosa, Leucojum aeslivum, Scilla

amoena, Muscaii raecaiosum, bolryoides, Cyperus panuonicus, Scirpus mucronatus,
Carex slenophylia, hordeirormis, Eragrostis poaeoides, Selerocbloa dra, Bromus
sqiiarrosus.

U Betisiavi rostoa mimo nadjmenované druhy: Adonis autumnalis, Ra-
nunciilug illyricus, Arabis petraoa, Dentaria glaiidulosa, bulbifcra, llesperie tristis,

Syslnibiiiim panuoniconi, trio, Columnae, Erysiiuum lanceolatuui, caiiescens , Crambe
tataria. Ik-lianlhenmiu canuai, Uianlhus colliaua, plumarius, areiiarius. Klius Cotinus,

Silenc iiiiilliflora, viscosa, Stllaria viscida, Tribulus lerreslris , Khaiuuus lincto-

ria, Gcnista pilosa, Aslragalus Onobrychis, Vicia pannouica, purpurascens , Lathyrus
sepiuin

, helerophyilus, Orobus reriius var. angustifolius , albus. I'runus .Mabaleb,

rolciitilla Kragariastium, Lylhruui virgalum, Myricaria germaiiica , Saxifraga bulbi-
fera , Triiiia vulgaris, Bupleurum Gerardi, junceum, Peucedanum Chabraei, alsa-
ticuui , Asperuhi arvcnsis , Rubia lincloria. Galium pedemonianum , rubioides, Aster

saljgiius, lnula oculus Cliristi, Arleiuisia scoparia, auslriaca, Ciucraria campeslris.
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Obrátíme se nyní k stednímu kraji Slovenskému. Slovensko tvoí vysokou kra-

jinu, západem a severem Tatry ohranicnou, na jih k Dunaji, na východ ku korytu Tisy

se skloující. Jakkoliv Tatry již alpinský ráz mají, a mimo to ješt velmi vysoké hory

a pásma po krajin této jsou roztroušeny, tož pece v geografickém ohledu jest nej-

vážnjší pohoí ono nepatrné pásmo hor, které od místa, kde Dunaj od svého bhu k vý-

chodu se odchyluje a pímo k jihu téci zaíná (u Vácova), smrem severním k Tatrám

jde. Toto pásmo tvoí roztok mezi ekami západními a jejich pítoky , které bezpro-

stedn do Dunaje padají, a mezi východními, které do Tisy tekou. Oudoli ek zá-

Centaurea solstilialis, Calcltrapa, Thrincia hirta, Scorzonera parviflora, purpurea,

bispanica, Podospermura J.icquiniannra , Lacluca saligna, virosa, Campanula elliptica,

Heliotropium europacum, Cynoglos.sum montanum, Solanum villosura, Physalis Alke-

kergi, Verbascum spcciosuw , Scrophularia vernalis, Anlirrbinum majus, Liaaria Ela-

tine. spuria^ Veronica ácinifolia, Orobancbe miiior, Menlba Pulcgium, Salvia aostriaca,

Origaiium heracleolicum, Thymus montanus, Nepela nuda, Glechoma hirsulum, Slachys

arvensis, Marrubium rcniolum, Pilomis luberosa, Scutellaria minor, Ajuga Chamae-

pytls, Lysimachia punctata., Androsace maxima, Araaranthus Blltum, Phytolacca decan-

dra, Kuphorbia virgala, sabcifolia, cpithymoides, Gerardiana, segelalis, Stratiotes Aloides,

Alisma ranunculoides, Ariím maculatnm, Orcbis variegala, palleiis, laxillora. Himan-

toglossnni bircinum , Opbrys apifera. Iris piiiuila, variegata, lutescens, spuria, sibirica,

Ruscus Hippoglossiim , llemerocallis flava, Gagea pratensis, C.irex scbocnoides, elon-

gala, Andropogon Gryllus, Sorgbum halcpense , Paiiiciim capillare, Cyiiodon dacty-

lon, Apera iuterrupla, Calamagrostis liltorea, Auimophila arcnaria, Loiium arvense,

Trilicum villosum.

U Vyšehradu, a u Diviiia blíže Biellslavi jest nkolik zvláštních druh udáno.

Na prvním místí rostou: Matcbinsia pelraea, Micropus ercctus, Bupleurum junceum,

Artemisia austriaca; u Devína: ICchínops Ritro , Allium llavum , Thcsium alpinum;

a u Svatého úra v té samé krajiué: Veronica foliosa, Rumex palostris, Orcbis

globosa, Scboenus nigricans.

Neziderské jezero v západních Uhrách má následující zvláštní druhy: Triglo-

cliin niarilimnm, Salicornia bcrbacea, Myagrnm peroliatum , Lepigonnm marinum,

Astragalus sulcatns, Vicia serrntifolia , Aster Tripoliuni, a na Rakouskjch branicícb

Tiigonella monspcliaca. Bhem dolejším Váliu, Nitry a Ilronn takléž již mnohé jižní

rostliny rostou. V ondolí Váhu udává Reuss ; Orctiis fusca, Melilotus parviflora,

Senecio paludosus; v oudolí Nilry : Centaurea coriacea, Mataxis monophylla, Phlo-

mis tuberosa; v obou ondolích: Artemisia scoparia, Samolus Valorandi, Holoschenus

vulgaris, Xeranlhemum anuunm. Spolu ale také horské byliny do téchto oudolí se-

stupuji, jako : Droscra longifolia, Draba aizoidcs, ThlaspI alpostrc, Cytisus capitatas,

Carex tiliformis. V oudolí Hronu udává Fteuss mimo nkteré z pedešlých:

Dracocephalum austriacum, Iris variegata; ve všech tiech : Cyperus pannouicus,

Malaxis mouophylla, Juncus stygius. U Komárna, lui výtokn Váhu a Nilry, se udává

mimo rostliny v obou ondolích a oudolí Dunaje rostoucí: Sysiinbrium pannonicum,

Alyssnm minimum, Latbyrus beterophyllus, Siler Irilobum, lnula Helenium, Scrophu-

laria verna^ Astragalus contorluplicatns, exscapus, Ammi majus, Taraxacum scrotiuum,

Souchus palustris, Corispermum nitidum, canescens, Kochia arenaria, Atriplex hto-

ralis, Iris variegata, Carex arenaria, a více písek neb slanou pdu milujících roslliu.

Zvlášt bohatá krajina jest okolí Vácorské: uacliázííne tu mimo mnohé ped
tím jmenované rostliny: Heilcborus purpurascens, Nuphar sericeum, Bunias orien-

talis, Reseda Phyleuma, medlterranea, Dianthus serolinug, Silone longiflura, multiflora,

Lychnis coronaria, Trifolium pannonicum, Colutea arborescens, Amygdalus nana,

Waldsteinia geoides, Bupleurum Gerardi, Peuccdauum arenariiim, Artemisia austriaca,

Achillea pectinata, Xcrantheum cylindricum, Taraxacum palustre, Anchusa italica,

Barnelieri, Echium italicum, Lithospermum tinclorium, Veronica foliosa, Scutellaria
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padních tvoí v rolku vclkó polokruliy, Utere koncentricky lak jsou spoádány, že nej-

vtší z nich, oiidolí Váhu, všechny objímá, bžíc oupatím celých severních u zápachiích

Tater; ostatní pak oudoh'. Nitry, Hronu a Ipoly, vždy menší a menší jsou a v zde jme-

novaniSrn poádku co polnkruliy se objímají. Oudolí ek výchn(hiírh bží parallcinu do

Tisy a jsou víihec menší než ony hlavní západní eky.

peregrina. Colnmnac, Plsntas;o hungarica, Corispermam nilidiim, Polyeonum nrcna-

riura, Lappago racciuosa, Avcna teniiis, Melioa allissinia. Na Nadsiiiit blíže Vácova

rostou me2i jinými: Aconitum Aiithora, Acliilleu iilhiuirolia , Kchinops panicul.itus,

Verbascum rtibií;iii08um , Tliymus monlaniis, Carcx hordeiforiiiis. Od Vácova opustí

jižní hranice Kvíleny Slnvciiski- (jak ji pojímá Heussj beh Dunaje a jde Novohrad-

ským , Ifevošským a Boršodským koiiiilúlem iies Miskovec k Tise. Po cesti do

tchto krajin nacházíme u IlulPanu, Asódii atd. nejvíce ty samé rostliny, o kterých

jsme se u Vácova zmínili. U Nocohradii uváilí Reuss mimo jiné: Carduus candi-

cans a Allium spliacrocc|ihalum; v Ilerešsk slolici mnoho rostlin uhcrskýcli stepí,

mezi jinými: Statice Limonlnm (bezpochyby niýlka, ncbot v Uhiích vbec se na-

chází, pokud mi známo, jen Statice Gmelini ;
popis v Kveteni! Slovenska není dosta-

teiJný. aby se drnh mohl |ioznali), Plaiilaso lenuillora, IJrassica elongala; v Jmydii :

Trifolium parvillornm a Cochlearia maerocarpa, a u Zadvy zejména mimo pedešlé:

Onobrychis arcnaria , Bupleurnm (ennissiinum , Onobrychis arenaria, Peucedanum

ofilcinale a Artemisia monogyna.

U Dimliše uvádí Itcuss: Lycbnis coronaria, Genista procnaibens , Trifolium

expansuni, Uurycnium herbaceum, Cephalaria transsylvanica. U noh hiir malratl-

ských nacházíme nadejmenovaiiou teplejší Kvtenu, mezi jinými: Uaiiunculus nodi-

norus, Kuclidium syriaciim , Silene coiiica. longidora, a na Malie samé, která má
velké lesy, u nás vzácného Oacrcus puhescens, Arabis Turrita, Krysimum udoratum,

Dianlhus coUinus, .\lsine sraininifolia (A. Preslii Keuss), Acer tataricuin, Rhus Cotinus.

Dianthus collinus, Genista ovata, Geraniurn lucidum, Cytisus leucaiitliiis, Trifolium

pannonicum, expansuni , recurviim, parvifloruin , Dorycnium sulTruticosum , PotentíUa

patnia, Itosa reversa, Spiraea oblongifolia. Ciiieraria crispa. Seiliim glanciim. Solanum

nillenii (dle Kitaibla), Taraxacum palustrc, Lactuca sassilata, Crcpis rijiila, Bark-

hausia sctosa, Campnnula sibirica, Ouosma arenariiim, Anchusa ilalica. Salvia Aethiopis,

Glerhoma hirsutum, Cyciamen eurnpaeum, Camphorosma ovála. Iris variecata, are-

naria, Gagca pusilla, Colchicum arcnariiim, Carex areraria, iiitiila, hordeiformis a. j.

Hory tylo nepestupují 2(iO0', a tedy již proto , že jsou v teplejším kraji položené,

nemají vlastn Kloru horskou. Ješt na temen roste Clematis iules:rifolia.

V lloršodsk stolici rostou: Silene viscosa, Slellaria viscida, Liuum flavum,

austriacum, temiifolinni, Genisla prucumbens, Vicia pisifunnis, Lathyrus Mssolia

hirsntus, Kryn^ium pianm, vampesUe, Peucedanum Chabraci, Aiilbriscus trichosperma,

Galium nibioides, lnula llelciiium, Carpesium cerniniin, Artemisia austriaca, .Vnthemis

austriaca, Lacluca Scariola, Campanula bononiensis, Veronica prostrata, Calamintha

offlcinalis, Plantago aruiinria, Amarnnthus Blitum, Andropogon Iscli.iemuin. a ostatni

vélší éást v nejleplcjšícli echách rostoucích druh. V Buku, okolí to bornatém

Miškovce, anebo jak lo iMadaii jmenují v Biik beallia, jsou rozšíeny: Uelleborus

purpacrasccus , Arabis Turrita, Trifolium pannonicum, Lalliyrns Intifolius. Orobus

albus, Auiygdalus uana, Spiraea ulmifolia. Waldsleinia geoides, Loranlhns europaeus,

Valerianella carinata, Canluus collinus, Campanula sibirica, Ccivicaria. elliptica, Phy-
aalis Alkekengi, Glechoma hirsutum, Thymus moulauus, Kuphurbia epithymoides

(Quercus pubescens s Ccrris tvoi lesy v nižší krajin, ve vyšší buky); Arura ma-
culatum, Iris variegata. Aulhericum Liliago, Gagea pusilla, Carex nilida, .\vcn8 tenuis,

Fcsluca Urymeia. i\a behách Šujacy, která Bukem tee ,
jsou rozšíeny : Abutilon

Avicennae, Torilis neglccla, Xanthium spinosum, linpbnrbia luciila. Iris sibirica. Calla

palustris, Holoscboenus vulgaris, Carex disticha, Hordeum mariliinum.
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Kvtenu jixnílio a východního krnjc Slovenska jsme již podali, a pozorovali jsme,

jak ona jižní a východní Flora také v dolejším bhu Váhu, Nitry a Hronu se vyskytuje.

Podíváme se nyní oudolími Slovenska nahoru, bychom ráz sti^odního kraje poznali, naež

se obrátíme k alpinské Floe Tater a k horní Kvlemí temen ona oudolí obkliujících.

Reuss uvádí ve své Kvetené Slovenska mnohé rosthny co sprosté neb co roztrou-

šené po celém Slovensku, které v echách jen v nejteplejších údolích rostou, ano i

nkolik takových, které v Cechách docela scházejí "). Podlé toho by byla druhá etáže

V Miškovcc samého jsou udány: Isopyriím, Aconilum Lycoctonum, var. galeo-

ctonnm, Anlhora, llesperis nincinata, trislis, Sysimbrium pannonicum, strictissimum.

Silone parvillora, Ranunculus nodiflorns, AIttiaea pallida, Linnm tiirsntum, Sedm
glancm, Vicia pannonica, purpurascens, Acer taitaricum, Genista procumbens, Cylisus

leucaiithus, Melilotus Petipierriana, Sycios angulata, Saxifraga bulbifera, Trinia vul-

garis, Kilaibclii, Siler trilobum, Tordylium maximum, Senecio Doria, erucifolius, Ce-
phalaria Iranssylvanica, Arteinisia pontica, Achillea lanata, Ailhemis austriaca, Echi-

nops sphaerocephalus, Kentrophyllum lanaluoi, Cenlaurea austriaca, Podospermum
Jacqiiiuianum, Anchusa Barrelieri, Verbascum orieiilale, Laclnca stricta, virosa, Cam-
panula ruthenica, Rapuiiculus, elliplica, Linaria ilalica . lOIatiiie, Veroiiica austriaca,

Orobatiche Kpithymum, Lycopus cxaltalus, Platitagn allissima, Amarantlins prostralus,

Phytolaeca ducandra, Atriplex oblongifolium, Eiiphmbia villosa, procera, Orchis fusca,

variegata, Iris puiriila, lutescens, Tariegata, graminea, Ornittiogalum comosum, pyre-

naicum , Allium llavnm, Carex stenophylla, Andropogoii Gryllus, Sorgum halepense,

Setaria italica, Festuca arundinacea. U Malého Dra v této krajinS rostou mezi

jinými: Danthonia provincialis, Aveiia tcnuis, Erysimum cauescens, Lycbnis coronaria,

Colutea frutescens, Galium pedemotilanum; na hoie Heale : Limodorum abortivum.

Piijdeme te na pouti po jižních Itrajích slovenské Kveteny Zemlinskou stolicí

k behm Tisy. V Zcmlinské síutici uvádí Reuss jako rozšíiené byliuy: Erysimum

lanceolatum. Aster punclatus , Stellaria viscida, a zdá se, že tato krajina ješté má
pied tím popsauý ráz Boršodské, Nitranské neb Bielislavské stolice. Kori/lo Tisy

v dolejším béhu má nejvíce Kvéteim nudoli Duiiajskélio, le pozorujeme zde i ne-

málo zvláštních výchoriouherských riruh, na p. : Raiiiinculus polyphyllus, Cochlearia

macrocarpa, Aslragalus panuonicus, contortuplicatus , Chrysocoma villosa, Aster

puiictalus, Aricmisia moiiogyna, Pyrethrum uliginosum, Senecio Sadleri, paludosus,

Taraxacum paluslre, Camphorosina ovata, Amaraiilhus prostratus, Scirpus Holoschoenus,

Carex paradoxa, Pseudocyperus a j. Celým jihem a jihozápadem Slovenska ve

smyslu Reussové jsou rozšíieiiy: Chenopodium Botrys, opulifolium, Passerina annua,

Euphorbia platyphyllos, Caslauea ve.sca, Quercus pubescens, Cerris, Leersia oryzoides,

Spargaiiiiim natans, Allium paniculatuni, llordeuiu marilimum, Carex gyiiobasis, pilosa,

Turgenia lalifolia, Rubia tinctorum, Galium tricorne, Heliolropium europaenm, Cyno-

glossum pietum, Linaria spuria, Veronica praecox , Thymus panuonicus, Marrubium

peregrinum, Ajuga Chamaepytis. Nkolik hurnich dnihfi sestupuje v údolích i-ek až

do této nejteplejší krajiny. Tak se nacházejí až ku korytu Dunaje rozšíi-eny: Salix

incana, Geranium phaenm, Veratrum nigrm, Hleracinm slalicefolium ; o nkterých

jsme se již zmínili, kleré do údolí Hrou, Váhu a Nitry sestupují. Koueu uvedeme

nkolik druh, které v echách v teplejších krajinách rostou a podle Reussovy Kv-
teny posud i v nejteplejších polohách Slovenska nebyly nalezeny ; jsou to: Oxytropis

pilosa, Podospermum lacinialum, Ccratucephalus orthoceras, Anemoue Hallcri , Tha-

lictrum foctidum, Rauunculus Peliveri, pancislamineus, Arabis brassicaeformis, Aslra-

galus areuarius, Teesdalia nndicaulis.

'*) V Reussové Kvten jsou udány jako všinle rostoucí: Clematis recla, Vitalba (která

v echách jen sem tam zdivoelá se nachází), Anemoue sylvestris , Erysimum re-

pandum, Lepidlm caaipestre, Reseda luteula, lutea, Althaca officiualis, Lavatera

thuringiaca, Rosa pimpinellifolia^ Poteriuni Sanguisorba, Sorbus Aria, torminalis,
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Slovenska anol) sl!-odní kraj asi podobon naši první. Novíin sice, zdali ony pod ")

uvedené roslliiiy ve všech hlavnífli údolich Slovenska se lak chovají, aneb zdali se udání

Rcussova více vztahují na stolici GiiniOrskou a Spižskou, vbec na krajiny rok do Tisy

padajících, neb Rouss uvádí v celku málo rostlin ze zapadni ('ásli Slovenska. Zdá se

ale podle jednotných rostlin, které K. uvádí v Trcníinské, Orav.ské, TurOanské a Lip-

tovské stolici "J, a které pati do jižnjší Kvteny (jako n. p. Lacluca pcrennis, Linum

flavuni a lnula ensifolia), že celé údolí Váhu má onu Floru naši první etáže, jaká v sto-

lici Gomorské, Šarišské a Spižské v stejných výškách se jeví. Podobné platí o údolích

Nitry, Hronu a Ipoly, od nichžlo Reuss jen nkteré rostliny dolejšího bhu, pod ' •) jme-

nované (mimo to pouze od Zoborii pi-i Nilix" lnula nuboniinn a Limodorum abortivum),

uvádí. Tato údolí ale, proto že ani do tukových výšek nevysln|injí jako údolí Váhu,

mají bez pochyby ješt více ráz Kvteny jižnjší, snad podobn jako Boršod.

Východní údolí Slovenska v Gomorské, Spižské a Šarišské stolici , které vtékají do

Tisy, mají podlé etných udání Reussových až k samému úpatí Tater onu Kvtenu našich

nejteplejších krajin, ano nachází se lam, zvlášt v Šariši, též nkolik jižních a východ-

ních drubii , které u nás nerostou '

') , tak že se jmenovaná stolice ponkud k Boršodu

blíží. Vil •*).

Oenanthe fistulosa , Lalliyrus palustris, Seduiu album , Cancalis dnucoides , Viburnnm

Lantana, Scabiosa ochrolcuca , Galium vcrnum , Crnciala, Seiíccio ajualilis, Achillea

nobili!!, Barkliausia foclida, Crepis praemorsa, Xanthiuni Slruinarium, Lignstrum vul-

gare, Nonnea pulla, Pulicaria dysentorica, Tragopngon major; líchlnosperraum Lappula,

Piilmonaria angii-slifulia, Orobauche ramosa, Galii, Salvia verticillala, sylvestris, Chae-

turus jMarnibiaslrum, Linaria genislacfolia, Tcnerium Chamaedrys, .\lriplex laciniatum,

Thesiuin intermcdinni, Parielaría erccla, Orcbis sambucina, Gvninadcnia couopsea, Ce-

phalanthera pallens, Scilla bifolia, Muscari comosiim , Blysiuns compressns, Carex

moutana, sylvalica, .Miclielii, loiigifolia, Poa bulbosa, Trilicum glainum.

Mezi rostlinami naši první, nejteplejší etáže, které po rtši ásti Slovenska

rostou a jen vkol .slicdních Tater íí-Z/hcj?, jmenuje Reuss: Pnlsalilla pr.itcnsis, Adonis

vornalis. Lepidlm Draba, Dictamiius Fraxinella, Aster Amellus, Nympliaea alba, Sla-

phylea pinnala, lledera llelix. Ilnz-lroiixene po celém Slovensku rostou: Pnlsatilis

vulgari.1, Cerostiuni brachypelalnni, Ilypericum hirsatum, montanum, Polenlilla rccta,

Seseli glaucum, Lascrpitinni lalifoliuni, Asperula galioides, Seabiusa siiaveolens, lnula

birta, Verbascum Scbraderi
,
pbneniceuni, .Melampyriini cristalum , Nepela pannonica,

Sideritis niontana, Androsace elongala, Amaranlhus retroflexu«, Polycneinum arvense,

Kochia scoparia , Thcsium montanum, Orcbis mililaris , nslulala. mascnia, Cepbalan-

thera rubra, ensifolia, iNarcissus Pseuilonarcissus, Galanlhus nivalis, Carex tonientosa,

Melica ciliata.

Rostliny po celém Slovensku rozMrené aneb sem lam rontroušené , které

v Cechách docela scházejí, jsou: Ononis hircina, AIthaca cannabina, birsula, Vicia

villosa, Kuphurbia pannonica, lleliosriadium nudinorum, Apium graveoleos, Teucrium

montanum, Populns canescens, Carex alba.

") V Trnatij uvádí lleu.ss: Knantia ciliata, v Trenanské stolici: Silene italica, Prunas

Cbamaecerasus, Malaxis munophylla; v Oravxiié stolici: Kuphorbia platyphylios,

T Liptorské stolici: Spiiaca ulmifolia , liuphlhalmiim salicifoliuni , Krica carnca,

Kchinospernuim deflcxuni, Lilbospermum orflcinnlc, Veronica vrna, Carex huniilis,

Lilium bulbirerum, Calaraagrostis liltorca, Andropogon Isclinemnm: u hriilnré Leholy

v Liptovsko: Pulsatilla patens, Lactuca perenuis; u Hrádku v Liptov : Viola stagnina,

Linum flavuni, Adenophora suaveolens, lnula ensifolia, Asperula tinctoria. Na Fate

ješlž: Klyuius curopacus , .\.ronia rotundifolia, Lithospermiini ofliiinalc.

"J V Gomoru vbec uvádí Reuss z rostlin jižuéjšicli : Viria pannonica, Polygala major,

Anlhridcus tricbosperma, Linuui ilavum, birsutom, Lacluca Scariola, ISarkhausia setosa
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Z nslatních stolic východních nacházíme u R. hojnfijší udání jen ze Zomph'nské

stolice, kterou jsme k jižní Floe poítali v '=). (U Tokaje v této stolici uvádí R. ješté

Astragalus pannonicus, Iris liungarica a Linosyris villosa, rostliny východních Uher a

Sedmihradska.) Z Abaujvárské stolice jest velmi málo udání, taktéž z Beregu. První

pati snad ješt do teplejší Kveteny, Bercg blíží se bez pochyby, jako i Marmaroš, Kv-
ten Sedmihradska, alespo podlé udaných horních rostlin, které pozdji uvedeme.

Jak ale z jedné strany rostliny teplejších krajin v údolích Slovenska se rozšíily

a Floru obohatily, tak z druhé strany horské rostliny ze svých rodiš v Tatrách nízko

sestupují, a tím vypadá Kvtena stedních kraj mnohem bohatší nežli eská v podobných

výškách. Obrátíme se k stedu této horské Flory, k Tatrám.

Pásmo stedních Tater jest v prmru 5000—6000' vysoké a má tudíž Kvtenu

alpinskou mnohem bohatší nežli Krkonoše "). Jednotlivé hory ale jsou pes 7000', a

(na Plníku), Campanula elliptica, Plantago arenaria, Amaranthus Blitum, Andropogon

Ischaemum , Eragrostis poacoides (na Plníku). U Repúce v Gomóiu rostou mezi

jinými: laopyrum tbaliclroides, Draba mnralis, Torilis neglerla , lnula germaDtca,

Cuscula monogyna, Lysimacbia punclala, Lolium arvenso, Aullieinis austriaca, Xan-
thiuiu spinosum; u Murcin (asi ve výšce 1200') ješl Sysimbrinra slrictissimum,

Lacluca perennis, Tencrium moulauum, Scrophularia vernalis. V Sariši uvádí Reuss

:

Conringia Orienlalis, Arabis Tiirrita, Barbaraea piaecox, Erysimum lanceolatum, Draba
nenioralis^ Myagrum perfolialtim, Polygala major, Tuiiica Siixifraga, Silcne gallica,

Ceraslium sylvalicnra, Genisla pilosa, Trifoliiim pannonicuni , Dorycnium sulTrulicosum

a Peklina, Spiraea ulmifolia, Aronia rolundifulia, Scorzonera austriaca, hispanica,

Tbymuspannonifus, Kupborbia stricta, paniioiiica cOrcbis fuscn, variegala u Bystrice),

Iris sibirica, Tritieura juiicciini, Lolium spcciosnin. Linum wiislriacum , tcnuifolium,

Trifolium ocbrolcucum, Aniygdalus nana, Prunus Cbainacccrasus, Serralula mollis,

Senecio paludosus, Erhinups spliacrocepíialus, Eryngium cainiiestre, pianm, lnula

Helenium, ensifolia, Oculus Cbristi, Artemisia scoparia, Pulnionaria ninllis , aznrea,

Verbascuni pboenicenm, Veronica prostrala, auslriaca, Orobancbe Picridis, rubens.

U Prešova v SaiÍM rostou: Sysimbrinai Irio, stiictissiaiuui , Alyssum saxatile,

Cytisus Icucanlhus, Vicia dumelorum, Bryonia dioica, Loranlbus europaeus, Campa-
nula bononiensis, Kupborbia aiignlata, stricta, epithyi:ioidcs, Sali.v acutifolia, Orchis

fusca, globosa, incarnata, Arm macalatnm, Malaxis pabidosa. Iris graminea, Lilium

bulbiferum, Gagea pratensis, Andropogon Ischaemum. U Bardiora v Sariši se našla

Opbrys Arachnites.

V celé Spiii, zvlášt v jižní iásli, jsou rozšíeny: Cytisus siipinus, Poleu-

iilla inclinala, Carduus hamulosus. Deutaria glaudulosa, Vicia tenuifolia, Hieracium

raiunsuni, Campanula bononiensis, Adeuophora suaveolens, Veronica vrna, Polygala

m.ijor. Daphne Cncoruiu (Eupborbia virgata jen sem tam). U Hrabušic ve Spíži se

udává: Trifolium ocbroleucum. pannonicum, Erysimum crepidifolium, Coronilla mon-
(ana, Spir.iea ulmifolia, Siler trilobum, Polygala major, lnula ensifolia, Lactuca

perennis, Eupborbia dulcis. V Kétjiiarku ve výšce 1899' ješt roste: Sisymbrinm

pannonicum, Silene gallica, Linum llavun , Seseli colorafum , Aster Araellus, Picris

bieracioides, JSepeta nuda. CarexPsendocypeius, Calamagnostis litlnrea, Trilicum junceum.

Rostlin, v drubé etáži v Cechách rostoucích, které v sli-cdnim kraji a v Slo-

vensku vbec scházejí , jest málo : Lencoium vernnm a Polygala Chamaebuxus.

Eupborbia dulcis jest ídká.

") Celým pásmem stedních Tater, zvlášt na vápn, roste mimo pod '") uvedené

co v Krkonoších rostoucí rostliny: Helianlbcmum oelandicnm, Viola declinata, cal-

rarata, Silene alpestris, Alsine laricifolia, Slohringia niuscosa , Hypericum Ricberi,

Antbyllis montana, Pbaca alpina, Saxifraga carpathica, stellaris, Athamanlha cretensis,

Heracleum sibiricum, Lascrpitium Siler, Valiiiana montana, Homogyne discolor, Achillea
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tylo mají zase zvlúštiii Kvtenu -"j. Z oa-cli lior jsou zvlášt bohaté vápenné hory:

Leiten, Drechselháuscl atd. Mén bujnou Floru mají žulové: Krivá a Lomnica (8000),

akoliv jsou mnohem vyšší.

Clavennae, airain , Sunecio incaniis (na žule), »>ubal|iinus, cundiitnH, lyratifolins,

Aotbeniis alpina, Lcurantheiuuiu uiontanum, Saussurea discolor. Hicraciuni Piiosella,

var. llo|i|)eanuin, Leontodoo pyrcnaicus, incanus, Crepis blaltarioidcs, llieracinm car-

patbicum, Pinguicula alpina, Uentiana puuotala, pnnnonica, Solidago rarpatbica, Ve-

rouica saxatilis, Betonica Alopecurus , Polygonm viviparum, CalamaKtostis montana,

lanceolata, Scsicria disticba, Avcna versicolor, Lloydia serotina, Poa alpina, Asroslis

alpina, Avena carpatica, Campaniila pulla, pctraea, Geutiana vrna, acaulis, Pcdicu-

laris foliosa, versicolor, Primula spertabilis, Sold.inelhi minima. Salix retusa, Kitai-

beliann, nigricans, Pinus Mughus. Scopoli fdle udáni mnohých botanik jest kosode-

vina vápenných bor Taterských P. Mughns. druh rozdílný od P. Pumilio Haenke, na

žule rostoucího j, Orcbis 'fraunsleincri, Veratrum album, Luzula nigricans, glabrata,

Carex canesccns, lirma, sempcrvircns, Icnnís.

'") Na Lomnice roste: Ranunculus glacialis, Khodiola rosea, Saxifraga bryoides, ajugae-

foliji, retusa, Senccio carniolicus, Saussurea pygmaca, Taraxacum nigricans, Cam-

panula alpina, Uentiana frigida, Poa laxa, Carex fuliginosa; na Kriviinu : Raunn-

culua glacialis, Diantbus alpinus, Silone quadrilida , Spergula saginoides, Geum mon-

tanum, Trifolium badinm (u noh Krivánu), Sedm atratum , nnnuum, Se?upervivum

Wulfenii, Saxifraga niuscoides, Gnapbalium carpathicum, Aronium Clusii, Campanula

alpina, Gentiana frigida, Cardnus arclioides, Senecio abrotanifolius, Tozzia alpina,

Pedicularis verlicillata, Androsace obtusifolia, Primula inlegrifolia, Poa cenisia, Carex

frigida. U Bíli-liu plesa (jezera): Stellaria cerastioides, Pinus Cembra, Ranunculus

ratacfoliuB, Saxifraga aizoides , ajngacfolia. Rálioca plesa : mimo tri první

pedešlií Geum rcplans, Polenlilla salislmrgcnsis, Aster alpinus, Saxifraga rotundi-

folia, Cbrysanlliemnin rolundifolium, Pcdieularis foliosa, coniosa, Antennaria Leonto-

podium , Veronica alpina , Juncus Jactiuini. Na Ráliové : Gaya simplex , Agroslis

rnpestris, Cerastium alpinum, Saxifraga bicracifolia , Saussurea pygmaea, Svveertin

perennis, Vaccinium uligiuosum (tylo dv poslední rostliny jsou v Tatrách vzácnéjší

nežli v Krkonoších, jako vbec rašelinové byliny, které v naších horách nejsprostší

jsou, v Tatrách na jednotlivých nalezištích se uvádjí). U malého erného plesa :

Papaver alpinum, Cochlcaria ofUcinalis, Stellaria cerasloides, Trifolium badium, Saxi-

fraga bicracifolia, aizoides, Oxyria digyna.

Na Drechselhaiischen rosle : Arabis alpina, ciliata, bellidifolia, Erysimum aulfru-

ticosum, Kernera saxalílis, Biscutella alpestris, Gypsophíla repens, Cherleria sedoides,

Arenaria ciliata, Cerastium alpinum, Diaulhns hungaricus, Sileue quadrifída , Línm
alpinum, Oxytropis ca?npeslris , moniana, Pbaca australis, Hippocrepis comosa, Po-
tentilla salisbnrgensis, Saxifraga oppositifolia, Bupleurum rnnunculoidcs. Aster alpinus,

Krigeron Villarsii , Antennaria Lenniopodium , .\rtemisia spicata , Chrysanthemum ro-

tundifulium, Cineraria capitata, Carduus defloratus, Saussures alpina, Gentiana gla-

cialis, Cerinlbe alpina, Androsace lactea, villosa, Kupbrasia salisbnrgensis, Primula

longiflora, Chamaeorchis alpina, Carex capillaris, Plileum Micbelii, Sesleria disticha,

Avena alpestris, Fcstuca varia. Na Leilen: Viola lutca, Sílené acaulis, Uraba tomen-

tosa, Helianthemum graiidiflorum. Hcdysarum obscurum , Pbaca frigida, aslragaliua,

oroboides , Oxytropis nraleusis, Saxifraga caesia, Scabiosa lucida, Erigeron alpinus,

Leontodon Taraxaci, Pcdieularis versicolor, Senecio abrotanifolius, a mnoho z pe-
dešlých. Na Ncsselblusse roste též nkolik z pedešlých, a mimo n: Dry.is octo-

petala, Hicracium bupleuroides. Na Thorichltrgern: llulchinsia alpína, Guaphaliuni

carpathicam, Cineraria capilsta, Salix reliculata a jiné. Na Ilulidi: .\ronium Clusii,

.\uthcmis Talrae, Sílené acaulis, Saxifraga androsacea, Campanula alpina, Pcdieularis

versicolor, Oxyria digyna, Juncus trilidus. Na Kahlbachergralu: Cherleria sedoides,

Saxifraga retusa, Erigeron unillorus, Khiuaiithus alpinus, Saussurea pygmaea; na Satlel:

Raounoulus Tbora; oa Ttaroin ; Salix retiulata, Caiex frigida a jin^.
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V celku se liší tato alpinská Flora Tater mimo jinými druhy i tím od Kvteny

Krkoiiošfl a Šumavy, že má pomrn málo bahnícli a rašclinových rostlin. Nkteré,

jako Comaruni, scházejí docela v Tatrách; jiná, jako Eriophorum vaginatum, Oxycoccos,

Andromeda, jsou vzácné. Od vápenných alp Bavorských a Rakouských liší se Tatry též

ponkud, akoliv skály mají podobné sloueni; nebof scházejí v Tatrách z rostlin v téchto

alpách nejobyejnjších : Potentilla caulesccus, Alchemilla alpina, Cerastium latifolium, Coro-

nilia Emerus, Cirsium spinosissinuim, Gentiana bavarica, Plantago montana, alpina, Nigri-

tella anguslifolia, Rhododeudron Chamaecistus, ferrugineum, intermedium, hirsutum, Loise-

leuria procumbens a jiné , a mnohé z rostlin v tchto alpách obecných nacházejí se

v Tatrách jen poídku.

Po Tatrách jsou nejvyšší Liptovské hoi7 s Dumbierem (6200', mezi nimi a Tatrami

teCe Váh na západ), a tylo mají v Kvten ješt alpinský ráz ' ')• Mén alpinských rostlin

se nachází na Fate a na osamollé naproti stojící hoe Choi. Též hory na hranici

Turanské stolice mají ješt nkolik alpinských druh, zvlášt na Turanském Kriváni''').

Pod holemi, nahoe lesy, dole kosodevinou porostlými, nacházejí se rozsáhlé je-

dlové, smrkové a bukové lesy s Florou subalpinskou , a na úpatí s Florou horní. I

v tchto Florách se nachází nkolik druhii , které v echách nerostou *'). Velká ást

-'J Na Liptovsliých horách roste po všech holccb: .4neinone alpina, vernalis, Ranna-
culus alpeslris, Cauipaiiula alpina, Dianthus nitidus, Geuiu montanum, Potentilla

aurea, Rhodiola rosea, Taraxacuni nigricans, Leontodou Taraxaci, Crepis grandiflora

(Kokava), Crepis Jacqiiini, Hieracium saxatlle, Veronica aphylla, Salix arbuscula,

Phieum Micbelii, Avcna planículmis. íia Dumbieru se nachází: Rnuuuculus alpestris,

moiitanus, Arabis alpina, Halleri, Sagiaa saxatílis , Linum alpiaum, Sempervivum
montanum, Saxifraga petraea, niuscoides, aizoides, audrosacea, Gnapbalíum supinum,

Leontopodiuui , Aronicum Clusii, Clirysanthcmum alpinum, Senecio abrotauifolius,

Verouica alpina, Oxyria digyua, Canipauula alpina, Juucus tritidus, Salix retusa,

Festuca varia.

íia Králové hole: AIragene alpina, Anemone vernalis. Viola lutea, Mohringia

muscosa, Sedm Fabaria, Sempervivum montanum, Valeriana tripleris, Senecio cur-

datus, Campanuhi caespitosa, Polemonium coeruleum, Soldanclla montana, alpina,

Veratruffi Lobelianum.

Na Fale uvádí Reuss z alpinských rostlin pouze : Kernera saxatilis, Alsine larici-

folia, Saxifraga rolundifolia , Valeriana Tiipteris, Veronica aphylla, Tozzia alpina,

Pedicularis foliosa, verlicillata, Soldanella minima, Orcbis Trauusteineri, Veratrum

album, Lobelianum, Pbleum alpinum. Aréna alpestris. Na Choi: Kernera saxatilis,

Viola alpina, Diautbus uitidus, Uryas octopetala, Saxifraga androsacea, lotundifolia,

Scabiosa lucida, Heraclcum austriacum, Crepis sibirica, Jacquini, Gentiana acaulis,

Pedicularis versicolor, verticillata, Riuanlhus alpinus, Androsace lactea, Empetrum
nigrm, Salix silcsiaca, Sweertsia pcrcniiis, Bartsia alpina, Tbymus alpinus. Na

Turanské?!!, Krioáni rostou: Saxifraga rotundifolia , Hieracium villosnm , Gentiana

acaulis, Tozzia al[iina, Pedicularis verticillata, Carex atrata, Pbleum Micbelii, V Ta-

trách schází v Krkonoších rostoucí: Pedicularis sudetica, Rubus Chamaemorus, Saxi-

fraga nivalis,

'*) Sitbalpinslfá flora stedních Tater sestává hlavní z následujících rosllin: Delphi-

nium clalum, Aconitum Lycoclonum, Cimicifuga foctida, Cytisus alpinus, Pelasites

niveus , Doroiiicum Pardalianches , austriacum, Bellidiastrum Micbelii, Avcna planí-

culmis, Poa sudetica, Archangelica ofliciualis, Salix silesiaca, bastata. Sem tam se

nachází: Senecio umbrosus, Geranium phaeuin, Atragene alpina, Stachys alpina, Crepis

eibirica, Cardamiue trifolia, Cirsium Erieitbales, Soldanella montana, a mimo tyto
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téclilo liuriiích ruslliii a neiniilo suliHipiiiskýeh i alpiiiských jest pO liorách celého Slo-

vunskii rozšiioiio '''). I lu iiucháziiiic v Kcussovu Floix' jen iimlo udání l míst Liptov-

ské a Oravské stolice, vbec ze západní polovice Slovenska; za tu ale více z Góinóru,

zu Špiže u ze SariSe; pece však i zde lze z jednotlivých iidiitii uzavírati na ráz Kv-
teny. Neb když Reuss n. p. udává horní a alpinskó byliny u Králové Lcholy, a pak

zase v daleko odtud vzdálené TrcnCanské stolici, tož mžeme si mysleti, že na horách,

které mezi obéma krajinami úiloli Váhu Ivoi-eji, takové rostliny noscházojí. Ano na místech,

kde udána jest jen jedna, n. p. Gcntiana asclepiadea neb Tliymus alpinus, bývá v mnoho

pádech skoro celá subalpinská neb horní Flora pohromad, podobné jako též rostliny

jmenované všecky eské sabalpinské rostliny. llorakou Kloru Tater tvoí blavné:

Salviu glntinojB, Cortiisa Matthioli, Cylisus ciliatus, Aconitum Stocrke;inum, Euphor-
bia aaiysidaloides, Biipleurum longifoliuni, Crepis succisaelalia, Scrophularia Scopalil,

Salix pcnlauiira, incaiia, Crocus vernu.s, Carex ornithopoda, pak všecky naše horní

rostliny (mimo nkteré rostliny hornirii bai-iii) a ony, které na jednotlivých stanoviskách

zejména uvedeme. Scházejí v této etáži i. eských druh: Calamagrostis Hallcrianá,

Phyleuma nigrm a Anacamptis pyrarn!dalis; ídké jsou: Viola pniustris, Listera cor-

data, Lysimachia nemoruni, Chrysosplenium opposilifoliom.

'^'J Tak roste u Hrádku v Liptové: .\tragene alpina, Aneinone patens, Cimiciniga foe-

tida, Coloneasler lomintosa, llippocrepis coniosa, Sorbiis Chamaemespilus, Campanula
Scheuchzeri, Poa badensis; u Králové Lelioty: Cirsium Krisithales, llleracium saxa-

tile, Campanula carpatbica, Arctostaphylos officinalis, Calamintba alpina; v Lipíoo
na jednotlivých místech: Corydalis capnoidcs, H.icquetia Epipaclis, Stachys alpina;

na Kluku: Laserpiliuia Archangclica, (.'rcpis Jacqiiini, llieraciuiu bupleuroides, Vero-

nica montana, Pedicularis foliosa, Primula .\uricula, Avena planiculmis, Fesluca varia,

Vicia sylvatica, Haeqnetia Kpipaclis; v Trenmiisk stolici: Dianlhug nitidus, Crepis

sibirica, Ranunculus (louanl. V Spiii rostou z horních rostlin roztroušeaS : Primula

farinosa, Salix myrlhylloides, anguslifolia, Allium Viclorialis, Poa sudetica, Campa-
nula latifolia; u Kéiinarku: Trientalís curopaea, Salix fagifolia, Carex teretiusula,

Buxbaumii, elongata, Crepis grandiflora, Pedicularis Sceplrum, Ribes petraeum; u
Hrabušic: Atragene alpina, Cylisus eiliatus, Hieracium auratiacum, saxatile, Cam-
panula sibirica. Tbynius alpinus, Cirsium Erisitbales; na úpatí fa/r^ : Primula acaulia.

V celé Sariši bu obecn, bu místy rostoucí jsou: Atragena alpina, Cimici-

fuga foetida, Ranunculus cassubicus, Bellidiastrum Michelii, Aconitum septentrionale,

Cenlaurea montana, Cineraria aurantiaca, Uraba aizoides, Cytisus eiliatus, Aposeris

foetida; Genliana nivalis na Holé; Soucbus alpinus, Crepis succisaefolia, Veratrum
Lobelianum na Cerhovu; Campanula sibirica na Tyhaiii : Lysimachia nemorum
n Cigclky ; Salix anguslifolia, Šo var. Gentiana asclepiadea, Cirsium Erisitbales, Pri-

mula Auricula Liporev, Sempervivum montanum S/ffío;í/ía ; u Prešova: Vicia sylva-

tica, Coloneaster tomentosa, Buplcurum longifulium, Plcurospernum austriacum, Vale-

riaoa montana, Homogyne alpina, Carduus defluralus, Gentiana glacialis, Lysimachia
nemorum, Primula Auricula, Salix aculifolia, líerminium .Monorchis. V Gomoru se

nachází: Campanula carpatbica v Fuslém poli, Rhinanthus alpinus na Telgartu,

Carex frigida na Volovei; na Ko/iúlu v Gomoru: Crepis aurea, RIeracium Scbraderi,

Epipogum Gmelini, Soldanella montana. Scrophularia Scopolii^ Ancmone alpina,

Lunaria rediviva, Achillea tancelifolia, Cirsium Krisithales, Polemonium coeraleum,
Homogyne alpina, Stachys alpina; na Vermiru: Alsiue laricifolia, Senecio cordatus;

a Murdn: Atragene alpina, Alsiue laricifolia, Cytisus eiliatus, Hippocrepis comosa,
Saxifraga petraea, Cineraria longifoli.-», Campanula sibirica, Thymus alpinus, Cortusa

Mattbioli, Hieracium saxatile, Cirsium Krisithales, Soldanella montana, Carex ornitho-

poda, Tbcsium alpinum; u Recúce: Geraniuni divaricalum, Cytisus capitatus, Gen-
tiana asclepiadea, Carex Uacoglorhin, airata.
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teplejší krajiny , n. p. Liiium lavum , nebývají jediní represenlanli jižní Flory v jedné

krajin, nýbrž roste s nimi mnoho jinýcli rostlin teplo milujícícli.

Ze všeho vysvítá, že tedy celá Kvtena stedního Slovenska jest velmi bohatá i na

horské rostliny, které u nás jen na sama pásma nejvyšších hor se obmezují, tak jak

jest bohatá na jižnjší rostliny, které u nás jen v nejteplejší ásti Labsko-Vltavského

údolí rostou. Jak tedy velká ást rostlin naší první etáže sahá do druhé etáže Sloven-

ska, tak i s druhé strany mnoho druh horních s tetí i se tvrté etáže sestupuje do

druhé etáže Slovenska, a spojuje se tu pestrý jižní a bujný horský ráz. Tetí etáže Sloven-

ska má bezpochyby ješt mnoho druh z naší druhé a mnohem více ze tvi-té etáže nežli

naše tetí, a naši tvrtou etáži, kterou bychom i v Cechách na dv rozdliti mohli, na

subalpinskou totiž a na alpinskou (ehož jsme ale neuinili, proto že alpinská^ Flora jen

na Krkonoších jest vyvinuta, na ostatních vyšších pásmách ale, na Šumav a na Rudo-

hoí, jen málo druhy jest zastoupena), musíme v Kvten Slovenska jako dv rozdílné

etáže , tvrtou a pátou
,

považovati. Ve tvrté bezpochyby mimo subalpinské *') druhy

roste ješt mnoho rostlin z naši tetí etáže, pod ') uvedených, proto že celé Slovensko

leží jižnji, a pátá má druhy pod '") uvedené. Konen má Slovensko ješt šestou,

vysokoalpinskou etáži, z rostlin pod -"J uvedených se skládající.

Východní Tatry mají podle uvedených rostlin již podobný ráz jako sedmihradské

hory '-''). Za to se zase nachází v slezských a moravských Tatrách nkolik rostlin

Krkonošských a jiných, které v ostatním Slovensku scházejí neb vzácnjší jsou"').

Mimo od '") až •^) uvedené druhy, které Reuss sám na Slovensku pozoroval,

jest ješt nkolik rostlin od jiných botaniku uvedených"'^), které by, jestliže se opravdu

tam nacházejí, Floe tu ješt více alpinského, tu jižnjšího rázu dodaly. (Já jsem posud

rostliny od Rochla a Waldsteina sbírané, které se v Musejním herbái nacházejí, pro

"*) Na východnich Tatrách udává se: Gcnisla sagitlata, Cylisus elongatus, Aremonia

agrimonoides, Puleiium polygamum, Achillea iiugulala, Canipuaula multiflora, Uimanto-

glossum hirciímm, Alliuiu sctaccum; iia Beregu: Crocus speciosus, Diauthus compactus

;

v Marmaroši: Rauuuculus creualus, Aconitum lirmum , Lychnis nivalis, Hypericum

alpinum, Saxifiaga luteo-purpurea, podemoutana, Laserpilium alpinum, Knautia longi-

folia, AcbiUua liiigulata, Cirsium paucillorum, Carlina simplex, Scorzoncra rosea,

CrocQs spcciosus, Erythionium deus caiiis, Festuca pilosa, Taxus baccata, která sem
tam ua Slovensku se nacháií, roste hoením Tisem celými lesy.

*') Na Tatrách moravských a slezských udává Reoss: Ranuuculu.<! cassubicus, Melleborus

niger, Phylcuma nigrm, Betula nana; na moravských: Soldanella alpina, Cyclamen

europaeum, Ruuiex alpiuus, Salix Lapponuin, Eriopboram, Carex Buxbaumii, Festuca

Drymeya, Dclphiaiiim intermedium, Alsine Jacquini, sclacea; na slezských: Cardamine

resedifoUa, Peucedanum vcrlicillatum, Hacquetia Epipaclis, Senccio subalpiuus, Crepis

sibirica, Phyleuma Halleri, Campanula lalifolia, Lysimacbia nemorum, Carex rnpestris.

*") Dle udání Kitaibloca roste v Tatrách: CampánuIa micropbylla, uuilloia, Areloslapbylos

alpina , Solauum Dillevii (Matra) , Genliana pyreuaica, Thesium gerratam , Lychnis

alpina, Rosa rubrifolia, Saxifraga planifolia, tenella, controversa, Alsine macrocarpa,

Arenaria tenila, Stellaria glandulosa, Guapbalium alpinum, Cardnus seminudus. Ule

Schnllesa: Pedicularis rostrata, Sium oppositifolium, Senecio Dorouicum, Aethionema

saxatile. Ule Langa: Orobus pallescens, ochroleucus, Sempervivum aracbnoideum,

Feucedanum italicum, Digitalis lanatn. Dle Rochla: Rochelia stelJata, Aepernla

laeviegata a j.
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tenlo úel nuskuumul, náiioduu iilo jsem již našel rostlimi od Reusse neuvedenou ve

Waldsteinské sbírce, totiž Ceruslium ovaluin Hoppe (carinthiacum Vest.) z Turanských hor.

Prehlúdnenie-Ii je&lé jednou celou Kvtenu Slovenska, jak se nám dle udaných

(Iruh jeví, tedy se nám rozpadá pcdné od behu Dunaje až na temena Tater na šest

etáží (mohli bychom i první slovenskou utuži rozdliti na dv : jednu, samý beh Dunaje

a lípati Matry zaujímajíci, která má mnoho jižních rostlin, jež v Cechách nerostou; pak

druhou, která dolejší bh Váhu, Hronu, Nitry, Boršod a jižní Šaiš a (lomor zaujímá a

vtším dílem s eskou první etáži souhlasí, tak že bychom v celku mli sedm etáži);

zadruhé dlí se roztokem vod do Dunaje a do Tisy padajících na západní a na vý-

chodní íást, a vidíme v této východní ásti mnoho rostlin východního l'hcrska a Sedmi-

hradska do Dunajské a horní Flory piniichaných. Bylo by phili, aby pan Reuss,

který svou Kvtenou již znanou mezeru v eskoslovanské slovesností a v geografické

botanice vyplnil , též ješt fytogeografický pehled své krásné vlasti nám podal . kde by

n. p. rozšíení jižních druh, les z kaštan, Quercus Cerris a pubescens, pak istých

bukových les a rozliné nuance v smsi horních a jižních rostlin, a vbec botanický

a krajobrazný ráz jednotlivých údolí a krajin lépe a malcbnji vyznaeny byly, nežli se

mn to poštstilo, který Slovensko jen z jeho knihy znám a touto prací pouze kostru jsem

chtl podati pro geografické rozjímání jednotlivých krajin

Zkoušky o sluchu.

Od J. Purkijn.

Když jsem roku 1825 vydal druhý díl svých píspvk ke zení v ohledu ousob-

néni *) (subjektivním), zamýšlel jsem tehdáž i v oborech jiných smysl podobná ousobná

badání podniknouti
;
proež mimo dívjší nápis pidal jsem obšírnjší, zahrnující v sob

i smysly ostatní, totiž: Beobachlunyen imd Vcrsiirhe zur Physiologie der Sinne, k emuž
i starší titul pidán byl. Zabrav se pak nejblíže do skoumání vnitních pocit slucho-

vých brzy jsem nalezl , že by zde výtžek byl píliš skrovný, aby z toho zvláštní knížka

vzrsti mohla, a mi jiní smyslové, zvlášt ich a hmat, dosti látky poskytovaly. Také

jiná badání více objektivního spsobu, hlavn miliroskopická, souvisící tsn s ouadeui

mým uitelským, vymáhala tenkráte celou mou irniost; i odložil jsem na neuritý as

snažnjší zabývání se s takovýmto ousobným skoumáním. Nicmén vracel se as po

ase starší smr badavosti, zvlášt v oboru zrakovém, i hodlal jsem jednotlivá, z toho

vytžená pojednání vydali pod nápisem : Ziir Psi/chologie des Gesichtssinnes. Že mne

tehdáž s toho zradila knížka Tourlualova: Die Sinne des Menschen in wechselseitigen

Beziehunyen ihres psychischen iind organischen Lehens. 8. MUnsíer 1827
, jíž na

jiném míst (Živa r. 1857 p. 149) eeno bylo. Ousobní stav sluchu celý as až do

nyníka málo poskytoval. Promluvil jsem mezi tím o Tartiniho tetím tonu co subjek-

tivním (Živa 1857 p. 212), i nalezl jsem tehdáž i nyní odpor v Nntecku z pouhého

ijedorozumní. Nedávno však vydailo se mi, ješt jiný, nápadný výjev subjektivního

sluchu pozorovati, o emž zde obšírnji promluveno budiž.

') BeitrSge zur Kenntpias deu Sohens in subjektiver Hinsicht.
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Již ve Vratislavi roka i 845 vytknul jsem sob otázku, jakým spsobem asi inná

jest pozornost našeho umu v oboru sluchu? zdali jako zrak v jednom pedmtu se

soustediti dá, anebo jen porznu chápá, stídav pecházejíc z jednoho ucha ke druhému.

Uinil jsem dva píležite' otvory do dveí, prostril dlouhé roury v prmru asi %",
opatil na jedné stran nálevkami z lepenky, na druhé cívkami ke strení do uší. Pak

jsem kázal mluviti ve vedlejším pokoji rázem do obou nálevek. Tím spsobem odlou-

ené hlasy každý pro sebe v píslušném uchu se ozývaly, aniž v jedno splývaly, nýbrž

pozornost bu v pravý nebo v levý sluch pestupovala, libovoln tam podlic a chápajíc

podanou mluvu. Na té zkoušce se ustanoviv dále jsem nebádal, pesvden jsa, že tu

soustední zvláštního nestává.

Tu samu dobu zhotovil jsem si, podle návodu Wheatstonova, z gnlta perchy rouru

polokruhovou se zvláštním otvorem uprosted, jejíž oba konce do oustí obou uší se

vstrily, i pozoroval jsem, že zvuk zevnjší nepichází prosto od té strany, odkud vi-
hled vycházel, nýbrž nkde shora, od stropu komnaty, i vzav tento znamenitý výjev pouze

objektivn chtl jsem ho použiti k vyložení spsobu, jakým asi chodby polokruhové

v labyrintu sluchovém ouinkují k vyznaení smr hlas zevnjších. Hodlal jsem zho-

toviti podobný trojpolokruh jako v labiryntu, podobn sestavený, otvory svými do po-

spolité dutiny vustujíci, do které pak prosto nebo pomocí roury nasléchaje oekával

jsem jakési rozdíly v ohledu smru hlas a síran, odkud picházejí. Nevím, z kterých

píin jsem od podobných badání upustil , až vloni ty samé myšlénky se ve mn opt

vzbudily a k novému skoumání m ponoukaly.

Poal jsem zase podobným spsobem jako díve s otvory ve dveích, dvma rou-

rami z kauuku , s nálevkami a cévkami do uší. Rozdleni operace do dvou komnat

mlo vlastn ten úel, aby zrak zstal nevdom o místnostech zvuku, což ale prostji

obvázáním anebo zavením oí dostaten se docílí, pi emž konen jsem zstal.

Zatím ješt jiné k celku náležející zkoušky vykonati poteba se ukázala, o emž v ná-

sledujících ádkách promluvíme.

První ada •skousek.

Když obyejným spsobem neozbrojenýma ušima nasloucháme na zevnjší bližší

nebo vzdálenjší, od rzných stran picházející zvuky, zúastiují se oba sluchy v po-

nímáni jich bu stejnou mrou podle stední plochy tla, dol, ku pedu, v zad, aneb

ku pravé i levé stran ve smrech polokoulí. Co od pravé strany zaznívá, slyší hlavn

ucho pravé, levé pak jen tolik, co se odráží aneb uchýlením do otvoru se dostane, a naopak.

Smry však paprsk zvukových nepocifuji se tak urit jako u zraku, kdežto

zvláštní pohyblivé, velmi dojeitmé náadí tomu dopomáhá. Možná že u mnohých zvíat,

ohledem na pohyblivost jejich uší, jemnjší pocit smr zvukových se nachází. U slepc

arci budou prostorní pedstavy sluchové mnohem uritjší než u vidoucích, kdežto zra-

kem se roznášejí. Nevím, zdali se slepci v tom ohledu dsledné zkoušky dosavad ui-

nny. Uiním je co nejdíve i sdlím v tchto listech. — Dosti o lom, co o piroze-

ném neozbrojeném stavu sluchu íci se dalo. Jina se vc má, když sluch umlými
spsoby do neobyejného stavu pivádíme. Sem náleží:

1. Zatkám jednoho neb obou uší. Sdlím tu následující dost vydatný spsob.

Vzal jsem dv koule z gutla perchy v prmru asi jednoho palce, ty jsem dobe zmk-
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Oil v horké vod, pak siln vtlníi! do loky a otvoru ucha , díve navlhi^m nrklíženýtn

papírem vyložených. Tím se dokonale vytlaí forma dutiny ušní, a kavalek tak zrobený

dobe poslouží k úplnému zatknutí ucha, zvlášt když se vrstva papíru ute, aby plochy

volnji piléhaly. Na zevnjší stran ti-eba vytvoi-iti vypuklinu na spsob pupku, ku které

by pilnuly kruhy tlaídka. Tliiídko se udlá ze silného (asi 1
'/, linie) drátu mosa-

zného pimené délky (mé hlav pimené tlaidlo požadovalo asi 35 palc pi jednom

toliko závilku), u velký kruh olinutého, uprosted na jeden nebo dva závilky (v prmru
jednoho palce) zaloreného. rimž pružnost vtší síly nabývá. Konce jsou též v kroužky

asi '/^-palcové ohnuly, dobe k pupkm piléhající a lak proti sob nahnuty, aby sm-
rem pravého úhlu na zátky tlaily. Tak zízené tlaídko mže se k zatkání jednoho

neb obou uší upotebiti.

V prvním pi'ípadu jedno rám toliko k spánku piléhá, pi oteveném otvoru jednoho

ucha. Zajímavé jest tu pozorovali, jak vlastn jedním uchem též jedním smrem slyšíme.

Užil jsem k té zkoušce co ehtádka nástroje u fysik potebovaného, zvaného inierrupíor

(zvláštní to natahovací strojek k pctrhováni galvanického proudni). Pidrží.š-li chtadlo

blízko k uchu otevenému a vzdaluješ-li se po jeho stran rovnou éárou (teba pi

tom míti o(''i zavi-ené), pojincš vzdalování i pravdivý smr toho zvuku. Pohybuje-li však

pomocník bez tvého vdomí chtakii v píslušné vzdálenosti kolem tvé hlavy, neuslyšíš

nic jiného než prvé, zdá se též, jakoby zvuk pímým smrem od ucha se vzdaloval,

aniž by bylo tušení, že kruhem se pohybuje. Rozumí se, že druhé ucho dobe zacpáno

býti musí, aby ani zmínky njakého zvuku nepijalo. Následující zkouškou potvrdilo se

to samé. Dal jsem ehtaku pinými ' árami provádt na všechny strany nahoru, dol,

vped a vzad podle plochy s uchem soubžící. I zde zvuku ubývalo v pimeném
vzdalování, aniž jsem mohl udávati, leda man, jakým smrem pibližování nebo vzdalo-

vání se stalo; nezbývalo než pijmouti zase smr stranní, na ucho prostopádný. Slyšíme

ledy jedním uchem jen jediný smr. Povstala otázka, jakým spsobem vnímáme i jiné

smry? Udpovd dala následující zkou.^ika. Zatknuv ucho pravé i zastev oi, kázal

jsem pomocníku s ehtakou u vzdálenosti dvou krok obcházet okolo mne a to boso,

aby ho šumot chze nevyzrazoval. Po každém pijití do prostého smru ucha levého

slyšel jsem silnji ehtot nástroje, jenž bez mála zmizel, když se pišlo v smr ucha

zalknutého. Dále jsem kázal zastanoviti se libovoln na kterémkoli míst obvodu. Slyše

ješt ehtot slabý otáel jsem se tlem okolo osy, ímž síly chestu až do úplná pibý-

valo, a zase ubývalo, když jsem se dále otáel. Tím jsem byl v stavu optn a s jistotou

udati stranu, od které ehtot vycházel. Z toho zejmo, že smry zvuk vnímáme jen

tím, že ucho proti nim nastavíme. Protož nedáno lovku ucho kornoutovité , na vše

strany pohyblivé, za to však ohebný krk a lehký obrat celého tla na pošvách nohoa

skrovných. Jinak to u vtšin ssavc, kde obrat šíje i tla obtížnjší bývá, a sice

v pomru jich pohyblivosti. Protož opicím, kotm, kunám dáno ucho skrovnjší; také

velbloudu a žiraf, nadaným krky dlouhými, pohyblivými. Podobné platí o ptácích, vyjma

dravce, jenž prosto vped smysly napínají. U nižSích, obojživelník a ryb, platí asi

jiné zásady pontí té vci. no.oi nj-ii itovm^t fi«\ í

2. Zkoušky zacpáním obou uší. Zacpav dobe podobným spsobem ob uši, po-

zoroval jsem následující. Zevnjší z^uky , leda silnjší a pronikavé, nebylo slyšeti.

Z toho jsem vzal pesvdení, že lebka zvuky vzduchem nesené do vnitrního sluchu dále

18*
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nevede. Byl jsem díve jiného mínni, mysle že kosti lebky vedouce vbec zvuky do

kosti skalnaté, a pohyb zvuku jen tžce ze vzduchu na pevná tla pechází, aspo

nco k obyejnému sluchu pispívají. Zkouška v tom ohledu uinná vypadla negativn.

Dal jsem sob ušiti kápi bavlnou dobe vycpanou, celou lebku až na uši zastírající. !Na

zvucích slyšených jsem však žádnou zmnu nepozoroval. Opak toho byla zkouška dí-

vjší, ukazující, že pi zastení ucha kosti hlavy zvuky zevnjší vzduchové do nitra smyslu

nevodí. Jinak se vc má ohledem zvuk pevnými tlesy vedených. Známé jsou zkoušky

Biotovy, známá jiná pozorování novjší, i já nkolik podnikl, o nichž tu promluvím.

Užil jsem k tomu nahoe popsaného kruhu z drátu mosazného, jenž mi spolu co zatkadlo

i co vodidlo zvuku sloužiti musel. Pibrán k tomu malý svrák, jímž se stední závitky

kruhn sevou , a spolu také se seve tyka devná potebné délky , jíž by pohyby

zvukové k sluchu vedeny byly. Prostedkem toho pevádíme zvuky houslí, fortepiana

a jiných nástroj, ano i mluvy lidské, když mluvicí pojal mezi zuby konec vodie.

Možná upevniti na kruhu více prut, drát z rozliných látek, spojiti je s rozlinými

zvuk vydávajícími pedmty, a všechno porznu i vesms do vnitního sluchu vedeno

bude, o emž pozdji zkoušky nové podniknu i sdlím. Zde toliko budiž podotknuto, že

hlavn vedením pevnými ástkami elistí a kostí lebeních, chtánu a j. vlastni mluva

slyšána bývá, an k tomu zvuk vzduchem vedený a zevnjším uchem vnikající jen málo

pispívá, nemluv o eustachické trubce, jenž obyejn zavena jest. Ráz zvuk pevnými

látkami vedených jest docela subjektivní, totiž objemem lebky samé zahrnutý, což by

vlastn organickou subjektivnosti nazývati se mohlo, naproti subjektivnosti psychologické

pouze ideální. Avšak i v tomto objemu lebením rozeznáváme rozliné smry a místnosti

zvuk , které ale od zevnjších neodvislými se zdají, a bud v pravé nebo levé polovici

dutiny lebky, neb v týle zaznívají, nikdy v ele nebo v temeni.

Druhá ada %kousek.

Považovali jsme až posud vlastnosti sluchu v ohledu jeho smru, pi otevených

obou uších, pi zacpání jednoho nebo druhého, pi zacpání obou, kdežto zvuk bu svo-

bodným vzduchem, nebo pevnými tlesy do sluchových orgán veden bývá. Budeme

nyní považovati, jak se chová sluch, když zvuky vzduchem rourami uzaveným do vnit

ucha se pevádjí. Vrátíme se k dávnjším, historicky nahoe uvedeným zkouškám.

1. Užijeme nejprv jedné roury pi zatkání ucha druhého. Zvuk (ostatn vždy

stejný, volil jsem nahoe zmínnou ehtaku) zaznívá silnji, ím kratší roura jest a inu

širší; slabéji, ím delší jest a im užší. Zvuk nabývá všelijaké sily a rzných jakostí)

podle toho, z jaké látky roura utvoena, zdali z kauuku, nebo z gutty perchy, z lepenky,

ze deva, ze skla, z hlíny pálené, z mosazu, mdi a jiných kov. Podrobn a s mate-

matickou úseností konatelné zkoušky dalšímu badání ponechávaje, zde toliko se obme-

zíra jako prvé na to, co se týe smru zvuk slyšených.

Roura slýchací
,
{jakkoliv prodloužená , mže se tak považovati

,
jakoby ucho ze-

vnjší samo prodlouženo bylo
,
proež také ty samé úkazy ohledem smru se vyskytuji.

Rozeznáváme jen pravou nebo levou stranu, vzdálenost a blízkost zvuk posuzujeme

podle jich sily nebo slabostí. Co se týká objektivnosti , ta se rourami kazí, až zcela

enikne, a zvuk se zdá býti pouze subjektivním, as jakoby v chodb uchové samé hlasy

vzely. Silnjší, zvlášt tónový zvuk, stane se hlukem , a zdá se jakoby zc«la uvnitir
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lebky zazníval, a lo v levo nebo v právo, bylo-li ucho levó nebo pravé s rourou slý-

chací spojeno. Vedc-li se ehtafka ininio otvor nálevky libovolnými smry, zavzni

silnji když je praví- naproti, dále vedený zvuk scslábne, až v jislé vzdáleností docela

zmizí. í'ím kralSí roura, tím širší prostor slyšitelnosti; ítn delší, líni užší prostor: tak

že i nevidomky o dlouhosli roury souditi nifižeme. Vczmcme-li rouru tuhou, neohebnou,

na p. devenou nebo sklennou, a piidržime-li ji stále k uchu, mžeme otáením tla

místo chestu nalézti a tak o jeho stran a smru se pesvditi, jako to bylo v zkou-

škách holým uchem. Tlo-li nepohnulo ziislane , mžeme rouru ohebnou s chestem

kamkoli vésti, a zvuk zstane v uchu vždy ten samý, aniž o jeho místnosti objektivní

néeho se dovíme.

2. Picházím nyní ke zkouškám s dvma rourama. Co platilo o jedné u jednoho

ucha , platí též o dvou u každého ucha. Když zárove chest se provádí u nálevky

jedné i druhé roury, slyšíme jej v pravém i v levém uchu na každé stran zvlášf, a to

bez rozdílu, necht roury jsou naped nebo vzad nebo na kteroukoli stranu vedeny,

ano mohou se až na nkolik palc piblížili se svým chestem (jest k tomu dvou eh-

taek potebí), sluch ješt rozeznává jejich dvojilost na pravé í na levé stran , až pi

ješt vtším sblížení splývají v jeden chest, jejž ani na levé ani na pravé stran, nýbrž

v týlu uslyšíme, což ješt zejmjší jest, když jen jedné ehtaky užijeme, zvlášt když

ji mezi ob oustí nálevek proti sob zejících mnístíme: slyšíme pak jen jeden chest, a

ten urit v týlu. Abych se o tomto podivném úkazu ješt více pesvdil, dal jsem

udlati z lepenky trychtý velký, na otvoru velkém tak široký, aby do nho dva mluviti

mohli; druhý tenší konec vycházel do dvou ústí ku pijmutí konc zevnjších rour

slychacích. Po té píprav dal jsem do nálevky dvma pomocníky známá slova, na p.

obyejnou adu pot, stejnými hlasy odíkávati. Hlasy v jedno splývající bylo slyšeti

uvnit lebky, a sice urit v lýlné ásti. Mluvil-li z pomocník každý nco jiného, i

lo znlo v lýlném okresu, avšak dobe rozeznavatelné, pozornost mohla libovoln sledo-

vali slova i vty jednoho mluvce, aneb obou stídav, aniž hlasy se mísily a zaplétaly,

jen co možná stejné hluky byly nerozeznatelné, jako od jednoho toliko mluvené. Vokály

rozliné, jako a, e-a, o-a, i-u a j., zdály se v jeden difthong splývati, a pi ostejším

naslýchání i ty rozeznati se daly. Obyejné difthongy tím se nevytvoily. Však o tom

mimotn. Nejzajímavjší a v pravd podivné vždy zstalo, že zvuky jednotlivých rour

ze svých stran do zadního stedu se pesídlily. Když povod jedné nebo druhé roury

stlaením se petrhl, tu hned zvuk do pravé nebo do levé strany poskoil, a zas po

uvolnní roury do svého stedu se vrátil. Byly-li roury znan nestejné, na p. pravá

kratší než levá, tu hlas, bylo-li mluvce jen jednoho, se na stran kratší roury ustano-

voval. Byli-li dva mluvci, a ten u delší roury hlas sesilnil, bylo zas oba vzadu slyšeti.

Když se roury kižují, a mluví se zvlášf do každé pro sebe, jest to jedno jakoby se

nekrižily, slyšíme hlasy na stran jedné i druhé. Jiný spfisob kižováni pohyb zvuních

spsobil jsem prosledkující koulí kauukovou, do níž z jedné strany roury slychací,

z druhé roury hlasací vedeny byly, ímž zvuky v dutin koule se kižovaly, výsledek

však byl vždy jen len, jakoby dutina koule otvor širší spojovací nálevky pedstavovala,

i slyšány zvuky vždy jen v lýlní stran. iSa délce hlasacích rour nic nezáleželo, nebo

hlasy vlastn jen v dutin koule svj poátek braly. Pokusil jsem se ješt o to, abych

systém rour tak zídil, by zvuk vzadu i po stranách slyšán byl. Každá roura slychaci



— 266 —

obdržela prostedkem malé duté koule kauukové rouru vtevní s vlastní nálevkou.

Když pak zvuky u stední a též u obou postranních se provozovaly, bylo je slyšeti

zárove v týlu i v pravé a levé stran. Že pak takové dvourourí s jednou spolenou

nálevkou výborn poslouží k sesiln6ní zvuk a zvýšení sluchu u zdravých, užd jsem

jich nkolikráte k skoumáni stavu sluchu u jednotlivc. O místnosti zvuku a sluchu

mnozí z poátku zstávají na rozpacích; zvyklí odvádti zvuky na zevnjší pedmty
hledají jejich zídlo u zevnjších konc rour, u úst mluvícího anebo u nástroje chestacího,

jak jim to oko oznamuje, jehož vedení sluch se rád podává. Tebaf tedy pi tch

zkouškách díve oi zastíti, aby takové mýlky se nevmísily. Pozoroval jsem nkolikrát,

že pi vší ádné píprav zvuk nikoli vzadu, vždy jen na jedné stran slyšán byl; v ta-

kových pádech, nestane-Ii se chyba v zastrení cévky do ucha, vždy se nalezlo, že zku-

šenec na jedno ucho buJ cele hluch aneb tupoliluchý byl, což by za diagnostický pro-

stedek pi skoumáni zdravého nebo chorobného stavu sluchu použito býti mohlo. Nedávno

iiaštiviv. zdejší (Pražský) ústav hluchonmých byl jsem upozornn od pedstaveného na

to, že mnozí z nich silnjší zvuky, na p. hvizd na prsty, pocifují, o emž hned i nko-

lika zkouškami pesvdení jsem nabyl. I žádal jsem o dovolení, též svým nástrojem o tom

se pesvditi. Nalezlo se, že vtšina hluchých silnjší zvuky vbec ponímá, nkteí také

stupn výšky ton, nkolik i mluvu samu, již oustn opakovati v stavu byly. Z toho

povstala báj podivná, i do mnohých nmeckých novin se vloudivší, že jsem vynalezl ná-

stroj, jimž i hluší slyšeti mohou.

Pi tchto zkouškách s hluchonmými ukázalo se také, že nkteí z nich, když

k nim spojenými rourami mluvíno bylo, obraceli se stále do zadu, jakoby tam pvod

hlasu hledali, což osvdovalo, že obma ušima stejn slyšeli, an se zvuky obou v týlu

soustedovaly. Jiní ukazovali toliko v pravou nebo v levou stranu, což znailo, že jedno

ucho zcela ohluchlé bylo. Poznamenal jsem nahoe, že nkteí z hluchonmých v stavu

byli, slyšená slova oustn opakovati, to byli takoví, kteí slovo ponímali, když jim i

jindá prosto do uší hlásáno bylo, ímž se nauili vlastní, spsobem u hluchonmých oby-

ejn užívaným nauenou mluvu s nyní slyšenou porovnávali a jednu v druhou pevádti.

Jinak to bylo u onch, kteí ješt sluchem mluvu nebyli poznali. Tm byla docela

cizí, i nebyli v stavu slyšené hluky na svou vlastní, citem nauenou mluvu tlumoiti,

opakovali toliko neústrojnými hlasy hluk po hluku beze všeho významu. Možná však,

že by se zvláštním namáháním i ty hluky s vlastní mluvou porovnávati, i jediui v druhou

pevádti nauili, kdyby k tomu od uitel vedeni byli. Snad že se nkdy nkdo o to pokusí.

Z tchto našich zkoušek vyvádíme následující výsledky.

1. Sluch lidský v udávání zevnjších pomr proslorních, co se týe smr a

vzdálenosti zídel zvukových, zdá se býti velmi obmezen. Rozeznáváme toliko urité

zvuky od pravé nebo levé strany prosto picházející. Zvuky stední tla plochou ve-

dené, z pedu, s hora, z dola nebo ze zadu znjící ne tak snadno co do své místnosti

uriti se dají; nejlépe rozeznati od zadu pišlé, zvuky shora znjí asto jako ze zadu,

z pedu jakoby s hora , nkdy i pi vzdálenjším chestu zvuk z pedu zadním býti se

zdá. ím bliže hlavy chest se vyvádí, tím urilji rozeznáváme jeho místnosti. Vzdá-

lenost posuzujeme podle menši nebo vtší sily téhož hlasu. Když hlas na jednom míst

dlící slábne nebo sešili, zdá se nám, zraku-li k pomoci nebereme, jakoby se vzdalo-

val nebo blížil. Vbec bývá zrak voditelem sluchu. Zdaí-li se omámiti zrak, omámen
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bude i sluch, jako lolio skvMý píklad máme u bichondiivy. Slepých sluch bude veden

cviíenéjšim a vyvinutjším smysleni liniatovým, a snad i |)ocitcm jemnfjším všelikých

zvláštnosti téhož zvuku od jeho místnosti závisících, na p. rzných hlaholS.

2. Pvodn, což o všech smyslech platí, slyšíme zvuky jen subjektivn , a tcprv

názorem se vyvádjí do zevnjšího prostoru. Zrak, jak již praveno , louni nej\ ice do-

pomáhá, jehož pomocí unninu každý zvuk na své unsto uložili. Obyejné zvuky, slabší

nebo stední, mají nejvíce charakter objektivnosti. Sesílený zvuk nabývá konen zvlášt-

ního huku (Gellen), který zejm uvnit sliichovýcli nástroj nebo uvnit lebky zaznívá,

íi tedy rázu subjektivního nabývá. Stá\á se to již beze v.--i úpravy pii ^ilnj.ších ze-

vnjších hlucích, jako výstelu, bouchnuli, bubnování, nebo zvucích pronikavých, jako

skípání, dunní, znní zvon, harmoniky, .lest tomu zvlášt náchylný zvnk tónový,

jakoby se jim vnitní ástky zvuku rozechvly. Jest v lom cosi podobného
, jako ii

zraku jest oslnulí (Blendung). Ješt blíže rovná se znní subjektivní s výjevy svtlo-

vými, kteí zevnjším tlakem na oko nebo samovolným jeho staho^ánínl se spsobují.

Kdyby nerv zrakový v kostném pouzdru lak stísnn byl jako sluchový, jisl že by nám

každé silnjší brnni kosti tak viditelné se stalo, jako se stává slyšitelné. Pocity smy-

slové vznášejí se a kolísají mezi dvma konci
;
jeden obrácen jia zevnjšek, kdež pocity

zjemnji, odosobují se, stanou se objektivními, výsobnýini ; druhý konec obrácen k nitru,

ku stedku citu všeobecného; tam nabývají vtši ousobnosti, subjektivnosti, až i k samé-

mu bolu a mysli rozilenosti. Na lom záleží hlavn ouinek barev a ton hudebních.

Zdá se, jakoby innost názorní požadovala pocity smyslné volnjší , kypi'cjší, pouhým

zpomínkám podobnjší, aby jimi tím svobodnji názory prostorné vytvoiti mohla. Dále

stanou se zvukové subjektivními, když uši zasteme u pak sami hrdlem, jazykem nebo

pysky zvuky vydáváme. To samé se stává, když zacpavše uši s tvrdými ástkami lebky

nebo elistí spojíme pevná tlesa znjící
,

jak o tom nahoe zmínno bylo. Konen se

to stává i prostedkem vzduchu rourami uzaveného. Zvuky rourou vedené zdají se

jakoby u samého bubínku sedly a tam do vnit lebky hlásaly.

3. Konen se pokusím vyložiti, cu dle mého mínní iní hlavní záminku nnst-

nosti, jaké se nám uvnit lebky jeviti zdají. Když oko koncem prstu na rozliných

místech jeho obvodu tlaíme, vidíme známé svtlé kruhy na místech tlaku protjších , a

to uvnit subjektivního prostoru zrakového, jaký se nám zastením oi pedstavuje; po-

dobn zastením uši nabýváme subjektivního prostoru sluchového, a jako u zraku roze-

znáváme místnosti jako k blánce zrakové pivtlené, podobné položeni blánck sluchových

zdá se býti spojeno s pedstavou jistých smr, form jejich odpovídající. Slyšíme obou

uší spojené zvuky v týlu asi proto, že tam polohy hlavních biánek a závitky nervu slu-

chového smují. Nebo, prodlonžíme-li linii na bubínek proslopádiiou dále do lebky,

bude k týlné kosti dosahovali, totéž platí o zpodin temínku, a cévka šneku, okolo

které blánka sluchová se otáí, podobn k týlní stran obrácena jest. Podle staršího

pontí záleželo by poznání strana smr zvuku ua trojitém položení polokružních chodeb

ímž hlavní dimense prostoru vyznaeny by byly. Obma tmilo domnkami vysloveno,

toliko, že jakýchsi pomr stává mezi tvary orgánu sluchového a niezi pontím místností

zvuk slyšených, a však tím pravá príinnosl tchto výjev ješt dosažena není.
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DROBNOSTI.

Lapidarius eský, o drahém kamení.

'i rukopisu Vodanskébo XIV. vku, nyní v Musea.

Cteii ve schzce filologické král. eské spolenosti vd dne lí). ervna I8r)4.

Abeslok CAbeslon) jest železné barvy jako /.mazán ulejem tak masteu, a proto jakž

se jednu zažže ol slunce neb ot ohu, vice ueubasue. Isidor však praví, že jej dievíí krví

hasie. Dlúho lioí, mezi manžely milost rozžehá, v stiebe slojí ').

Adamant (^Adamas^ jest barvy jako i kiišfál, ale temnSjší, a jest tak tvrd, že jeho

nemóž rýti, jedno krvi kozlovu rozmkícc. A to pak dvorno jest do nho, že si; rozpustí

8 olovem v obni, neb má v sob lunobu rtnta. Najvtší bývá jako leskový orecb. Stojí

v oceli: ktož jej nosí, nebojí se nepátel, ani zvieiat litých, ani milného bojovánie -).

Achates jemuž Akstýn Hekají troj jest, a každý z nich jeet rvn: jeden má pruhy

bielé, druhý žluté, lietí rvcné. V mosazu stojí; klož joj nosí, všude ostoji, reci a kráse

pomáhá, Ulila iní. Který má pruhy trvené žiez hasí, a vítzstvic dává *).

AUektor (^Alleclorius} jest kámen svtlý jako temný krištál, a ualczují jej u kokotu

tvrtého léta v sreviech, ale lepši jest devátého léta. Když jest vclik, tehdy jest jako zrno

bobové. V mdi stojí, smtlstvie plodí, uepiátely mieí, sny divné iní, žiez hasí *).

Amant {Adamundius) jest kámeu pruliatý, ernými pruhy a bielými. V stiebie stoji,

jed nebo hasí nebo vypuzuje, proroctvie iní, a sny pravé ^).

Ametist t^Amelislus) jest barvy íloletné, a ím jest svtlejší, tiui jest mocnjší. V zlat

stojí, teu s nedá zapiti, rozum dobrý dává, koceni velmi poiuáhá, luilu ženu muži iní °).

Adomaud (^Adruiiiandu.i) jest sti^iebrné barvy, ua uhly jako kosíka, a v sriebre stoji.

Jlot jeho jest proti jedu a nepiieteli každému ').

Balag (Balagivs'), jemuž pala iekají, jest barvy ervené a svtlé : žena karbunku-

lova, nebo dóm karbuukulový, ale mdlcjšie, jako jest žeua proti muži. Ty moci povd,

když karbunkulu dojdu, (fy moci povím, až na karbunkul pi^ijdu.) 'j

Botrax {Botrates) jest troj: bielý, erný a zeleuý, a každý z nich má žílu žlutu,

a ^éklerý má žábu vypsánu na sob. Ten vynímají z žáby rveué živé z hlavy, neb to

vz, že smrt mnoho mocí oljímá všech vcí. Stojí v mdi. Ktožby jej pozel, uistí jemu

život ots všie zlé páry a nemoci; proto by byl dobr malomocnému, a tm ješto mají

vodné tele ^).

Beril (Bcitllus) jest barvy bielé, svtlé, ale velmi temuéjšic nežli kištál. V stiebie

stojí. Když jest ukruhl proti paprsku slunenému držáu ožže v ruku a svieku zažži.

Ticha iní v nraviech a kázaná, múdra v rad i ve všem skulie, a skušeuo jest, že kte-

ráž dva jej nosila, milujeta s velmi, proti nepálelóm jest všem pomoen ").

Karbuukulus (Carbunculus), jemuž rubien riekaji, ervený jest a velmi svétlý, ten

jest Irój: pala, a granát a rubien. A o nmž mezi tmito najmén Ibámy, ten jest nej-

šlechetnjší, toiž granát, jedno že nenie svtlý jako karbunkul. Když jest dobr, má moc

všech kamenóv; však zvláše jed suší a vši zlú páru v život. V stiebie stojí ").

Kalcedon (Calcedonius) jest barvy bledé a smdé a temné. Ten jestli drav, a nos

jej kto na šiji. Dobr jest tm, ješto se ze sna strhují, a dává vílzstvie ve všeliké vci,

a tla posiluje '").
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Ceror {Cfraiiii.i) ]enini iímek riokají. jest b»rvy jakožto kišUI bledý u temný ; IváH

jest jnko stela, n nkterý jako klín. icii pnilú h broaiem, ten viní slalké s|ianie ke viiej

efi, a v boji dobr jest, « kdci jest, v len dóm hrom nctepe '*).

Culidon (Celidnnius) jest dvoj: icrný a rvený, oba malitka nalezují s v liniezdé

nebo v rcviecb visstoviiecli, oba pospolu v misiec, jcmul rvnec dji. (Jrvcný jest dobr

vsteklým a padiicíni lidem, un lovka míla a ená, a chce aby jej nosili v teleciej koži

pod levú paži. riiý léí zimnici a hnvy tiái; což poneš, to s nim dokonán; v kterdž

vodé jej omyjei. to voda dobra jest oima nemocnýma '*).

Celonil (Celonilcs) jest kámen modrý, a néktoíí prcihati. N,ilc7,iijí jej v hlemýžovej

skVini, ale ne v každém hlemýždi; ule jest jeden rod veliký, v nimž jest ten kámen. Ktož

Jej má pod jazykem, prorokuje, n všeliké vci, neb což pomysli moc! toho kamene, tak s
jemu vlé v mysl, žo ncmóž té véci z srdce vypustiti, až s jej jest státi; jestli že pak

té vici neslati, tehdy hned s mysli spadne, ale toho nemož initi jedno prvý di msiece

když si zažže, a poslední dcíi, když chce snili : a viec pravie že tomu kameni oheA neškodí •
»).

Koral (Cnriilhi.s) jest barvy dvojie, jeden rvený jako starý slon, i pomáhají jeho

rveniisti barvéiiiem, a druhý jest ovšem bielý, a oba z moe sielí táhnu, nebo roste jako

zelina, jakož vidíš na parozicch: a pnk stvrdiie od slunce. Ten všeliký kámen krevní plav

stavuje a paducí nemoc. Biii a hrom tiši; ktož jej zetra ve vodé pokropí jím dievie,

dá ovoce mnoho "').

Krisolit (Chrisoliliis) jest tenké zelenoati a svieti; a když iia hledíš, jakoby sé

z nbo hvzda Išala. V zlat stojí: pomáhá dýchati lehce. Když jest provrtn, a oslo-

vých chlupóv naplnn, dobr jest tm ješto s ze sna zasaji, a múdrosli pidává "}.

Kišlal {^Cri.sliilliis') jest dvoj : jeden strvdie z starého ledu, druhý s rodí jako jiný

kámeu. Pod jazykem držán, hasí žiez, zctcn se strdi a pit, mléko dojkáin dává ").

Krisopazion (Chrisoprussus) jest svtlý jako zlato, v noci sé svieti jako eutek

;

dobr jest k milosti '").

Díakod iDiacoUius) jest bledéiuu Berillu podobeu; ten dává také sny a myšlenie,

pohanski (sic) biskupové jej nosiecbu pi sob když co chtli prorokovali '").

Dionisia {Diuiiiski) jest barvy rné a maje zrnce rvená, a vouie jako vino: len

s nedá zapiti ^'3.

Drakont (Draconileii^ jest kámeu barvy rozliné, toho vynímají z hlavy ješerové;

ten má moc všicku jako i borax '''-).

Dycháiick {Seriienliii) jest barvy rozliné, a najviece zelené a rné: na nm had

vypsán plosky. Ten jed pudí, vílzstvie dává, milá iní '").

Kchit (£c/í(/c,«) jest barvy nehclkové; nalezují jej v eábov hnždé. Ten kámen

klekce, neb má jiný kámen v sob. 1 mají ptáci ten kámen, aby s vajec nezaprlila a

nic jim neškodilo. Ten kámen plodí zbožie, z boje nepátely zapuzuje a léí paduci ne-

moc; krm jedovaté nkaké nedá pozieti. Když chtjí zvdli, ktož jest v krmi jed vpustil,

podlože tento kámen pod krm i dá eledi. Jestli vinný, tehdy se podcbne, a jiným nic

nebude. A taktéž i zlodje poznají ''*).

Kliotropia iEliolropia) jest kámen zelený maje krop rvené posvtly. Ten kámen

zmaže jej nehetky i polož jej v ieši , a nalij plnu vody. Proti poprslku bude s slunce

vidti velmi rveno, a po maléiu asu pojde déšt v ieši, a budeli tu který vsteklý, i jmu
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sé prorokovati. Ktož jej uosí, dliiho jest zdráv a jmá dobré jme. Tak milý zrak má. že

ktož jej nosí a nehetky, nedá jeho vdti nikomu '-').

Emidros iEmidros) kámen jest kišáloví podoben, a vždy kápí s uJho vodné krp,
a však sé tiera neumenši. Dobr jest všude, nebo nemóž a jeden s ním zloviti ''"j.

Epistrit (Epislrilvs) jest barvy ervené a svitlé, ,i má žílky bielé. Ktož jej nosí

pruli srdci, uhrozi všecky lidi i zvierata, a búe, hrom a knipy tiší. Ivržea ten kámen u

var, hned var ustydne -').
^^ ,.^,^^ .

^,

Gagát (Gagales), jemuž s právem gagšlýn (akštýn) Hekají, jest dvoj, rný a žlutý,

oba jedné moci. Na brez moském mnoho jeho bývá. Poten stéblo béie : hoi na uhlí

jako kadidlo. Ktož jej zetru pje, pomáhá z vodného telete. Klo s nho vodu dásni pro-

mývá, nedá zubóm padali. Pára jeho divná krev stavuje. Dým jeho hady preí pudí. Prach

jeho dobr jest žaludkovi studenému. Pravie že aú toho skosili, že zelrúce jej, dobe

smšejíce u víu dadí vypiti pann hned vody uezdrži, a jestli panna nevadí jiej nic. Kte-

réž pauie dti luievají, v ten as dobrý jest uavaic '-').

Gagakron {Gagat.ronciis') jest jako koze srní, ktož jej pocli\ nosí, boje nikdy ne-

ztratí, to skušeno jest na králi Achilleidovi, že když jej ml pi sob, pobil jest uepátely,

a když jeho neml, tehdy jeho nepielelé pobili '^).

Geloz (Gelacia) jest tváí jako žalud, ale barvu a tvrdostí adamautovi podoben.

Pravie že jest tak studen, že jehu ijedno uhle uemóž shieti. Ktož jej nosí, lomu nedá

smilnu býti ani huvivu '").

Galaktid (Galactldes) jest barvy jakož i popel. Ktož jej zete dobe, barvu má

mlécnu. Ktož jej má v uštech smutí lovka na smrt. Když jej dojka na sob nosí, diet

má syto. Ka stehno jej zviežící, zetrúc jej a pokropiti jím ovciem krm, bndú jmieti muoho

mléka a strupóv zbudu*').

Gerachid jest ovšem rn. Ktož chce znamenati jestli pravý. Zmaž s strdí, jdiž do

velnic a ním : sedieli ua nm která vela, tehdy neuie pravý. Tea kámen ktož v uštech

jmá, nemóž s jeho v žádnej vci pravda skrýti, by jie nezvdl a inie lovka každému milá ").

Grauát jest každému bohatému znám, ale to jest lepšíc, v nmž jako lioletuá bar\a

pichodí; svtlejší bývá a pode co podloží rného. Ten pudi z srdcí péi a smutek, a

iui svého pstúna veselá a milá '').

Jaspis {Jaspis} jest barvy rozliné. Majlepší jest zelený a svtlý, a má žilky rvené.

Ten stojí v stiebre, všeliký plav krvavý stavuje. Kteráž panie jej nosí, mateí nikdy ne-

bude ; ale kteráž bez nho pone, pi nm bez bolesti díeátka zbude. (Jiní pjtúua vesele

ailna a míla, a vodné tele zapuzuje *^).

Jacint (Jacinctus) jest dvoj, vodní a zapbyrny. Voduí jest plav jako chylé s k b-
losti a pln vláhy. Zafirní jest modr a such, ve všelikej vci tvrdý. Spáti mnoho velí

dává dobrý smysl, plodí zbožie a mila iní pstúna ^^).

Hyena (Rienia) kámen proto alove tak, že s z toho zviei-ete, jemuž Hyena djí ot

oí iní. O tom zvieeti misti pravie, že jest veliké jako vlk a lité velmi; i lúdí s
v chlév za komi , i znamenává kako kterému dietli anebo psu djí , a nauí s té ei

pizova diet anebo psa, roztrhaje i suie. Z toho zvieete oí ten kámen s iní. Ktož

jej nosí pod jazykem, uhodne všehkú vc ").

Iskusl (Isliscns) jest barvy šafránové, tak s pomalu dá šiepati, že jej pradií, a což

z uho pradii to rúcho nehoí, ale ohnm s obnovuje. Protož mnie nesmyslili, by to
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rúcho bylo z vlny salamaiidrory , neb lu I.i , by Is jeonce bydlela v oliiil; ule pravda

jest, že déle uióž býti v olini, než. jiný had. Ktož ten kámen noai, nebojí a nižádných

blud ni vedae ni v noci '').

Ligu (^Liyurius) jcsl írvcné barvy a svitly, rabínovi podoben, jedno že v noci

uoitvieti. Ten »i inie z ry^jova moe; neb rys veda, že jelio nioú drahá jest, závidí aby

lovk jeho neužil, zahrabe jej v piesc i slvrdie. leu kámen také stéblo bére, a pravie

že to cini každý drahý káuien. Dobrt jest proti všem nemocem žaludkovým, a žlútenici

zapuzuje a bicho mékí *").

Lupar {Liparca vel Liiparus) kámen jest barvy rozliné, a pásem irveným pripásán.

Ten jest moci tak divné, že když zv)- trudná (posli-elena) k nmu pi-ibhno, tuž i slojí

bledi na kámen : a donidž u kamene stojí, dotud ni pes, ni lovék smíc k nmu pi-istúpiti.

A protož bývalí lovci to miesto znamenajíce, kamene hledají. Ten iiíí pstúna svého bez-

peína i ped lidmi i ped zvieaty ^').

Magnes (Magnes) jest barvy jakožto jest zerzievalé železo. Ten sem v Cechách

nale/.l. Ten železo k sob tiehnc, a želcío pitažené druhé železo tiehne až povisne mnoho

jehel jedna u druhé. A jsú také magnety ješto jedniem rohem liehne železo , a drahým

préu. Jest také mngues jenž nepitiehne, ale železo jej tiehne: a jest magnes, jenž tiehne

tlo clovie. Ale ktožby uagneta zmazal esenkem, nepotiehnc nic. Opt magnes svú

moc slrali pi adamaniovi, tak že malý adamant velikého maguet.t svieže. Oiní sny hrozné;

a také pravie: položili manžel svému druhu niagneta pod hlavu, jestli druhu vren, ze sna

bude jeho objímati, a jestli mu nevren, zesna hrozii !ip:idne s lože. Zlodji zetrúcc jej,

nosí s sobií , vendúce v dóm, prospúcc uhle v tyech uhlech, toiš kátiech spií prachy

hned hrozú vybhnu všichni lidé z domu. Kiož vodné tele jmá, teu prach pije, zbude

své nemoci *").

Margarita (^Mavgarita) toiž pria ucbo biser znám nám jest. Naleznjí jej v skín-

kách Alelika jiež Ostrea dji. Ta nechtieci by jie lidé jmili, otvoí skínky, aby sd po-

hnížily : tak je pak v piesc nalézají. Ten kámen dává lehké vzdycbánie » posiinje srdce

a prsi, a stavuje plav všeliké krvi ").

Med [Medus) jest barvy dvojic: rný a zelený. Oboj jest jedné moci: oi istí

velmi. Pravic že velmi sílí lidi ustalé, lané a uidlé; a rný stndenú vodu sheje, jakžbrzo

jej vrhli v ni. A uinyjeli se kto v lé vod, splziie všecka kóže; a napjeli se kto jie, bude

vraceti až i ume ^'^).

Melochit (Melocliites) jest temné zelenosti. Ten jest stráž dtiniiý i v matein život

a v kolébce. Javnar týž jesl, Jižto alabastr jest kámen veliký, bielý jako kost. Ten nedá

s zmrdti, ni skaziti ijednej vci, již v nm položí, a proto z nho rovy a pušky inie *^).

Nadar jest bezmála jenž i botrax. Ten jest dvojie barvy: jeden jest jakoby v mléko

Vlili krve i pemohlo mléko, druhý jest ovšem rn, a nkterý má žábu vypsánu na sob.

Ten kámen vynímají z buf (ropiišiny) hlavy. Toho kamene zkušují takto: položí jej ped

bufu, a jestli pravý, podejmúc s dotkne si jeho ušly. Ten pi jedu promní svá barvu,

že jenž jesl rn , bude rozliné barvy ; a držíšli jej v ruce ožže t v ruku. Pi jedu ten

kámen dobr jest: šestie dobré dává a sbožie plodí; a drže jej pod jaz>kem, což u koho

požádáš, v tom lobi neotpovie **).

Onix (Onix) jest barvy erné a má pruhy bielé. To jest kámen zlobivý, nebo pstúna

svého iní strašná i smutná. V noci sny dává hrozné. Nalezuji jej rozliné barvy v žilkách,
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ale vešdy jest loviiemu uehlu podobcu. Pravie že Icii kámcu ciiií sž mezi ilievieiu jenž

Onika slov, a proto vonie když jej na oblé vrhií, ten kámen okolo chod cídí je *^).

Obralín jest kámen erný temný a pruhy jmá bielé a zelené. Dobr jest proti všem

nemocem, jenž oko móž jmieti. iní péstána nevidomá *^).

Orix (_Orix) jest dvoj: crveuý a erný, oba s jedny strany hladká a svtla a s druhé

kruptovata a temna. A když jej panna u sebe nosi, nikdy nepone, a jestlit trka, jakž

jej pijme také strati diet *'').

Pancer {PuíweiO má barvu rozliná i emu i ervenu i zelenu. Ktož jej nosí a na
bledá šilhav bude; a ktož pevážn na zjitra hledá, toho dne nic hrdinnjšieho jeho nebnde-

Sestie dává a tolik moci jelikož barvy *').

Perit QPeriles") jest barvy narveué, dobr jest tm ješto jim játry otiekají. Ale chceli

aby se jeho lehce a kázan dotekl, neb ktož jej stiskne ožže jej jako uhel *'j.

Pyrosil jest barvy rvené jako maso by bylo, jakož obak i jest, neb gdyž lovka
jedem olrávie, srdce, v nmž s vešken jed stavil, vyrežie a v ohe vloží, pro jed neshoH,

ale stvrdne i bude kámen. Ktož jej nosí bojem, jižt bude s obdrží, a jedn s nebojí.

Ten kámen Aleksandr jml na svém páse: a když s vracováše z Indie cht s kápati,

položil pás, a hned pelezl, ote ten kámen i pnsti jej v eku '").

Quirin jest kámen, jehož naleznu v hniezd detkovém: ten pakjeat velmi proroný. Ten

kámen pronošnje vše tajemslvie, neb komuž jej pod hlavu podložte, ten povie na s oožkoli vie'*).

Quamdros jest kámen v supovém mozku. Ten pomáhá svému pstúnu z všie zlé

píhody, také i z viezenie a jím dotknuti mož zámkóv a závor. A dává dojkám i bravóm

mléko, a jej zetrúce i dadie jim píti '*).

Sadaim jest kámen, ten nalezují v starého kokota hlav, a jej v mravencové lože

uvrhli, alevšak nehned, než po roce. Ktož jej u sebe nosí, což na kom prosí, to obdrží **;,

Saflr (^Saphiriis) jest dvoj: jeden ode vscboda slunce, a to jest lepší. Drahý jest

od západa, ten slov polský a horší jest. Ten kámen jest modrý jako jasné nebe, ale

zlý jest ovšem modrý, ale lepši jest temnjší modrosti, ale najlepší jest, jenž má jako oblaky

temné a rvené. Jest také dobrý jenž má bielé oblaky a jako mrané, a však sám jakoby

mohl jej prozieti , ten pímti odvozuje, bolesti zapuzuje od ela a od jazyka. Vidl sem

že okolo oka chodí ist je. Všech údóv posiluje, a nepátely míí, milostiva i nebozna

iní, v žat moc má ^*).

Sardonix (Sardonix} jest kámen trojie barvy: erven, rný a bl, a ím má vtšie

a slovútnjšie miesta, tiem jest lepší, a jakž estjšie msí jej barva, tiem horší jest. Ten

smilstvo pre pudí, a když on jest u zlobivého nic moci nejma '*).

Sardonis (^Sardonius) jest barvy jakoby byla ruda svtla. Ktož jej nosí, vždy jest

vesel, pidává smysla a pi nm takého nic své zloby nemá ^e).

Sardo {Sardo) jest kámen rven a zelen, ten tak s drží deva, až asto musí jej

8 devem odrubiti. Ten iní milost veliku mezi manžely ^').

Sileoit (Sileniles) jest trojie barvy: rven, bl, modr. Ktož jej pod jazykem jmá,

jist povie o všeliké vci, neb jakož sem o jiném povdl, ješto jest pravda, nebo jemuž

s jest státi, také upe úmysl, že nemož a mysli vyvrci. A nestálí li s jest té vci, ne-

pipustí k mysli. A to nemož initi jedno v prvý deíí msiece, a jedno když slunce vschodi.

A desátý deíí msiece v prvu a v šestii hodinu kamene toho pibývá, a ubývá když msiece

abývá, fflzie stavuje ktož jej nosí ")•
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Smaragd (Smaragdus) jesl barvy zelené a svéllý, a lepši jest ploský než okruhlý.
Ten kámen noh niievá v hniezd. Ten v zlalj stojí, plodí cest i zboiie, múdrosti a mi-
losti pHdává. Klož jej na sobe nosí, paducie nemoci zbývá ; íista a kázaná iiní, nebo tu
nemóž býti, kdež si hiech tlesný déje, a hned ni rozskoí na kusy. Oi dobe chová
a pamét dobrií dává '').

Sir (Sirius) jest kámen z Sýrie. Ten když jest cél, tehdy vod pla?á svrchu, a
když jej zetrú. tehdyt s pohlíží. Ktož jej nosí u sebe, nemúž utonuti "").

Sarkofág (Sarcofagus) ten jie tlo , kteréhož s dotkne
, protož z nho rovy íinie,

že tlo snie v ítyridceti dnech ").

Samius (Soniíus), jemuž zlatíce nekají jímž kamenie hlad e. Ktož jej pje
zbude závrata v hlav, a neustaviná mysl potvrzuje. Jedno zlé do sebe má, že kteráž
panie jej pi sob má, tj porodili diefátka nikakéž nedá. Me tlo silni, ale plavu
ijednomu nedá býti ^).

Seroin kámen jest žintý, svéllý: nalezojí jej pod borovici, neb pravie, že od boroviiie
smoly s ím v piesoe sluneném když dliiho v piesoe leží. A ktož jej nosí, kázán a ia
bývá, hady pre pudí; panie dieCátko lehce zbývají, tvrdí život od plavu všelikého «').

Topaz (1'upasion) jest dvoj : jeden jesl zlaté barvy a svtlé a ten jest dobrý, druhý
žlutý a ten jesl horší. Chcešli skusiti toho pravejli jest, nvrz jej u var, kdy naviece ve :

jestli dobrý, hned var stane, až jej ruku vyjmeš. A opt vezH s ve, budelil brada výše
než elo státi, nebo hlava dole a nohy nahoe^ lehdy jest dobrý. Krev stavuje, milá iiní,
a všecky svády klidí, obludám nedá pekážeti "*).

Turkois jest modré barvy, jakoby ta modrost mlékem byla podlita, a jest svtlý. Ten
jest stráž oí, nebo ueda jiuia ijedne skázy mieti, a brání svého pslúna v píhodách rozliných ").

Verfn jest bledé barvy s žilkami zelenými. Ktož jej zetra pje uleuje játry a slezena
a všecky srdené nemoci ^'').

Explicit Lapidarius de naturis quorundam lapidum.

M temel íf tria c. I his IX remolo, (flf =: 1000, 3 c = .300, 2 I = lOO, bei 9 dává 1389)

Paseka lue reu$ peril ense judeus.

Mineralogické poznámky k rukopisu: Lapidarius eský.

Od Jana Krejího,

Vyzván od velectného bibliothekáe pana Václ. Hanky, abych li rukopisu tomuto mineralogické
vy»vtleni podal, iním to s ochotou, podávaje výklad, pokud védomosti moje postaují.

Mineralogie jesl mezi pírodními naukami jedna z nejposlednjších; poínáf zárove s chemií, tedy od
polovice pedešlého století. Staré pírodní rukopisy erpaly své vdomosti hlavn z Theofrasta, Dioskorida,
Plinia, Alberta Velikého, nikoliv z pírody. Chvahiou výminku iní teprve pozdji hornické spisy, mezi
nimiž velké dílo Agricoly ze 16. století se vyznamenává. Co do látky niaji tedy rukopisy takové pouze
filologickou neb mravopisnou, ale pražádnou vdeckou cenu.

Vysvtleni povren moci kamenii, což zvlášt v stedovku bvlo dležité, leží mimo úkol mi-
neralogického výkladu, náleží! do oboru stedovkého mravopisu.

') Abeslok, bezpochyby slvrdlá íkalní smla, nebo kamenné uhlí.

') Adamanl, diamant; iní se o nm již u Theofrasta (De lapid. §. 32) zmínka. Též Pliniu.s o nm
mluví. V starých byl diamant mnohem vzácnjší než u nás; pocházel z Indie, ale vtší ást
diamantíi nebyla nic jiného než istý kemen.

•) Achales jesl spiisob kemenu, le soustedních rozlin barvených misek složený.
•) Alleklor jest kamenná sraienina, která v kulatých tvarech ve stevách nkterých zvíral se tvoí.

Bezoarové kameny.
•) Amant^ snad Aniiant, jest vláknitý spúsob augitu.
•) Amelhysl, již u Rek fialová odrda kemene.
') Adramand, snad leštnec olovný (Bleiglanz).
') Balag, svtlejší granát neb spinell.

') Bolrax, neznámý.
'") *«n/''i }<i od eckých asíi pod tím jménem známý drahý kámen, s nimž krásné zelený snMtagd

do jednoho druhu náleží. Staí ale neznali pravý smaragd.
") Karbunkulus

; pod tím jménem vyrozumívali staí ervený drahý kámen, dílem granát, dílem Ru-
bin-Spinell.

'") Kalcedon, chalcedon, jesl vláknitá odriida kemene.
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") Cero, snad njaký vyhranéný nerost. Mysli-!i spisovatel na hromový kámen
,

jest to speklý písek
v podob hrotu dutého, který se tvoí na písitých místech, kam blesk vjede. t

**J CelidoH, neznámý, bezpochyby pouze poverecný kámen.
"} Celonií. Na konci plodního ústroje hlemejždé nalézá se hrotnntý, tvrdý, z vápna složený ústroj

;

také míiže to býti víko nkterých hleniejždích škoíapek.
") Koral, známý to ervený kmen polypft ze Stedomoí.
'^) Krisulit, chrysolilh. Pod tím jménem uvádi Pliiiiiis drahý kámen, nikoliv ale náš chrysolilh, nýbrž

odrfidti topasu.

'*3 Kišlal^ prhledný, vyhranný Kemen. Byl již starjm Kekíim a ímaníini znám. U Kekíi zname-
nalo slovo xQvGTaXog anebo xQvffralXo? pvodn led a teprva v dob Platonov peneslo se na
prhledný kemen, o niuž se myslilo, že z ledu povstal. Totéž mínní ml Seneca a Claudian.
Theophrast uvádí kryslidl mezi pcetními kameny. Z básn Orpheu pipsané vysvítá, že byl uží-

ván k dlání zápalních oek. Plinius popsal kríštal dosti zevrubn, a uvádí jeden 50 liber tžký,
Myslilj že jest píbuzný s dinnianleni.

'") Krisopazion není slezský svtle zelený kemen, nýbrž snad žlutý jasný kemen.
*'*) Diahod^ suad odrda beryliu ; u Plinia slov Diadochos. '

^') Dionisia^ snad hadec s ervenými granáty.
-*j Drahont^ ueznámý, povrený kámen, u Plinia prííhledný bílého lesku, tak tvrdý, že se leštiti ne-

dá, snad diamant.
'^') Dycháneh, hadec ili serpentin.

-*) Eckit^ dutá pecka, neisté hndé železné rudy, tak nazvaný Adlerstein; povstává v železnatých

jílech, od vnitku odlupují se drobty a spusobují pi otásání v dutém kamenu chfest.

^*) Eliofropia^ Heliotrop ; zelenavý kemen s erveními tekami.
*•) EmidroSy neznámý.
^') Epislrií^ snad odrfidu achátu.

^'3 Gagaty erný gagat jest lesklé smolné uhlí, žlutý gagat jest jantar.

-') Gafjakron, snná spíisob tak nazvané skalní kže (Bcrgieder).
'**} Geloz, snad njaký ki-emen; u Plinia Gulaxias.

"J Galaktid. snad hlinitý vápenec, tak nazvané skalní ndéko, stvrdlé.

'') Geravliid. neznámý.
'') Gianát; od asu Alberta Velikého pod tím jménem známý drahý kámen
^*) Jaspis, odrilda neistého jemn zmitého kemene.
") Jacnt není náš dnešní pravý hyacinth, nýbrž snad safír.

"J fíijena, patrn povrený kámen, u Plinia (íalo\ias.

") Jskust, asbest, vláknily a hebký co hedvábné vlákno; jak známo jest odrdou amfibolu.

'"J Liguf, snad Lingur. Theoirast a Plinius uvádjí pod jménem Lyncurius kámen, který se zdá býti

pravým hyacinthem.
") Lvpar, kámen liparský, obsidian, jíž n Theofrasta.
*") Magncsy železná magnetová ruda, v Cechách u Malcšova a Písenice v Rudohoí.
") Martjavitay perla, staroslovansky biser, jako zde v staroeském. Známá to chorobná vylouenina

moské lastury.

^^) Med, skalice zelená, níckamínek.

"*) Melochit, malachit. zelený mdný nerost.

**) Nadar^ neznámý.
*^) Oiiix jest spsob achátu s ernými a bílými pruhami.
*") Ohralin, odrda achátu nebo jaspisu.

*') Orix^ neznámý.
**) Paiicer^ neznámý, u Plinia Ponchrus, t. j. kámen všech barev.

*') Pní, Piril, již u Dioscorida , kyz mdný a železný, z nhož staí dobývali m a ve spojení

s kadmií (kalamínem) dlali bronz.
'"*) Pyrosily snad kemen barvy masové,

") Qtiirin^ kámen povrený.
^'') Quamdros^ kámen povrený.
*') Sadaiin, Kámen povrený.
*•) Safír není náš safír, nýbrž nynjší Lapíš lazuli ilí lazur , z néhož se dlávala pekrásná modrá

barva ultramarín. Východní pochází z Tatarská. Cíny a Tibetu.

*') Sardonixy odrda achátu.

'•) Sardotiisy snad ervený kemen.
^') Sardo jest karneol, již u Theofrasta a Plinia pod jménem Sardion, Sarda.

'") Si7em, u Plinia Selenites, neznámý.
") Smaragd není náš drahý smaragd, kterýž pochází z Peruvie, nýbrž dílem malachit, dílem zeleny

kazívec, dílem snad beryll.

*°) Sír, bezpochyby pemza.
*') Sarkofág. Staí tesali z porfyru kamenné rakve, v nichž se prý mrtvoly strávily.

*2j Sfímíus, smirgl, pochází z ostrova iVaxos.

*') Semiit, snad stvrdlá smola sosen.

•) Topai, náš topas, jejž Plinius ped jménem Chrysolithus popisuje.

"•) TurkoiSy tyrkys, u Plinia Calais, modrý beztvarný kámen z Persie.

••) Verin, neznámý.

Tiskem Antonína Renna v Prnze^ 1859.
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Píloha k Živé.

íslo 8.

Choroby nervstva.

IV. Chorea. Nemoc svatého Víta (Veitsta/isí).

Chorea jest pi úplném vdomí trvající choroba keovitá samovolných sval, prj

níž neobyejné n podivné pohyby všech úd aneb jen díku, hlavy a oblieje, bezúmysln

aneb úpln proti vli nemocného se djí. Rozeznáváme malou a velikou choreu. Posud

se nenalezlo žádného anatomicky dokazatelného porušení, ani v ústedních ani ve vý-

stedních nervstva ústrojích.

A. Chorea malá neb anglická, Sydeiihamova, nepokoj nercá, zakládá se na

rozliných zmatených a nepiiniených pohybech sval, které za asu bdní ncustavn,

proti vli nemocného, ano i nejživji tehdáž, když nemocný se snaží samovolné pohyby

provádti, se ukazují. V hlubokém spaní se ke docela ztiší, v nepokojném spaní však

v menší mii-e se jeví. Pohyby keovité, které nkdy jen jednotné ásti tla zachva-

cují, jsou obyejn klonické a postoupn, skupinou se stídající, ideji však ústrkem

se jevící periodické otasy, chorea elektrická; aneb úplné tonické stahování, chorea

tetanickd. Vždy ale jsou svaly ochablé a zvadlé, nemocný schne a liledne. Vk dt-

ský a chlapí, až k vyvinutí se pohlavního pudu, zvlášt ženské pohlaví a jemné povahy,

v rychlém rstu, nejvíce bývají podrobeny takovýmto kccm. Za píležitostné píiny

se jindy pokládaly: mocnjší duševní vlivy (leknuti a házeti), onanie, nastydnuti, hlísty.

Nemoc ta, jejíž nebezpenost není veliká, trvává tyry až osm nedl. Lé.ní se dje

upoti-ebenim tlesného, duševného a pohlavního poklidu, zázivné a snadn stravitelné

(pimen maštné a solené) potravy a istého vzduchu; pimenými tlocvinými po-

hyby se dá povlovn opanování soustavy svalové docíliti. Jelikož nezídka astým hle-

dním na zmatené pohyby jiných pomocí pudu nápodobení tálo nemoc keová se tvoí:

tudíž pii léení takových nemocných k osobám nemocné obkliujícím zvláštní zetel

míti se musí.

B. Chorea veliká, tanec svatého Vita, nemoc svatého Vita, jest nemoc keová

v jednotných záchvatech se jeM'cí, pi níž docela mimovolné, ale obyejn v plném v-
domí sestavené pohyby se provádjí, úplné podobné tm, jež jsme samovoln uzaveli a

úeln provedli. Pohyby takové jsou : poskakování, hopcování, kepení, v ped a na zad

chození, bhání v uritém kruhu, toein' se kolem, lezení pes stoly a stolice, rozliné

pohybování rukama, nejrozmanitjší posunky, smích a zpívání, plá a kik, nápodobení

1
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zvíecích hlas. NejvySší stupn mohou se k jistému druhu noního blouzení aneb k žasu

(eclase) dovršiti, které dílem s peludy smysl a pozbytím mysli se spojuji, tak že ne-

mocný, probudiv se, o tom co se stalo nic neví, akoli v dob záchvatu bedlivé se hle-

dl vystíiiali všeho iieshišnélio obnažení. V lehích stupních nciiuici možno churavému

ješt nduviti, polykati a tento neb onen poliyb provádli; však tyto možnosti zmizí, jak

mile prudkost záchvatu se zvtši. Když nemocnému zabraujeme jeho inní aneb jej

fhceme zadržeti, záciivat pechází v nejprudší hnv a v zbsilost (mánie). Záchvaty

trvávají brzo jen minuly, brzo celé hodiny. Ohlašuji se obyejn všeobecnou rozdráž-

dnoslí, nepokojem, ouzkostlívostí, ochablostí, tesením sval, klepáním srdce a seveným

dechem, a zanechávají po sob ospalost, pot a všeobecnou slabost. Lhly mezi jedno-

tnými záchvaty mohou dny a týdny obnášeli, celá nemoc trvá teba nkolik let a pe-

stává povlovn, tak že záchvaty slabšími a idšími se stávají, a pozslavujc po sob po

delší as velikou citlivost nerv. V idších pádech pechází nemoc v trvalé námsínictví,

lak že nemocní s uzavenýma oima jako s otevenýma jednají, že prorokují, jako z bicha

mluví n 1. d.; pak ovšem se mní v nemoc duševní, v blbost aneb v padoucnici a t. d.

Píiny se uvádjí k veliké chorei tytéž, jako k malé. Léení obou je to samé;

zaasté zmizí tato nemoc objevením se mejr (toku msíného ženského). Ze mnohých

prostivdk léebných, jako arsenu, železa, zinku, mdi a t. d. se užívá, které jednou

pomohly, podruhé zase nic neprosply, tonui není se pro diviti pi známé a obhbené

zásad tak nazvaných praktik: Post hoc, ergo propter hoc.

V. Hysterie.

Hysterie jest choroba nervová, která jen pohlaví ženskému pi-isluši za rodné doby

od 15. do 45. roku, v záclivatech se jeví a velmi chronický bh má. Bývají jí za-

chvacovány nejenom itelné ale i hýbavé nervy, a je s ní obyejn spojeno ochuravní

mysli. Pvod bére z pohlavní soustavy a pochází z mnohonásobných píin , které se

vztahují k pohlavnínm pudu. Ped záchvaty, které obyejn za ranní doby jsou nej-

j)rudší, veerní dobou se však mírin', objevují se zaasté pedchdcové: zmalátnlost,

zmnná mysl , trapný cit nepokoje v nohou, nucení k moení a k zívání, pocit tlaku

a svíráni v srdeném dlku a v chtánu, zimavosl v týlu, nadýmání v život (vtrnost,

vapeurs). Nezídka se objevuje záchvat luihle , bud luisledkem vnšných píin
,

jako

jsou zlost, leknutí, dráždní pudu pohlavního, omyl ve správ životní, zastuzení: aneb

sám sebou keí bývá zachvácen
,
pede vším s pocitem velkého strachu , bloudivý nerv

(n. vagus) a tvoí dusivé a škrtivé obtíže v polykání (asthma et strangulatio hyst.), po-

tom též pocit, jakoby koule (globus liyst.) se valila ze života, hrudi až do krku a lady

by rozpraskla, pak i krátký, zadržený hlasný kašel s kovovým pízvukem, konen také

kee kiklavé, smšné, plativé, zlýkavé a zívavé. Srdce mocn klepá a nkdy i slyšn,

v hlav bolí malé jen a ohraniené místo (clavus hystericus), dech jest velmi zrychleu

a hluný, v život jsou bolesti kolikovité a povstává pocit, jakoby živé zvíe se tam

hýbalo; ncchulenství, vracení, nuceni nu mo a stavení moe, k tomu všemu pidružují

se bolesti kíže. Když záchvat vzmocní, objeví se potrhování a ztrnulí díku a všech

úd v nejrozmanitjší podob, poínajíc od tesení a tetelení se, až k nejvalnjším po-

hybm, ku kroucení a svíjení se nejstrašlivjšímu; též se pidružuji blouznní všeho

druhu, výbuchy námsinictví a nymfomanie, aneb obrny Jednotných itelných a hýbá-
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vých nervfl, všeobecné nnullení a pozbytí smysl. Význaiímií jsou náhlú peoliody ke-

('(ivýoli a i)rlir()inový('h záclival co do siilla a do sliipnfi. Po ítvrl- až iiinoliohodinných

dubiicli záchvat náhle se koni valným prolitím slzí aneb liojiiým odchodem moOe, ne-

zídka též pestává povlovné.

Za dobu mezizáchvatní jsou hysterické osoby nad míru citlivé, lekavé, podrobené

všelikým rcllexovým zjevíim, svémravé, hned veselé a rozpustilé, hned zase smutné a

plativé, slabých sval, beze vší vle a odhodlanosti, snadné zimomivé, se zvláštními

chuTmí a libslkami, velmi rády a jaksi chlubné bdujíce nad svým stavem, a vybízejíce

tím k soustrasti. Pi tom se naskýtají obyejné obtíže v ústroji rodném, jako nepravidel-

nosti v mýrcch , blotok , neduhy vajeéník : nádory a nadmutí brzlikn , krliavé oi,

krvotoky a obtíže v ústroji zažívacím.

Hysterie jest nejobtížnjší a nejdéle trvajíín' choroba, -iromnjíc se zaasté v mo-

nomanii a vytržem' mysli (ectase) a poti-ebuje k uléení jen písné zavedenou správu

života s pimenými tlocvinými pohyby. Ovšem musí léka dobi-e znáti stav ústroje

rodného, aby vdl, eho pede vším se chopiti má , by nemocnou k uzdravení pivedl.

VI. Námésíinictví (^Somnambulismus^.

Ndmsinictci neb noní blouzeni jeví se v nepravidelném stavu spaní a snní,

jest vyšším stupnm ospalosti a zakládá se na chorobných zábyvech mozku, pi emž
nemocný v spícím neuvdotnéném stavu , se zavenýma neb otevenýma oima , s vtáí

neb menší neitelností smyslových a itelných nerv tlesné a duševní iny vykonává,

které mu jindy jen bd s úplným sebe vdomím vyvádti možná, ano které i nkdy

s neobyejnou, ale pedce nikdy s nadpirozenou a proti zákonm pírodním elící spd-

sobností, silou a rozumem se dji. Spící tento stav se vyskytuje bud sám sebou, za dne

neb v noci, obzvlášt pi ouplku, aneb mže se umle tením a niagnetisováním pivoditi.

Podstata námsínictví, jež velmi asto od hysterických ženských se pedstírá, Jest

nám po tu dobu nezejmá; snad se mže jen za neobyejnou refle.xovou innost duše-

vní považovati, zatím co vdomí jaksi jest zatmlé.

Podobného stavu duše se dá nkdy chloroformováním docíliti, v jakémž stavu i

nejsprostší nevzdlaní lidé neobyejn rozumné mluvili. Nco zázraného provádti ná-

msíníky ješt posud žádný bezpedsudný léka nevidl.

Ocet.

že ocet jest tak oblíbeným kyselým pídavkem k našim pokrmm, toho píinou

jest kyselina, sestávající z uhlíku, vodíku a kyslíku, a tvoící se z lihu piijimámni do

sebe kyslíku. Od octa bére název kyselina octová, a však mžeme ji ze všech lihových

nápoj vyrábti. Protože ale v lihu krom kyseliny octové též voda Jest, tedy ocel

piviiý a vinný v pomru ku kyselin octové drží v sob více vody, nežli se jí v pivé

a ve vín v pomru ke množství liliu nalézá. Ocel vinný drží v sob co do váhy asi

dvacetinu isté kyseliny octové. V mén dobrém oct neobnáší tato kyselina co do váhy

více nežli padcsátiím až i ptadvacetinu.

Ocel jest tudíž dosti rozedný roztok kyseliny octové, které v sob drží i nco

bílkoviny a cukru, gummi (klO škrobového a jiných organických látek, jmenovit bar-
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vin, rznících se dle tekutiny, z níž ocet vyroben byl. Tak nalézáme v oct vinnfím

vínan drasliilý kyselý a síran drasliitý, v octe vinném a ovocném zaasté néco kyse-

liny tíslové, která ze slupek ovocních pochází. A oclan aelherový, jenž ze mnohých

druh vína do octa vinného pechází, dodává mu jemného a líbezného zápachu.

Kdyby se kyselé kvašení (kysání) úpln nedokonilo, jest v octe též i nco lihu,

jenž dalším pi-ístupem kyslíku ve vodu a kyselinu octovou se rozkládá.

Aby se kyselá chuf octu rozmnožila, jest v Anglicku tisícina kyseliny sirkové co

pídavek zákonn dovolena. U vtším množství pidaná kyselina sirková jest zdraví

velmi škodlivá.

Ocet napomáhá k trávení. Rozpouští krom leguminu (hrachoviny) všecky bílko-

viny, i lep a vlákninu v brzkém ase promuje v látku rosolovitou. Proež jsou ocet

a máslo užiteným pídavkem k rybám, jelikož vlákna masová se octem skracují.

A ponvadž kyseliny bukovinu a škrob v cukr promniti mohou , ocet k salátu

pidaný též se musí považovati za prostedek, jenž ke strávení salátu pispívá.

Tudíž jest i v nejmnozších pípadcích upotebování octa v pospolitém život rozumné

odvodnným obyejem. Jen do polévek hrachových, okových a bobových nemáme

octa pidávati, protože, af bychom ho i s nadbytek upotebili, legumiii fhrachovina) by

se v nm nerozpustil.

Rozpouštcí moc, kterou ocet ve všecky bílkovité látky psobí, vztahuje se též na

krev. Nápoje octové rozeují krev a chladí. Též i v mléku ubývalo by puchýk sýro-

vých, v nichž máslo uzaveno jest. kdyby matka kojící nad míru octa požívala.

Práv za píinou toho rozpuštní nejdležitjších ástí krevních, které se na krvi

ve vtším rozední jeví, jest neodpustná lehkomyslnost neb politování hodná nevdomost,

když dvata z ješitnosti, aby bled vypadaly a více ztepilosti nabyly, octa požívají.

Nezídka dosahují toho cíle spsobujíce si mnohem liorších chorob, které o nejkrásnjší

panenský rozkvt je pipravují.

Cukr.

Cukr má podobné djiny jako lih a sl kuchyíiská. Jako se lihové nápoje díve

inaly nežli umní je pehánti (destilovati), a slaná chuf moské vody díve byla známa

nežli umni ji pevaovati a vysoušeti: taktéž znaly se med a sladké šávy díve nežli

cukr, který jim sladké chuti dodává. Teprva v patnáctém století se lidé nauili cukro-

vou šfávu zavaovati, a teprv mnohem pozdji se toto postupování zdokonalilo.

Ale nejenom vyrábní cukru ale i známost naleziš jeho v nejnovjší dob zname-

nit se povznesly. Mírné podnebí evropské nalezlo v cvikle (ep cukrové) ovšem ne

velmi výiiodnou zastupitelku ttiny cukrové, a v severní Americe se k vyrábní cukru

používá javoru cukrového hust tu rostoucího. A však ttin cukrové se žádná posud

známá rostlina nevyrovná , a cukr ttinový musí se za nejsladší druh cukr považovali,

by i cvikla, javor a jiné známé rostliny cukrovité se ttinou cukrovou o pednost zápasily.

Cukr ttinový jest sladší a chudší na vodík a na kyslík nežli cukr hroznový, jenž

za to svou mocí, neprostedn se zakvasiti, nad cukr ttinový a mléný vyniká. Kyse-

liny však promují cukr v mléku a ve ttin se nalézající v druh cukru kvasitelnýj
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cukr ttinový neinedlen v cukr liroznový
,

proCéž 'ndfiou tyto oba dnihy jen prostfe-

dcín do kvaícní se pivésti.

Vaením s vápnem se cukr ttinový íisti , nebof šfáva rostlinná cukrovitá drži

v sobe rozpustnou bílkovinu , která tírnto spsobein k sražení se pivádí a co pna od-

cbázi; pi tom též su tvoi tekutina obsaiiujíci cukr, Jenž se nedá kr)'stalisnvati a na

véléini díle co hndý syrup se prodává. Kronié tubo se z oné tekutiny vyrábjí krystaly

cukrové, které, snnsivše se linod s potálku tvoeni se krystalii s cukrem, jenž se kry-

slalisovati nedá, hndý cukr, varný cukr neb lak zvanou nioskovadu (cukrovou mouíku)

podávají. Cukr ttinový, byv ješt více poúištn, krystalisuje zrnat a nazývá se homolo-

vým, kdežto cukr kandisový z povlovn utvoených pravidelných, menších i vtších krystal

sestává. ást vápna se s|iojuje s cukrem, a jmenovit mouka cukrová (nioskováda) jest

smíšena s kostanem vápnitým a lepavou látkou, bez pochyby gummi (klejem) škrobovým.

V medu nacházíme cukr hroznový, pak druh cukru, jenž se nedá krystalisovati, u

pak tak zvaný houbový cukr. Tento se nižní od ostatních druh cukrových tím, že

velmi povlovn se kvasí a mén kyslíku má nežli vodíku, kdež tylo dva prvky n ostat-

ních druh cukru v tom samém pomru spojeny se nalézají, jako ve vod. K tmto

druhm cukru so pipojuje v medu !)ez pochyby nco kyseliny ndéué, povstalé z roz-

loueni cukru hroziio\éli(i, a vosk, (lodobající se velmi tukm.

Nejenom solmi a kyselinami, ale i cukrem a medem šfáv zažívacích pibývá a trávení

se napomáhá. Cukrem v trávení jsoucím se dostává do šfávy žaludení látka, která pi^r

spívá k rozpouštní potravy. Nebof slinou už poíná cukr se promovali v kyselinu mlénou,

která na ten samý spsob, jako kyselina solná šfávy žaludení, na potravu úinkuje.

Proež také cukr nniohem lepši jesl, nežli obyejná domnnka o nm. Od té doby,

co se poznalo složení mléka, ml se vlastn cukr sprostit pomluvy, která od století na

nm lpí. Pomluva vždy po sob nco zanechává, á ješt posud jest u lidu domnní,

že cukrem se zuby kazí, tak všeobecn rozšíeno, jakoby mlo býti poznání, které nám

opané svdectví zkušenosti a vdy podává. ie bílé jsou zuby mouenín v západo-

indických osadách, a co dokazuje celé pokolení vyznaující se hojným požíváním cukru,

to nám dosvdují píkladové mnohých jednotník. Kostan vápnitý jest hlavní látkou

kostí a zub , ale teprv u dosplých , a pibývání kostanu vápnitého jesl hlavním dílem

vývinu
,

jaký dtskiJ kosti podstoupiti musí. Kyselina mléná rozpouští kostan vápnitý

v naší potrav se nalézající , a jelikož cukr prosteden toto rozpouštní podporuje,

usnaduje tím samým dodávání kostanu vápnitého'"zubm. Snad nikdo proti tomu nena-

mílne, že cukr ve vykotlcném zubu bolest psobí; jako cukr, dráždí sto jiných vci nerv

zubní obnažený. Kdož by v pravd vil, že zdravému škodí, co nemocnému bolesti psobí?

Proež sejmme klatbu, klerá na cukru u dtí vzí. Zubm neškodí docela, ano

spíše je potebným vápnem zaopatuje. Žaludku pivádí užitek, jelikož jsa mírn požíván

tvoí kyselinu mlénou. Stežme se cukrového zaobaleného do jedovatých, škodlix-ých po-

hanných papírk, a neberme dtem jich rozkoš a potšení, a vánonímu stromku jeho %T)adu.

Koení.
Pod jménem koeni chci zahrnouti hoici a fimrn, pep obyejný a španlský

(uherský, turecký, paprika), skoici a hebíek, muškátový oech, caniíii a šafrán.
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Krom bílkoviny a vosku, bukoviny a ffiimmi (kli") škrobového, škrobu a pryské-

ric, kyselin a sob', které co do množství a povahy se nehrub rzní, drží v sob vše-

liké koení tkavý, mocn zapáchající a pern neb koi^en chutnající olej.

Jen v hoici, jak ji požíváme, jest tento olej zplozeninou kysání. .lako kvas

mandlový promuje mandlovínu v olej hokomandlový, tak rozkládá zvláštní kvas erné

hoice ást v bílé hoici chybící, a však v erné se nalézající, v olej hoiný, v nmž
krom uhlíku a vodíku síra a dusík obsaženy jsou. Olej hoiný, svtle žluté barvy

jsoucí a pernou vni ze sebe vydávající, dá se jen s mnohem vody smísiti. Od nho má

hoice svou vlastní pernou chuf. Matice kvasná oleje hoiného chutná hoce. V erné

hoici jest kyselina stearinová (lojová) a ješt dvé jiných tukových kyselin, které se

též v hoici bílé nalezly, kdežto kyselina stearinová jí úpln chybí.

Oleje ostatních koení nalézají se utvoené v rostlinách samých. Jsou více koenné

než perné, sestávají dílem z uhlíku a vodíku, dílem ze spojení obou tch prvki s ky-

slíkem. S takovými oleji nedají se tyto tkavé oleje smísiti. Tkavé jsou sice nesnadn

rozpustitelné, ale pedce se dají rozpustiti ve mnohu vody, nezmýdluji se s alkaliemi, ale

jsou naklonny ktomu, že se pijmutím do sebe kyslíku mní ve pryskéice. V žádném

tuku nechybí kyslík, kdež zase velmi mnoho tkavých olej ten prvek v sob ani nedrží.

Hebiek nejvíce oplývá tkavým olejem, kdežto množství jeho v pernjším oechu

muškátovém sotva tetinu, ve velmi prudkém španlském pepi ne celou tvrtinu, v horké

francouzské skoici jen ptadvacetinu toho obnáší, co ho je v hebíku. Z toho vy-

plývá, že v tchto koeních ne množství, nýbrž povaha tkavého oleje stupe horkosti

8 pernosti chuti vyznauje.
i'.

i.
Pvodn snad jen palivá chuf koenných olej zavdala pi"íinu, že se jim vše-

obecn horko psobící úinek pipisoval. Ale návaly krve a klepání srdce prozrazují

zrychlení obhu krevního, které se požíváním koení dje. A nejenom patro a žaludek

se zahívají následkem neprostedcného dráždní, ale i tváe se ržov rdji. A proto

že tato koení dráždí žlázy zažívací, mohou rozpouštní potravy až k jistému slupni býti

nápomocna. Pak ovšem krev naše se opatuje nejenom palivým olejem, ale i hojnými

ástmi potravními. Dužnní a tvoení semene se zmáhá. Pud pohlavní se pobouzí

zvlášt vaniiii, jejíž nejpodstatnjší ástí jest olej tkavý.

Ale i spánek se zapuzuje a náruživost se vzmáhá. Všecky vci, které bezsennost

uvodí, dráždí mozek a zrychlují pohybování myšlení. Proež to není báchorkou, že

hoice pomijejin innost pamti osli'i. Proto že panit jest innost, jako pohybování

sval, mže se cviiti, jako každá innost tla. Obyejn béi'eme innost co povahu

hmoty za nástroj sám, tvrdíce, že hoice dlá dobrou jiauit. Bez hmoty ovšem ne-

mže stávati nástroje. Proto ale pedce neuulžeme spoustu hmoty, nýbrž bystrost a sílu

jejích pohyb za bytnost zvýšené innosti považovati. Pohyb ustává se hmotou, která

ho zbudila. Jak mile tkavý olej z krve zmizí, pak také dráždní se ukoní, které jím

v mozku vzniklo. Nástroj pamti nemže hoice ulvoi'iti, nebof paitit jest tvar, v nmž
se innost mozku jeví. Proto mozek za nástroj pamti držeti bylo by tak zpozdilé,

jako když bychom považovali sval za nástroj rychlosti. Mozek myslí
,
jako sval se po-

hybuje. Pocit a vle, upamalování-se a úsudek jsou tvary myšlení
, jako tažení a po-

trhováni, trilkování hlasu a makáni jsou tvary pohybování.
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Za tiHhradili-le neniúženie koni inili. prolož jioli iii-jpoHslatrijši laika do krve

žádiiuii iiuliiiMi ást neuvádí. Jsuu lo [luuliá dráždídla, u cu dráždí, mže pi-edražditi.

Pruež Jest neiiiirnust v dráždidlecli iniioiiuin nebezpenjší, nežli nadbytek potravních

vcí. Cnkr a siil kuchyská, máslo a sýr, olej a ocel daleko pedí koení, když hle-

díme na užitek jíuii tlu pipravený. .\Iyslíme-li na nestálé náruživosti, prcltlosl a za-

rytou evnivost obyvateUi tropických , u nichž požíváni koení s obyejnou potravou se

stídá: nemúženje se opravdu Sfuíiti s ukrutností, s jakouž Evropané své zemé pepem

a skoicí, hebíkem a muškátovými oi-echy obohatili. Kdybychom nemli toho koení,

bylo by o nepotebný, ba nkdy i .škodlivý pídavek k naši potrav mén. a Špaulové,

Portiis^alcl a Holanané by se nebyli nuiscli tak ukrutn a krvav na praobyvatelích

tropických vlastí provinili.

Kalokrevnosti.

Vlil. Kurdjovil io%iiiíéeni krve, kurdje (.scorbulus).

"' Tímto jménem oznauje se úplné rozmíšeni krve, hnití krve (haematosepsis), za-

kállajíí se na vehiii uskrovnnéui neb i úplném nedostatku vlákniny v krvi. K tomu

se [•iilružujo náramná nákloiinosl k vyro/.eni krve a ku krvotokm ze vlasovnic . ne-

jenom do dnžniny. nýbrž i na povrch úslrojii; ztenní ano i ásten úplné zrušení

obnovy tlesné
;
první se jeví v.íeobecnýrn huhenstvím. druhé mrlinou neb sntí.

Ilrnhdy se fnyslilo, že uskrovnni vlákniny v kurdjuvité krvi pochází z nadbytku

solí, v nichž vlákninu za rozpuštnou pokládali ; ale tomu odporuje nejnovjší obadání

krve kurdjovilých. Ovšem že považuje vtšina lékaii špítliiou , nedoslalenou a pe-

solenou potravu za nejhlavnjší píinu kurdjí ;. naproti tomu ale jiní drží neistý vzduch

za vlastní píinu této choroby, která špatnou potravou, duševním skormoucením , ne-

doslalkem v pohybování a t. d. se ješt více podporuje. 7. toho vysvítá, že o pravé pí-

in léto kalokrevnosti nic podstatného nevíme.

Za pocasnou formu této kalokrevnosti považuji se obyejné kurdje rlaslni tak

ivané (Scorbulus, Scharliockj a fteky Werlhofovij, purpura krrotoiná (morb. maculosus

Werlholii); za ri/chlou: zimnice hnilá (Faullieber) starých léka.

Pi-iz-naky kurdjucilého rozmišeiti krve. 1'plná sešlost (špinav plavá kužu a hu-

benství), spojena j.souc s náramnou zcmdleiH>slí a zmalátnloslí, s nedostatkem síly sva-

lové, tkavými a nestálými bolestmi a krvotoky všeho druhu
,

jsou nejpodstatnjší zjevy

této kalokrevnosti. Zvláštní a význané v této chorob jest utrpení diisni a tch ásti

téi^i, které se nejvíce namáhají, pede vším dolejších konin. Dásn bývají totiž nadu-

elé, zkypelé, tmavé neb modroervené. houbovité a suiidn krvácející: zuby se snadno

viklají, dech smrdnt zapáchá, chu je hnilá a snadno tvoi se vedy v listech a slina-

vost. Na dolejších koninách, zvlášt mezi lejlkovými svaly a okolo kloubu kolenního

a chodidlového, objevuji se vtši procezeniny krve, otoky a krvotoky; proež se v brzku

patrná tuhost nohou a obolenost pi chozeni pozoruji. V dalším bhu choroby naskylují

se petee a krvavé prouhy po veškeré kži a ve vnitních ústrojích, krvotoky, atonické

zvadlé vedy a mrlina. vyduli kostí (tofy), ervoto v kostech a zpnkení kostí; konen
nadržující, zle zapáchající výmšky, všeobecná vodnatelnosl , ochroma nerv a zádusa
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otokem plic. innost mozku už z poátku choroby se ruší, kteréžto rušení poznáváme

po smutné skleslosti mysli, omrzelosti, ustaviné náklonnosti ku spaní, které však lovka

nesílí a neoberstvuje
,

po mdlobách a jiných tžších píznacích mozkových. Slezina a

žlázy mízní bývají nkdy velmi naduelé.

Kurdje panují nejvíce na lodích mezi námoníky, ale za pedešlých dob více než

za našich as, a pak ve velikých pelidnatých mstech
,
jako ve Vídni ve pedmstích

na Dunaji ležících; v Praze jen as od asu v trestnici.

Léení se musí vztahovati k zlepšení krve a musí ohled bráti ne jenom na nové

tvoení krve
,

jak zdárnou potravou tak i erstvým vzduchem , ale i na istní kr>'e

ústroji výmšnými, zvlášt kží. Dobrá strava, erstvý vzduch, teplá, suchá a svtlá

svtnice, istní všeobecné umýváním a láznmi, pimené šatstvo, obveselení mysli

jsou nejhla>'njší prostedky k uzdraveni. Mezi potravními vcmi ^^nikají: erstvá, snadn

stravitelná živoišná potrava v tekuté aneb co možná mkké form, a erstvá mladá

zelina, jejíž mnohé druhy i jméno protikurdjových (antiscorbulica) obdržely, jako: e-
icha, ken, šfovík, Ižiník, kyselé zelí a tm podobné. Co nápoj mžeme schváliti dobré

vyleželé pivo, sladový nápoj a chlebový se šfavou citrónovou, mléko, podmáslí, kyselé

mléko, syrovátku. Z vlastn léebných prostedk, které však bez poádné správy ži-

vota nepomáhají, schvalovaly se: kvasnice, kyseliny, china, koenné, hoké a tonické

prostedky, jakož i aelhericko-olejové. Proti kurdjní dutin ústní se potebují: \y-

plakováni úst octem neb šfavou citrónovou, lih Ižiníkový neb ledek, dotýkání se dásní

kyselinou solnou, kamínkem pekelným, oxymelem aeruginis aneb tm podobnými.

O bsnosti ili vzteklin (Hundswuth, Hydrophobia) ').

Bsnost jest choroba pvodn jen v psím plemenu (pes, vlk, liška) a též dle udání

nkterých u koky se vyN-ynující, ale nákazou všecky naše domácí zvíata zachvacující,

velmi rychlý bh mající a vždy usmrcující, která se pevládajícím rušením vdomí a pudu,

etnými nervovými zjevy a nedostatkem stalých promn anatomických co zábyvní one-

mocnní sousta\7 nervové vyznauje, v jejímž bhu druhotn promna smísilosti krevní

se doslaMije.

Bsnost se vyvinuje v psím plemenu bu samostatn, neb nákazou následkem

kousnutí už vzteklého zvíete. O náchylnosti k samostatnému vyvinutí se bsnosti nedá

se nic uritého pronésti. Jsou, kteí tvrdí, že jisté druhy ps, ku p. malí anglití,

pinové, pudlové, špiclové, vlkoviti a tigrovití psi, pak všeobecn takoví, jenž popudli-

vjší jsouce už od mládí horší a kousavjší jsou
,

pak samcové
,

pevládajíce potem

samice, mladí, rozmazlení, pes píliš krmení, nevaln se pohybující zvláštní náklonnost

k >yvinutí bsnosti jeví.

Co pileíitostné píiny se uvádly nejenom velké vedro letní, nýbrž i znanjší

zima, ale nemoc se vyskytuje na jae i v podzimku, a nkdy práv hojnji za stude-

njšího letního poasí, kdežto v horkém zaasté úpln chybí; napotom nedostatek dobré

') Viz Dr. M. F. RoD's Lehrbucli der Path. u. Ther. der uutzbaren Uausthiere. Wieu 1856-

i
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a hojné vody— vc, která k utvoení bsnosti nepostauje, jelikož tato zachvacuje též psy

nikdy bez vody nejsoucí, kdežto naopak ony ne íaslji napadá, ktei^í nouzi na vodu

trpí. Mnozí se domnívají, že prudce rozdráždný a neukojený pud pohlavní, jenž tam,

kde v pomru ke psm skrovný poíet ubek se druží, až k vzteklosti se dovršuje, hlav-

ním pvodem vypuknuli bsnosti jest, pi íemž však si pomysliti musíme, že duševní

rozdráždénost a rozhoíenost, s jakou psi samci po sob chapají, zde co dležitý fak-

tor platí. Žádná ale z uvedených píin, dle posavadních zkušenostf, o sob za jediný

pvod této choroby sloužiti nemže, nýbrž hojnjší \7vinování se bsnosti stojí v po-

mru se stupnm ochoCilosti a rozmazlenosli psa, jenž dle své povahy šelmou jsa musí

se íditi okolnostmi pirozenosti své opanými.

Ale i uvážení tchto zavilejších pomr nepostauje k >7jádení epizootického

objeveni se bsnosti; nebof už od starodávna a zvlášt za novjší doby se pozorovaly

roky, v nichž bsnost na spsob nákazy a to pes další krajiny rozšíena se objevila,

lak jmenovité r. 1852 a 1853 panovala ve vtším dílu severního Nmecka a Francouzska.

Ve Vídni takové nákazy panovaly r. 1815 a 1838— 1841. Jelikož meteorologický ráz

tchto rok byl velmi rozliný, musíme se utéci k zvláštní miasmatické , až posud blíže

nepoznané povaze vzdušního oboru co píin, která v stavu jest u ps, od pírody aneb

následkem pestálých nemocí citlivjších a kousavjších, bsnost uvoditi.

Jak mile se choroba vyvine, hned v prvních zaátcích se utvoí nákailinina (con-

ta^ium), která se až k ukonení choroby poád více vyvinuje, ano i po smrti zwete

úinkuje a na lovka , ssavce a ptactvo domácí penesena býti mže. Jest hutná , lpí

na slin a pn ústní, nachází se v krvi a bývá -kousnutím vzteklých zvíat, nejenom

ps, ale i jiných následkem kousnutí vzteklých zvíat, i v druhém pokolní penesena.

Nebývá však každý jednotnik, do nhož nákažlivina byla pcne.icna. bsností zachvácen,

ehož rozliné okolnosti píinou bývají; ku p. pokrytí tla vlnou, hustou srstí, šaty

a t. d. , na emž pi kousnutí nákažlivina uvízne , vtší neb menší hojno.sl nerv pora-

nné ásti, znanjší neb skrovnjší krvácení ranného mísla , ímž nákažlivina se

oplákne, konen i ta okolnost, zdali astjším, rychle po sob následujícím kousáním

slina vzteklého zvíete se zub se setela ili nic. Pozorováni, že v mnohých pádech

i do rány pišlá slina vzteklého psa nákazu ncspsobila, kdežto jindy i nejmenší uškrábnutí

kže ku pijmutí nákažliviny dostaovalo a nemoc vypukla, dokazuje, že mocnost nákaž-

liviny jest rozliná. Nejsnadnji se ujme u zvíat z psílio plemena, pak n koek, líže

už u prasat a býložilc. nejtíže však u lovka. Rány spsobené pokonsáním zahojí se

obyejn v brzku a pokousána zvíata jsou po rozlin dlouhou dobn úpln zdravá.

Tálo doba vtleni se jedu (Incubationszeit) , totiž as od okamžení stalého se poranní

až k výbuchu prvních píznak chorobných, rozlin dlouho lr^á . a nákažlivina jesl

jako skrytá; ve mnohých pádech se pozoruje vtší citlivost v šrámu, a oblizováni a

škrabání jest prvním zjevem stávajícího se vsáknutí nákažliviny. í'' ps vypukla vztek-

lina obyejn v fi— 7 týdnech po nakažení, akoliv se pozorovalo došli pád, že nkdy

teprva za nkolik msíc
, jindy zase v nkolika dnech vypukla ; « ko se dostavuje

od 3 dní až k 14 týdnm; u dobytka hociiho mezi 9 a 50 dny a pes to ješt, u

otci a koz od nkolika dn až do nkolika msíc. « prasat mezi O dny až nkolika

msíci, jak se praví, též za nkolik let.
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že kousnuti vzteklých býložilc vzteklinu mže rozšíiti, a že okovánim jich sliny

se dá rozpltíiiieiiill, [lukusy dokázaly.

V úsiruji zažívacím zdá se, že nákažliviua z bsnosti pocházejici svou moc tratí,

alespoíi víme s jistotou , že požíváni masa vzteklých ps zstalo neškodným.

ÚkaZ'!/ Titeklosti u ps. Obyejn se rozeznává bsnost u ps divoká (bkhavá

dle A. Jungm.) a tichá, kteréžto se nerzni podstatn, ale spíše jsou rozdílné zjevy té

samé choroby, které dle povahy ps, aneb dle jiných práv jsoucích onemocnni ps
a t. d. se stídají.

V bhu choroby rozeznáváme Ii doby

:

První doba pedchdc. Chováni ps jest zmnné. Jsou zjinaeni, totiž bud

zdánliv bysti^ejší, neobyejn pívtiví, k hnvu náhh; bu nápadn mrzutí, líni a ne-

pívtiví; zacasté se tyto dv povahy stídají, tak že se psi zdají býti rozmarní. Tiin

asem se též stávají nápadn nepokojnými, asto mní své ložisko, skrucuji se na nm,
jakoby se eliyslali ke spaní, zase však se vztyují a mní místo. Chu( k irani jest

tak zmnna, že psi zamilovaná jídla ješt si libují , obyejné žrádlo však bud stáli ne-

chají nebo jen omuchávají, nkolik soust do huby berou a zase vypouštjí. Významné

v této chorob jest Ihrini vlastnílio moe, lízání a %raui vlastního lejna a náchylnost

nepoživatelné a neslracilelné vci, jako jsou díví, sláma, peí a tm podobné, kousali

a požírati, lízati studené vci, jako je železo, kamení a I. d. Svtniní psové v zaát-

cích choroby neradi poslouchají svých pán a jen s patrnou nevoli, u nádvorních a jiných

svobodn žijících ps se vyskytuje nápadná plachost, urputnost a nepokoj. Zevnjšek

ps v té dob jest málo neb nic nezmnn; u jednotných se objevuje zemdlenost, skrovné

zrychleni dýchání, silnjší zardní spojivky oní, rozšií-ení panenky a lehké rozhojnni

výnisu na sliznici nosové. Psi, u nichž se bsnost následkem pokousáni od vzteklého

psa vyvinuje, bývají ped vypuknutím choroby na poranném miste relmi citliví, tak že

astji je olizují, oškrabuji a ohledávají.

Po dvou neb tech dnech, nkdy i díve zaíná druhá doba, totiž vlastni bsnosti,

v níž se úkazy chorobní ne v stejné sile, ale jakoby úslrkem objevuji. V takovýchto

záchvatech se vzmáhají úkazy, které povždy trvají, akoli v menším stupni, a obyejn

jest první záchvat nejprudší a nejtrvalejší. K nejznanjším píznakm choroby té ná-

leží pud k utíkáni s domu a k bhání, nápadná náchylnost ke kousáni a zvláštní

zmna hlasu. Záchvat zaíná obyejn zvýšeným nepokojem, nemocní psi mní ješt

astji místo a hledí se dostali na venek. Svtniní psové se trou neobyejn asto ke

dveím, aby se dostali ven, uvázaní neb zavení psové snaží se etzy neb provazy roz-

trhati, prkna neb dvée chléva prolámati neb prokousati, aby se dostali ven ; obtíže v la-

kových pípadech nahodilé jen k vtšímu hnvu je popouzejí. Dostávše se na venek

toulají se placho a probíhají v pomrn krátkém ase daleké prostory. Po návratu, jenž

nkdy za nkolik hodin, obyejn však za den se dje, ukazují psi zi-ejm vdomí o

nespsobnosti svého chování, jsou pi návratu neobyejn pi-ivtiví, bojácní a rádi zalí-

zají. Za doby toho záchvatu jest kousavosl ps nejvíc vyvinuta, a vzteklí psové jsou

v té dob nejnebezpenjší lidem a (iruhýin zvíatm, která za as jich tkáni nejvíc

bývají od nich pokousána. Tento píznak jest dle povahy ps a jich vychování rozliný.

Mnozí toliko chiapají neb kousají jen lehce a tnimochodem, druzí zase u vzteklosli tak

sdn se vkusují do vci, které se jim podávají, že si zuby vylamujíce pysky okrvacují;
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jsou-li zuvriii. kousHJi du prut kleci Hneli liludají duvuiiú slCiiy. zahrabuji su do slámy

a otásHJi si ziiLy až do uiiidlciii. i\c'jsllni'ji i)ývá kousavosl vžluklých psii druliynii psy,

kukaiiii, drbeží, méuó vSak vtóinii zvialy a nujiiiéii lovi-kciii popouzena, jehož oby-

ejn, oli/.vlášt když jicli známý jest, jen málo kousnou, lak že nkdy hmoždniny neb

odeniny povstávají.

Trcáni lakových záchvat, klercj siiaduii dráždním nemocných ps se objevují,

jest na nkolik hodin až i celý den a pi-es to obmezeno; jest obyejn kratší u cvie-

ných a svlninýcli psu, než u divoejších druhu; odleva jest tak úplná, že zvíata se

zdají býti zdravými. Význané jest zniénni hlasu. Kdežto u zdravých ps jednotné

narážky štkotu zi-ejin jsou rozdleny, naráží vzteklí psové jedním tónem a povy.šují

jej lak, že hlas uprosted stojí mezi štkotem a vytím. Mnozí psové vyrážejí zaaslé

takový štkot, druzí zase jen tehdáž, když se mocn dráždi
;
jen ve velmi ídkých pí-

padcích zstává hlas docela nepromnným.

Vlastního štiléni vody (Wasserscheu, hydrophobia), jež se druhdy za nejhlavnéjší

znamení bsnosti pokládalo, nestává; naopak nalézáme, že vzteklí psové vlastní mo
lízají, v náiní vodou naplnném jazykem chlemtají, ano i hltavé chlastají. Pohled vody

a polévání vodou dobe snášejí. Dosti píklad máme, že vzteklí psové živou vodou plavali.

Onemocnli psové zamítají obyejn podané jim irddlo, naopak se v nich ale zmáhá

chtí po nestravitelných a hnusných vcech, jako jsou : zem , seno , sláma, diví, malta

a lejno; vymšováni lejna a moe jest nejvíc zadržené, uskrovnné a bolestné; zvíata

v krátké dob nápadné zhubnou.

Siiznice tlamy jest v nejvíce pádech suchá, nkdy i rozprýskaná, vymšování vt-

šího množství sliny a viseni z huby psovy se jen tenkrát pozoruje, když zvíata pro ke
požerákových sval nemohou polykati. Obyejn bývá spojivka oní silnji zardlá,

zvíe oima ndiouí, oko je citlivjší k svtlu a poskytuje vtší lesk, dle nkterých sil-

njší blyštni, nad oima a na ele se tvoí malé vrásky, ímž psové mrzutý, potmšilý

pohled dostiivaji. Krom doby z-dchvalu zdá se, že trpí na peludy STiiysl ; hledí totiž

upen a vyteštn na jedno nnsto, neb lapají ve vzduchu jako po mouchách, vyniršfuji

se náhle z lehkého spánku a skáí vyjíce a skuíce tak daleko, jak daleko boudy neb

etzy poslauji, anel) hledí i na známé lidi a vci upen a jako na cizí.

V chodu psím není zpoátku nic nápadného; nepravé jest udání, že vzteklí psové

ocas mají svšený mezi zadníma nohama ano i sevený, aneb že jen pímo bhají. Prvni

se stává teprv tenkrát, když slabosti v zadku pibývá ; poslední jen když bývají proná-

sledováni, kdežto práv za as choroby z pímé áry spíše na právo a na levo se uhý-

bají. Za as jiotloukání se zdají se býti takm bez úplného vdomí, bží v takovém

stavu v jednom kuse. až se bud silí aneb zase k vdomí pijdou, naež se obyejn

dom navracují.

Trvání této druhé doby jest tak neurité jako první, a nepesahuje snadno 3 neb

4 dni, naež bud nepozorovan do tetí pechází neb náhle napadením mrtvice koni.

Teli doba ochrnuli vyvinuje se z pedešlé, jelikož záchvaty slábnou a vtdné me-

íery neúplnými se stávají. Hubensl\i rychle pibývá, zvíata nabývají kostrbatou srstí,

vpadlýnú slabinami (Flanke, bok), mdlýma zapadlýma oima, zakalenou rohovkou oní.

Qejvicc otevenou suchou hubou s vyplázlým jazykem píšerného a hnusného pohledu.

Slabosti v zadku pibývá, povlovn se ho ochrnuti chytá, psi chodí váhav , zadní nohy
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za sebou vlekouce, aneb leží ustavin jakoby ospale, pozdvihují se jen pedkem, zvlášt

když jsou dráždni , a pak i kousají aneb alespo chapají. Hlas se stane chraptivým,

dýcháni jest namáhavé, iilobilt zrychlené a nepravidelné; po nastalých konvulsivních

keích, které bud jen svaly jednotných ásti téla, neb i celé tlo zachvacují, za své

bére pes nejvíce soporosn pátý neb šestý den, zídka pozdji.

Úkazy posud popsané jeví se v tak nazvané divoké, bhavé bsnosti. V tak na-

zvané tiché bsnosti nejsou úkazy dráždní mozkového tak urité, rozílenost jest idší,

nepokoj, náchylnost k utíkání a kousavost jsou menšího stupn, churaví psové jsou tišší

a smutní. asn se dostaví ochrnuti iadni elisti, která více neb mén dol visí a

nemocným zabrauje kousání a pi'ijímání žrádla a nápoje. Jen když byli mocn dráž-

dni, jsou s to, aby elist seveli, proež i pi tomto spsobu choroby jest nebezpeno,

k takovým psm se neprozeteln blížiti. Proto že je huba otevena, tekou z ní sliny

;

nadueni chtánu a poieráku, nkdy i krku a jazyka jest velmi asté, nkdy i katarhalní

zánt sliznice nosové, hrtanu (larynx) a prdušniek (bronchi). Ostatní úkazy, totiž

zvláštní zmnní hlasu, který však ideji ze sebe vydávají, rušení vdomí, porušení

chuti k jídlu, brzké dostavení se hubenství a ochrnutí zadku ku konci, jakož i rychlost

bhu choroby se lak objevují jako v divoké bsnosti.

Bh choroby jest velmi prudký a vždy koní smrti ; trráni nikdy v žádném pádu

nepi'esahovalo desátý den, v nejmnozších pádech dostaví se smrt mezi pátým a šestým

dnem po vypuknutí prvních úkaz chorobních.

Pathologickd anatomie podává lak málo jistých údaj k dvodnému dokázání b-
snosti, že v nejmnozších pádech velmi nesnadné bývá, jen z otvírání tla urit souditi,

zdali za živobytí pes byl bsností zachvácen.

Nejdiiíeíiljši úkazy jsou : silnjší naplnní krti cer mozkových a michových,

nkdy serosní výzevy v mozku a v mise; rozsáhlé sloky krevni (hyperaemie) ve sval-

stvu, v buikovin spojivé podkožní, v jalrách a v ledvinách, ohraniené neb i pes celé

ústrojí rozšíené krvotoky v slezin, tmavá, jako kolomaz (dehet) hustá krer, v níž se

žádná sraženina netvoí, nebo jen po skrovnu , která tudíž brzo po smrti rozsáhlé vsá-

klo.sli v mrtvole spsobiije; stoky a výlevy krevní na sliznice lístroji zaíívacího, a sice

požeráku, v menším stupni píedu vším žaludku, jehož sliznice na i-asách jest nabobtlá,

stoky krevními peplnná a zaasté krvotonými nahryzeninami (haemorrliagische

Erosionen) protkána; sloky krevní na. jazyku, jenž bývá zaasté pokousán, na mandlích

a žlázách slinových, na sliznici chtánu, zvláš pi-iklopu (jazýku, Kehldeckel), pr-
dušnice a jejích vtví, které zaasté spnným výmésem jsou pokryty.

Od nkterých léka uvádné stoky krevní na nervech a sice bloudivéni (n. vagus),

podjazykovém (n. hypoglossus), na gangliích (uzlech) šíjových a hrudních nervu sym-

palhického nejsou stálé; taktéž bývá neobyejný obsah žaludku, jako: sláma, seno, hadry,

chlupy, lejno a t. d., což se jindy za význané v bsnosti drželo, též pi jiných choro-

bách ps; stálejší však je nedostatek žrádla v žaludku aneb jen velmi skrovné množství.

Marochellovy puchýky jsou jen peludem obrazotvornosti. Uhrnkem má anatomický

výsledek v této chorob velikou podobnost s oním. jaký nalézáme po prudkých a náhlých

otráceninách ps narkotickými vcmi, jako jsou kyselina vodnomodová, nikotin, strych-

nin a t. d., a v mnohých pádech jest nad míru nesnadno jen z otvírané zdechUny uriti,

zdali pes na bsnost pošel, ili nic.
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Z nalioe uvcdi-nýi-Ii udaj vysvítií, že poznáni bisnosli se dPje iin z jednotných,

za význarné držimýcli piznakQ, alohrž jen z posloupnosti ad úkaz cliorobních. ("elé

to sknpíMii povlovnP so objevujících úkaz poukazuje s velikou ku pravd podobnosti na

ziiliyvin' porušeni prodloiiiené michy a mozku, které se nepravidelnými zjevy v oboru

poliyblivosli, cilulnosli a innosti duševní poznali dávají.

Abychom bsnost od druhých chorob, s nimiž by se smásli dala, rosrsnili, musíme

pede vším hledf-ti na nervové úkazy, jako jsou: veliký strach, peludy smysl, snadná

popndlivost pi védomí pomrn nevaln porušeném, na nepravidelnou chuf k jídlu ne-

obyejných a nestravitelných vcí, na pozdji se pidružující zjevy ochrnutí, zmnCní

hlasu a obtížné polykání. Kousavosl jest jen dotud význaná, dokud poukazuje na zvt-

šenou popudlivost zvíete k hnvu, pi emž své pirozené zbran používá ; cliybíf u dru-

hých vzteklých domácích zvíat, které v tomto stavu jinou zbraní: rohama, kopytama

a t. d. se ohánjí.

Choroby, s nimiž bychom bsnost smásti mohli, jsou: padovrnice , která se zá-

chvaty spojenými s úplným pozbytím vdomi, slinnim a pnníin z huby, úskostným

kikem (vytím) jeví; sánH v hrdle, prýmek
,

pi nmž všecky úkazy b.snosti chybí,

krom obtížného polykání a nco vtší citlivosti okolí požerákového pi tlaein'; zánty

ialudku a sler, které se horekou, obolenosti zadního života a nedostatkem nervních

úkaz od ni rzni. Jcšté mžeme s bsnosti másti pítomnost cizích tles c chtánu

a p poíeráku, pi emž vždy silné slinní a slintání se objevuje, cizí tlo bud viditelné

neb omakatelné jest, a nepravidelné úkazy zmizí, jak mile pekážka se odstraní. ZJecy

úkazm bsnosti podobné se naskytují, když v dutinách elní kosti se ptijamka tase-

micovitá (Pentastonmm laenioides) a velmi etné trojleuné tasemnicc nalézají, které svým'

háky pevn jsou zavšeny do sliznice tenkého steva a z mnohotvárného mchoepu,

nalézajícího se v potrav masité, se vyvinují. V poslední pípadnosti podává rozbírání

zdechliny nepochybný dkaz o povaze choroby.

U ostatních domácích zvíat mže se bsnost následkem kousnuti vzteklého psa,

jak jsme nahoe podotkli, vyvinouti ; úkazy jsou dle druhu zvii^at a jich povahy ponkud

rozdílné, u všech ale se objevuji už uvedené nervové píznaky chorobní.

Kon se po vypuknutí bsnosti stávají nepokojnými, dreptí, astji sebou trhají,

jakoby se neho strašili, z ni^palniýoh píin jsou Inivivi a rozdráždni, panenka

v oku jest roztažena, u hebc a klisen bývá pud pohlavní velmi roznícen, tak že první

astji prut vysouvajíce chraplav po klisnách ehí, a druhé s velmi roztaženýma za-

dníma nohanui himiji a z >Mšiiých rodidel (oiliodn) hlen iidký vytéká. U dalším po-

stupu choroby dostavují se obyejné otasy svalu kožního, napotom kee, veliká citli-

vost svtla a obtížné polykání. V dob zácli\atu lepou a tlukou pedmina nohama,

kouší \ztekle do bradlí aueb do jiných devných vci, tak že si zuby i zadní elist

vylamují, dech se urychluje, slina i pna visi z huby, hlas se stává drsným a chrapla-

vým. Pozdjší záchvaty jsou obye ii slabší. pi'esUivky mezi jednotnými záchvaty déle

trvají, zvírala slábnou, ke konci se pidává ochrnutí zadku, onemocnlá zvíata obyejn

leží, a nejvíce pátý a šestý den po vypuknuli choroby keovit zdcchují. Pi rozbíráni

zdechlin so totéž nalézá jako u vzteklých ps, jen že není cizích véci v žaludku. —
Podobné úkazy jako kon podává vzteklý hovézi dobytek. Veliký nepokoj , lehká

popudlivost, trháni neb otasy, paní z huby, mocná rozdráždnost pohlavního pudu,
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obtížné polykání jsou první píznaky cliorobné. V dob záelivatft jsou oi zardlé. upen
vyvaleny, panenka roztažena, hlas znintMi, zvírala buí uslavin, dupají nohama, padají

na zem a válí se po zemi aneb se hledí i-etzií a provazii sprostiti, trkají rohama a

eleiM do vcí jim odpor kladoucích s takovou vzteklostí. že je nezídka rozlámou a

elo si zkrvácejí, pi tom však nikdy nekousají. Chut k žraní a žvýkání docela utuchnc,

lejno jest z poátku skrovnjší, napotom však ídké a odchází samovoln. Konen se

dostaví též ochrnutí zadku a zvíata herou v kecch za své, ležíce a nemohouce se

vztýiti. Choroba netrvá déle sedmi dn a koní vždy smrtí. Od okamžení stalé se

nákazy pokousáníin až k vyjmkiuití prvních píznak chorobných uplyne delší doba, klerá

i pes nkolik msíc se mže protáhnouti.

Podobný prbh má bsnost u ovci. První píznaky chorobné jsou: zmenšení

chuti k žrádlu, ustání pežvykování , smutnost, naež následují lekavost, zmnní hlasu,

roztažení panenky oní, iipcnost a ztrnulost zraku, zardní spojivky oní, rozhojnní

výmsu sliznice nosové , vzmocnní pudu pohlavního. V dob záchvatu vyvádjí ovce

neobyejné skoky, kousají též do devných náiní; nikdy však po jiných zvíatech; dýchání

jest zrychlené, pud pohlavní rozilen. Pozdji se dostavuje veliká zmalátnlost, slabost,

konen ochrnutí zadku, zvíata leží nejvíce neustavné slintajíce z huby a z nozder,

a v keech zhynou za nkolik dn. Nález pi otvírání zdechliny též jako u vztek-

lých ps.

Ten samý prbh má bsnost u koz, jen že kousavost bývá stále více vyvinuta.

U prasal se pozoruje obyejn pii vypuknutí bsnosti vtši citlivost místa pokou-

saného a už zaceleného, které až k rozpuku drbají a škrabají. Chování jich jest di-

voké a lekavé, v chlév nepokojn se honí. zrak jest upen ztrnulý, panenka oní

mocn roztažena, dýchaní velmi urychlené slintáni z huby velmi hojné, hlas i chrochtání

f.hraptivé. V as záchvat jest pnní z huby velmi silné, kousavost velmi prudká, a

to nejenom do vcí neživých ale i k jiným zvíatm ano i k lovku, churavá zvíata

ryji v podestlanin, popadají chumáe slámy do huby aneb do ní zalézají. Po takových

záchvatech zejm se dostavuje volná pestávka, v níž prasnice i svá mláata cucat ne-

chají a je olizují. Pozdji následuje ochrnutí zadku a rychlé hubenství, a zvíata oby-

ejn hynou druhý až tvrtý den po vypuknuti choroby. Pi otvírání zdechliny nachá-

zíme jako u ps výlevy krve a krvotoné naliryzeiiiny na sliznici žaludení, ostatn

ty samé údaje jako v bsnosti druhých domácích zvíat.

U koek, pi nichž úkazy chorobní pro plachost tchto zvíat se nedají snadn

a uix-it pozorovati, jsou první znamení choroby : veliký nepokoj, pud k uteeni, daleké

a bezzámrné tkáni, neobyejné skákáni aneb zalézaní, naež následují: mocná kou-

savost, náchylnost ku poškrabáni pazoury, ochrmití zadku a zmnní hlasu, a konen
smrt za dva až za tyry dny.

Vzteklé šelmy, vlci a lišky, opustivše obvyklé bydlišt, bhají drze do obývaných

míst, nestrachují se lidí, ps a t. d., alebrž dorážejí na n, když se jim v cestu staví,

vzteklými nábhy, a poranivše je kousárnm jako pominuti a klátíce se utíkají dále. Kon
na veejných cestách a stáda na pastvinách aneb v stavadlech a ohradách bývají od nich

nopadeni a zvlášt na hlav a na pyskách pokousáni. Bsnost u tchto zvíat jeví se

nkdy i hromadn, zdali však sama sebou povstává aneb ustaviným kousáním jenom

se rozšiuje, nevíme.
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1 dotiiári (Irbeí bšvii hsimsli zacliviirciia ; veliký ni'|iokqj. dive- skoky, dirnplavý

lil.is. kiiiisavosl a koiKuín ocliriiuli js(jii i lu ncjlilavnf-jii pUznaky cli(ir(il)nc.

bsiiusl koni ritlycky smrti.

O Ivieni \yvimilt' hsiiusli iicmiiže poillú posud naliylú zkušenosti ani eri liýli,

všecky prostedky vyclivalovaiié a odporiiéovaiié k opaiioviiiií tlo clioroliy ukázaly se

iiedoslatcnýiiii; proí-ež imiže inílí zde iiiísla jen záchrana.

Cil lélo záchrany jest

:

a) Vyviunii t('lo clii)r(diy zaliránili jak daleko iiio/.iio :

^^^

b) pi-eneseni léto clioroliy na jiná zvii'ala. jakož i
^.j

c) vypuknutí clioroliy po stalém se pixMiescní zameziti.

a) Nejlilavnjší pée musí tam elili, aby psi jak daleko možno pi-irozeii se dnclio-

vávali. a to podáváním dostalenélio a pi-iméenélio pokrmu a vody v hojnosti co nápoje,

cliniiiním picd nepíziii\ými vlivy náhlé zmny teploty a vzduchu, usnádniiim bháni,

ne pi-es pi-ilíš lasnÝiii liraiiiiii mlaiíal kojícím ubkáin a 1. d. Záhodiio by bylo, aby se

držela jen zvíi-ala istélio rázu a plemene, a aby se pilnji bdlo nad pojímáním se jich

k udržení istoty rázu. jelikož nás zkušenost uí. že p|-ede vším jen bastardové pii-

vodii bývají bsností zachváceni. Každý onemocnlý pes vbec, zvlášt ale bastard

jen ponkud jiodezi-elý. ml by nemodlen ilo lékaských rukou se doslali, nevyléitelní

aneb kousaví psové mají však se zabili.

.\liy se možnost samostatného se vyvinuli bsnosti na nejskrovnjší míru pivedla,

bylo by odsíranni všech ne ncvyhnnleln potebnýcli, a sice z libflslkárslví a z dlouhé

chvíle držených psu potebiu'. K lomu cíli by byl seznam všech psi°i dle stái-i. pohlaví,

plemene, velikosti, barvy, jineiia, \laslníka atd. záhodný a na_ všecky ty, jichž nevyhnu-

tidná poteba se nedá dokázati, by se musela da zavésti. aslji za rok by se museli

všickni psi ohledati, a tu by se snadn nalezlo, klei by se mli pro vyšší stáí, ne-

zhojitelné hnusné chorobv, pro konsavosl alil. zahubiti. A'a venkov musí se zvlášt za

doby bhání bedlivý pozor dáti viíbec na všecky psy, zvlášt však na ovácké a cizí

tkavé', jimž pístup do chh-víi musí se zamezili.

b) .\liy se peneseni bi\<tnosli na jiná zvírala zabránilo, bylo by nutno vydali po-

neni o prvních zjevech bsnosti ii ps. aby každý vlastník byl v slávu, zaátek bsnosti

11 vlastních psfi poznati.

Aby se pokousáni vbec piedešlo , zachovává se beztoho ve vtších mstech pi-
kázaní, ž(í všickni psi krom domova musí býlí náhubcem opateni, jenž musí býl tak

ustrojen, aby psm sice pití bylo možné, ale kousání zhola zamezeno.

Úkáži-li se u psa první píznaky bsnosti, musí se to místnímu policejnímu úi-adu

udali, jenž, kdyby ješl žádný lovk neb zvíe nebylo pokousáno, postará se o neniedlené

zahubeni psa. Taktéž se musí dáti zabiti psové , klei-i od vzteklých neb podezelých

ps byli pokousáni, jakož i jiná domácí zvíi"ita , ii nichž by následkem pokousáni od

vzteklého psa bsnosl vypukla. Když by vzteklý pes po polích tkal , má se, kdyby se

živý nemohl chýliti, zabiti spsobem pro li<li nejmén nebezpeným, k jakémužto cíli sc

mnsí obyt\jn sebráním innoliého liilti na svých ccslách honili a pronásledovali. Kdyby
lakoví vzteklí neb podezeli ])Sové lovka neb jiná zvíata pokousali, jest žádoncno je

za živa schytati, aby dobe steženi jsouce mohli se pozorovati a dle nálezu další ochran-

livé zacházení s pokousanými zaíditi. 1'odezieli neb pokousáni psové, klei lidi pora-

nili, mají se nejmén tyicet dni hlídati. Tkaji-li po venkov vzteklí neb podezelí

psové, lišky neb vlci, musí se dotyné osady co nejrychleji o lom zpraviti; obydlí a

chlévy se musejí uzavírali, dli a domácí zvíata doma držeti, psi a koky uzamykali, a

lolo pravidlo pokud nebezpeí hrozí zaclnivávati. Kdyby se podezelý pes, jenž lidi po-

ranil, nechytil, ab; zabil anebo zdechl, mají sc psi, kteí by snad byli od nho pokou-

sáni, po šest nedl slíci, aby se mohlo poznati, zdali u nich bsnost vypukla ili nic,

a pokousanému lovku hrozící nebezpeí aspo pnbližmo oceniti.

Byla-li by vtší domácí zitirata pokousána, musí so vlastníkovi na vli ponechati,

zdali chce hned v jich zahlazení svolili, aneb je nejmén pes osm nedl v ustaviném

pozorování míti, v kteréžto dob na pasivu se hnáti aneb jsoii-li potažná, nedaleko obydlí

ku pracím poti-cbovati se mohou. V iio.slcdní pípadiiosli by se muselo pi dostavení se

prvních podezelých úkaz hned náležité oznámení uiniti a ncmocmi zvíata neprodlen od
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zdravých se odlouiti. Mléko zvíat od podezelých ps pokousaných mže se, dokud zdráva

jsou, potebovali, ano i požívání masa takových zvíat, jen když místa pokousána se

V7ezají, nemže se dvodn zapovídati, dokud žádné chorobné píznaky na nich se

nepozorovaly.

Když však bsnost úplné vypukne , musí se požívání mléka a masa bezvýminefné

zakázali. Zdechliny vzteklých aneb jen pro podezelost zabitých zvíat musí se i s kžemi,

kížovými ezy nepoužitelnými uinnými , hluboko zakopati, všecky vci , které s nimi

v stýínosli aneb od nich poskvrnny byly, bu zniiti aneb co nejbedlivji oistiti; sláma,

devné náiní, provazy, pikrývadla a t. d. se musejí spáliti; železné vci, jako klece,

etzy, kruhy musejí se vypáliti; kožené, ješt nespotebované náiní, emeny, popruhy,

luhem vymyti
,
podlahy vyvrci, devná prkna luhem vyistiti a ohoblovati , stny chlév

oškrabati a erstv obíliti.

c} Když užitená domácí zvíata od vzteklých byla pokousána a nesvolí-li se v jich

nemedlcné usmrcení, musejí se na celém tle bedliv prohlédati, aby se všecka pokou-

sána místa jist vyšetila. Povrchní hmoždniny pálí se žehadlem, erstvé ješt rány se

vymývají vlažnou vodou, aby se krvácení, jímž se nákažli\ina mže spláknouti, udrželo

v proudu, ku kterémuž cíli se mohou pi skrovném krvácení neb už zacelené rán vezy
udlati, ano i okolí se mže vyezali. Kdyby se na uších neb na konci ohonu pozoro-

vala pokousána místa, mohou se úpln uíznouti. Napolom se musí rána vždycky leptati,

nejlépe sehnanou rozpušlninou Icptavého drasla aneb sehnanými kyselinami minerálními,

pak se musí hnisání, nejlépe práškem z májek, digestivní mastí s erveným praecipitátem,

pryšcem a t. d. spsobiti. Uvnit se nejastji dávají májky (kantharidy, španlské

mušky), a však s velmi pochybným výsledkem.

DROBNOSTI
Pohbeni za živa.

K objasnní domnlých dkaz o pohbení za živa, které nejvíce se zakládaly na

hlasech z hrob zaznívajících, hlasitém volání, a na zmnné poloze mrtvol ve vyhra-

baných rakvích, musí nám sloužili za vdce pan Devergie, léka u Paížské raorguy,

kde se nalezené neznámé mrtvoly po nkolik dni na odiv staví, nežli se pohbi. De-

tergie, jenž ustavin veliký poet mrtvol v rozliné dob po smrti pozorovati musí,

znamenal, že z ostatních zmn v mrtvole hnilím spsobených ryrinorúni plynu uvnit

mrtvoly lak silné jest, že nejenom tlo nabubí, ale nejrozlinjší promny polohy jednot-

ných úd, stoení a skroucení tah obliejových, ano i pohyby celého tla se piházejí

v ten spsob, že mrtvoly s lavic, na nichž pod sklem vestavny byvše nebyly pivázány,

spadaly, se obracely a I. d. V tomto úsla%u se skuten už asto pihodilo, že lidé

plni strachu k dohližileli pikvapili, ohlašujíce mu, že ta neb ona mrtvola jest ješt živa,

jelikož pohybuje rukou neb nohou, klade se na stranu a 1. d. Vyvinutí plyn jest

nkdy lak silné, že nabubelá kže praská a plyn ze shnilé ki-ve se tvoící s hlasitým

teskotem vybuchuje. Zdali nemže rozehátá a roilená obraznost lidí povrivých ta-

kový teskot za volání neb klepání v pohrobené rakvi držeti, zvlášt nalezlo-U se, že

vyhrabaná rakev následkem silného vyvinutí plyn se rozpadla, poloha mrtvoly se zm-
nila a kže že byla nnsty rozpraskána? Tu také si utvoí lehká mysl loví snadno

rozliné bajky z tchto , neomylných" údaj, že nešastný pochovanec za živa v nej-

vtším zoufalství s nadlid.skou silou rakev rozpáil, v hrob se válel, o pomoc volal,

ano i ve svém vlastním mase zuil a sápal. Tato bajka o pohbení za živa, která se

nedala ješli niLdy podstatn dokázati, už mnoho lidí polekala a postrašila, tak že ne-

mžeme dost asto zprvu uvedené údaje obecenstvu na pamf pivádli, abychom tento

pedsudek pi nynjším spúsobu pohbení, kdež mrtvola dle zákona teprva za dvakrát

tyryadvacet hodin se pochovává, docela nedvodný vv-pudili a vj-plenili, akoliv posud

velmi asto od nesvdomitých a lehkovrných noviná rozšiováním nových úžasných

bajek, které však nikdy se odvodnili a dokázati nedají, podporován bývá.

Sesiavil: Dr. Josef Podlipský.

Tukem Antonína Renna v Praze, 1859.
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Spálení. Combustio •).

Spáleni se mže díti všemi lúlesy, která mnoho teploty ze sebe vydávají anebo

paprskují, biiJtcž si hustá, kapahiá nebo plynná. Sem klademe paprsky slunení, olic,

rozeháté neb eavé kovy, pálené vápno, roztopené kovy, horké neb vroucí tekutiny,

vybuchující stelný prach neb chloran drasliitý. Podobn úinkují též lepkavé látky,

jako kyseliny, louhy a louhovilé žíraviny.

Následky spáleni jSou rozliné:

1. Dle slupne horka. Roztopené kovy zhoubnji psobí než vroucí oleje, tylo

zase jsou horší než vroucí voda, jejíž bod varový mnohem hlubší jest. Jelikož voda

silnému tlaku podrobena vtší teploty dosáhnouti mže nežli jest teplota bodu varového:

dají se snadno vysvtlili strašlivé následky, které z páry vodní pi rozprasknuti parních

kotl na oblieji a v dutinách nosové, ústní a chtánové povstávají.

2. Dle tredni úink. Zasáhne-li plamen jen jako mimochodem povrch nahého

tla, nejsou následky tak záhubné, jako kdyby odv chytil, jenž se nedá tak rychle

svléci a strhati; kdyby horké tekutiny do šatstva se vpily, nemohou se obyejn tak

rychle rozšíiti, ale úinky jsou trvalejší, akoliv prudkosti ubývající.

3. Dle objemu, v nmž horko úinkuje. Spáleniny ne vysokého stupn, a však

pes velkou ást povrchu tla rozsáhlé, jsou pomrn mnohem nebezpenjší než takové,

které vysokého stupn dosáhly, ale toliko na malý objem se ohraniily. Úinky horkých

hutných tles pesahuji jen nco málo objem jimi dotknuté plochy, a vnikají vice do

hloubi, kdežto horké tekutiny pi veliké pohybnosti svých ástic snadno vice se rozšiují.

4. Dle slupne hustoty horkých tekutin. ím hustší pi stejné teplot jest teku-

tina, ím tudíž vtší chopnosl tepla má, tím déle lpi na povrchu, tím zdlouhavji se dje

odpaování a tím prudší a zhoubnjší jsou úinky. Sehnané a shuštné roztoky kyselin

neb solí, luebn o sob neškodných, pálí více nežli istá, na stejný stupe teploty

vyhnaná voda.

5. Dle ústrojství dotknutých ásti a jich iáhyv, a dle celé individuálnosti

popáleného. Snadno lze uznati, že následky jsou jiné, když se prsvitná rohovka oni

popálí, než když se stejný kus kže na zádech popálením zachvátí; že úraz jest zna-

•3 Prof. Schuh: Uiber Verbrennuug, Wieuer Spitalszeituug. . 4, 6, 6. 1859.
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njší pi popúlení požeráku nežli pi popáloní prsl; tak Irpi tlo vtší ztrátu, když se

popálí ústi moové trubice (cíble), než pi popálení jazyku. Mladí, nžní, velmi citliví

lidé zahynou snadnji a erstvji nežli dorostlí a jadrní.

Místní a všeobecní píznakové jsou dle slupne spáleni rozliní. Jest docela zby-

leno, více nežli tr stup rozeznávali.

První stupe, Kzovilý %áncl s ulvocním prysky! ú nebo bez nich,^ a vsak

bez hnisáni.

Zardlost (ervenost) kže svtlá, povlovn v normální barvu pecházející a mizící

pi tlaení prstem; cit horka, bolest palivá; otok nepatrný. Tyto úkazy trvají asto jen

24—48 hodin, a bolest na koncích prst, když byly popáleny, pechází v cit otupení,

pi emž idlo hmatu se umiriiuje. Pi silnjším úinkováni horka trvají nyní uvedené

úkazy nkolik dní, zaasté tež vyskakují žlutou tekutinou naplnní puchýkové neb pu-

chýe, jenž po nkolika dnech se rozpryskují aneb náhodou se protrhují, naež se nová

pokožka tvoí, stará pak na zapálených místech se slupujc.

Horeka se dostavuje tehdáž jen, když spálein' bylo volnii rozšíeno. V takové

též pípadnosti vyskytují se zvláš u osob velmi nžných a citlivých nespaní, blábolení a

kee. Smrt následuje v tomto stupni spálení velmi zídka, a dá se jen vysvtliti prud-

kým zachvácením mysli, násilným prorváním zábyvu kožního na vtší ásti povrchu tla,

a peplnním krví vnitních ústroj, totiž mozku i jeho blan a plic.

První stupeíi spálení se uskuteuje rychlým úinkováním plamene, horkých par,

horké vody aneb jiných horkých tles, af se již dotýkají bezprostedn našeho tla,

anebo v jakési vzdálenosti paprskováním psobí.

Též pímé paprsky slunení za vedra letního, zvlášt když po delší as v obnaže-

nou hlavu neb jiné asti tla osob spících neb opilých psobily, mohou tento stupe

spálení uvoditi. Když slunce jen hlavy se dotýkalo, povstávají z toho návaly k mozku

ano i mrtva mozku aneb zánt mozkových blan, tak zvané zahoení neb opar od

slunce (Sonnenstich).

Druhý slupek. Budlo nižádné neb jen povrchni odumieni ákáry kožní, a véak

vezdy s patrným hnisáním.

Bolest velmi úsilná, povstalá za úinkování horka a trvající njaký as po úinko-

vání, mže velmi citlivé osoby do omdlení neb do ke pivésti; avšak brzo se uskrov-

iluje. Svrchu udané úkazy zántu vyskytují se, spojeny jsouce s vtším otokem, a na-

skakují puchýové, z nichž jen menší usychají, vtší však se naplují naervenalou neb

mlénatou tekutinou a napotom pukají. Místa škáry kožní, jejichžto bradavky (Papillen)

byly obnaženy, hnisají nkolik dní, usychají však v brzku utvoením se pokožky, aniž na

nich šrámu pozstane. Zahojená místa setrvají po delší as zardlá.

Bylo-li úinkování horka silnjší nebo trvalo-li déle, sloupne se pokožka u vtším

objemu, obsah puchýe se zakalí a v bhu jednoho neb dvou dn zhnisovatí. Když

puchýe samy propuknou aneb se proíznou, bradavky kožní se vyskytují znieny, a sice

povrchní na rozliných místech nestejn hluboko vniklou sntí (Gangraena) ve spúsob

blavých, šedivých, nahndlých, neboleslných, mkkých, na nejvýš as linii tlustých pí-

škvar (Schorfe), které zprvu pevn s podkladkem spojeny jsou, pozdji však v okolí a
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vezpod nastouplým hnisáním se zkypují a kuncii slupiiji. Zn ías lí-clito béh so

vyvinuje zvlúšl u vtái rozsálilostí spáleniny a v citlivjších místech neb u nžnjších

osob horeka, která až k úplnému odražení všeho sntivého a k oištní rány dodržuje.

Plocha hnisající vyskytuje se nepravidelné nerovná, jelikož tu tlustší, tam zase tenší

vrstva škáry kožní znienu byla. Na místech, kde jen málo kže se zniilo, popinání

novou pokožkou mnohem rychleji ped se jde, proež Je vidti na dnu rány ostrvky

kožní, které se poznenáhlu zvtšují a s okololežícími v jedno splývají, Jakož i s kží od

okraji rány vybíhající, až konen se celé dno rány šrámem více neb mén patrným pokryje.

Tento stupe se pivodí Jen dotknutím plamene za nkolik sekund, ncjastéji však

vaící polívkou, mlékem neb vodou, jíž byla ást povrchu tla polita, aniž by mnoho do

obleku se bylo vsáklo a tudíž jen na krátký as tla se dotklo.

Tielí slupek. Úplné srušcni kuše, neb i iúslí pod ní ležících.

Teplota zde psobí v živý organismus , když se jen neprostedené a pímé ná-

sledky považuji, na místech, které nejvíce byly horkem zachváceny, ist chemicky, jako

v mrtvé organické látky, které se rozkládají ano i v pravd zuhlují, vydávajíce empy-

rcumatickou (priboudlou) vni.

Stalo-li se to porušení horkem na znané ásti povrchu tla lidskáho, okamžit

nastává veliké klesáni sil životních, ano i smrt následuje, a to zásti vlivem na sou-

stavu nervovou a s muivými bolestmi, zásti náhlým nestejným rozdlením krve a zru-

šením zábyv dležitého ústroje. Smyslové mizejí, bledost pokrývá obliej, žilobití sotva

že se cítí, pohybování srdce tuhne a stává se nepravidelným a dech se oblenuje. Za-

aslé to trvá nkolik hodin, nežli slabost nemocného opustí. Prof. Schuh teprva 36 hodin

po spálení vidl sinrl nastoupiti, když byly jen nkolik hodin pedcházely zsinalost obli-

eje a ostatní kže, pozbytí smysl a chrapot smrtelný s urychleným žilobitím a

spšnjším dýcháním.

Místní úkazy spálení jsou rozliné a ídí se dle prudkosti úinkování a dle roz-

linosti nosi teploty. Dotýkal-li se plamen, budsi hoící devo, hoící líh neb terpen-

tin ald., neb žcavý kov nkolik sekund tla, jakž to bývá pi hoícím odvu, >7skytuje

se porušení ve spsob erných píškvar co pravé iuhleni.

V menšíjn stupni úinkováiú, aneb spsobily-li vaící tekutiny spálení, vyskytuje se

všeobecná pokrývka néco ívrdii, necitelná pi mírném dotknutí, po njakém ase vy-

chladlá aneb jen sdlením teploty zahátá, co se týká barvy jen ponkud od pirozené

barvy se odchylující, pokožka nco zacrnalá, leckdos odloupena aneb snadn ve vtších

ástech odlupilelná, a škára kožní bledá. Na místech, kde pokožka chybí a vzduch na

škáru voln psobiti mže, povstává druhý neb tetí den itula, zcela vyschlá, velmi

pevná kra, na níž se nejtenši žilky, vyschlou krví naplnné, velmi zeteln spatují,

jakoby byly umle vystikovány. Takové místo vypadá Jako mrtvola, která by se po

delší as na slunci ležeti nechala, aneb Jakoby bylo nedlouho ped smrtí prýštidlo

(vesicans) úinkovalo.

Tam, kde pokožka zstala na škáe ležeti aneb kde obkladky volnému pístupu

vzduchu a vyschnutí ziibránily, vyskytuje se škára po sejmutí pokožky bílá a mnohem

mén vyschlá. Taktéž se tam žilky nespatují. Vyschnutí se dostavuje, když vzduch

po 24 hodin voln úinkovaly což se však nestává, když pi nevalné Uoušrcc píškvary

3*
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v okolních aneb v hloubji ležících íslech mezi tím se pipravující zánt a hnisováni

takovou prosáklosi a obmkení pivodí, že spálené organické ásti v bledošedou klka-

tou kaii se promují. Tato tvánost se i tehdáž pozoruje, když vroucí tekutina po

delší as na kíiži úinkovala.

S každým vyšším stupnm spálení pOjí se na hranicích jeho menší stupn, tak že

na obvodu seschlé píškvary druhý stupe a vn toho první stupe spálení se pozoruje.

Nejpatrnji se to ukazuje v malém pi upotebení žehadla (Gliiheisen) co léiva.

Když se stalo sežžení výbuchem chloranu drasliilého a dílem i prachu stelného^

jest kže ernými zuhlenými místeky více neb mén husté jako poseta.

Píškvary úinkují jako cizí tlesa na kži, a tuf potebí, aby se z tla vymetaly,

nevyhnuteln zántu a zhnisání, které stojí v pímém pomru s hloubí, do které bylo

porušeni vniklo, a s rozsáhlostí na povrchu. Proež zaasté druhý neb tetí den otok,

horko, zardlost a napnutí v okolí spáleniny jsou velmi vyvinuté. Bolesti se vzmocují

nejvíce až za nkolik dní, uvodí nespaní a hlasité náky, což se dá tím vysvtliti, že

úpln seschlá , kterýkoliv úd tla bud docela aneb jen ásten obklopující kra kožní

dotýkání ástí zapálených uzpod ležících zadržuje. Prudkost bolestí, které v takových

prípadnostech i trliání mohou uvodili, snadno pochopíme, uvážíce, že k vymetání konek

nerv kožních jest potebný zánt všech vtví, které v zachvácenou ást kže vnikají.

Pi vymetání rozsáhlých píškvar jest pro rozpadávání onch a pro velmi hojné

v okolí se vyskytující, akoliv isté hnisováni zápach tak nepíjemný a hnusný, že sotva

lze vydrželi u lakového nemocného a vzduch i pi nejbedlivjším istní ran se tak po-

kazí, že v nemocnicích rychle pokraující snt na istých ranách ostatních nemocných

se vyvinuje. V tuto dobu povstávají pro nemocného nové muky z bolestného ležení,

zvlášt když zežžením zadní ást díku utrpla, jakož i trapným, aslji potebným i-

stním a vymýváním v rozsáhlých a do hloubi vnikajících spáleninách.

Když vtší ást údu aneb nkterá místa na tle v tetím stupni jsou spálená; vy-

vinuje se vždy druhý neb tetí den po stalém se spálení silná horeka, pi emž ne-

mocní zpoátku nkdy bez citu a jakoby byli ospalí leží; naež potom silnjší bolesti

následují. Velmi silná žíze a vyschlý jazyk provází horeku, která též tak dlouho trvá,

dokud se všecko nevymele, a napolom ješt njaký as nadržuje. Pi rozsáhlých spá-

lených plochách se touto horekou jakož i znamenitou ztrátou vlhkostí, pi nedostatku

chuti k jídlu a stravitelnosti a ludiž z nedostatku náhrady, krev znuzí, hubenství rychle

nastupuje a krom nadání smrt se objevuje za píinou chudokrecnosli, pi emž se plíce

krví neb hlenem peplují; aneb horeka pechází v misáni a nemocný ješt nevyváži

z nebezpeí, byf i rány se už poistily, ano i ástí už novou kží popnuty byly. V tuto

dobu mže hnisání pro všeobecnou slabost ve zlé se promniti, a napolom se celá kree

kazi a nastává zapálení plic aneb následuje zlalovatni krve a djí se metastase na

plíce, slezinu, klouby atd.

Má-li se nemocný vyhojiti, dje se popinán se koii pi velikých ranách nejenom

od kraj, ale u ostatn zdravých lidí se tvoí na dnu rány ostrvky. Poslední zbytek

rány, pro veliké napnutí staré kže a nové ješt mén tažitelné, zavírá se nesnadn

aneb zcela se nezavírá, anebo vtší ást už utvoeného pletiva šrámového zase odumírá.

Pijde-li to však. pedce po velikých ztrátách hmoty k zahojení, tvoí se pevné a naduté

Irámy, které se dají bud jen málo pomknouti anebo docela nic, a zaasté povstávají pro
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silné napnutí zcciujících se kraj stoCcnosti, zkivcniny a rozliné vady tvúFnosli, zúženi

u srosliii iirúcliod, k. p. srosliií brady s huiujší klikovou krajinou, stehna s briciícm,

páže se hrudi, prstíi mezy sebou, zúžení neb srosteni prchodu ušnílio, zúžení ústi cihle,

požcráku a jícnu atd.

lvrtý stupe spáleni, pi emž ulici v popel se promuje, není pedmtem chirur-

gickéiio hojictví. Shoeni lovka z vnitrní píiny, jak se o lidech tvrdilo, kteí mnoho

koalky byli požívali, musí se z vdeckých dvod a z pokus, které so uinily, k baj-

kám pipoísti.

Pedpoviit pi spálení ídí se, jak se ze svrchu uvedených údaj spatuje, dílem

dle stupn rozšíení, dílem dle stupn spálení. Rozsáhlost pes více než tetinu povrchu

tla lidského musí se za ohromnou považovati, a mže uvésti náhlou neb brzkou smrt.

Co se dotýc stupn spálení, nechat se zaáteníci v léení stehou kvapného rozsouzení,

že nemocný všeho nebezpeenství prázden a že nemoc snadný bh míti bude v onch

pípadnostech, kde kže v první dob po spálení na pohled sotva zmnná se býti zdá,

pi emž však pedce tvrdší jest než obyejn , a kdežto pronikavý úpal se teprv za

24—48 hodin vyvinuje. V první, až k utvoení odmezující áry (Abgránzungslinie),

totiž 3—4 dny trvající dob, jest se báti nejvíce mladým, oullým, nervosním lidem;

v druhé dob, totiž v dob zántu a hnisání, která osmý až dvanáctý den dodržuje,

nejvíce trpí silní lidé bolestí zántní a horekou ; tetí doba, neurit trvající silným hni-

sáním, obtížným ležením a ztalovatním krve, nejnebezpenjší jest slabým neb seslárlým

lidem. Samo sebou se rozumí, že rozlinost zážehem zachvácených ástí a jich zábyv

pedpov rozmanit mní. "li

Léeni, Místní léení jest pedležité a musí se jím docíliti umírnni bolestí,

ochrana míst pokožky zbavených ped vzduchem a jinými cizotinami , obmezení zántu

a hnisáni, a urychlené vymetání píškvar i zaceleni rány.

Hned po spálení necha spálené místo se poleje studenou vodou nebo se v ni

koupá. Je-li objem spáleniny nepatrný, k. p. ást prstu, dle starodávné zkušenosti se

umírní, když se spálená ást po nkolik sekund u plamene svíky drží. Bezpochyby

je píinou toho umírnní bolesti pedráždni nerv. '"xi

Aby se škára kožní neobnažila, nemají se pryskýe první dva dny otvírati, leda

by byly tuze napnuty, v kterémžto pádu jen tenounkým vbodením se mají vyprázdniti.

Naplní-li se pozdji hnisovou tekutinou, musí se otevíti. Obnažená místa dlužno po-

kryti tenounkým, v olivovém neb mandlovém oleji namoeným neb erstvým máslem po-

teným plátýnkem aneb ceratem spermaceti, naež se náloži studené nábinky. Dobré

ochrany proti vzduchu podává hebce seškubaná bavlna neb vata bavlnová, která se na

obnažená místa pikládá, pi vtší rozsáhlosti spálenin plátnem pikrývá a dle poteby

navazadlem upevuje. V lehkých spáleninách se tvoí v brzku erstvá kže anebo mizí

povrchní hnisání, a skrze suchou odpadávajíci bavlnu lze vidti zacelenou kži. Téhož

možno zaasté dosíci potíráním povrchné hnisajících míst pekelným katntnkem, kterým

se tvoi strupy, pod nimiž se rána zaceluje. Úinek však tohoto prostedku není tak

skvlý, jak mnozí tvrdí. Brzké zacelení pi hnisání škáry, která bud žádnou ztrátu

hmoty neutrpla anebo jen nepatrnou, nemusíme vždy psobeni pekelného kamínku pi-

poísti; docházíme toho také tak spšnC pouhým istním rány. Když nám nelze na

spsob svrchu uvedený hnisáni zabrániti, pikládají se na ránu pouze tepení neb klcky
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plátné, a byl-li zánt silnjší, pokrajuje se studenem; v opak toho však se zacelení

urychluje vlažnými vodními náinky. Pi silnjším hnisání jest nátrné mýdlo, ze stej-

ných podíl vody vápenné a oleje olivového se skládající, velmi výhodné a užitené.

Pi takovém hojení ano i jednodušším spsobem, jenž by na upotebení studené a

vlažné vody se skládal, zacelují se všecky spáleniny prvního a druhého stupn, nejsouce

pres píliš rozsáhlé. Od mnohých schvalované posýpání moukou neb kídou v nenepa-

trné tloušfce nemže nahraditi pokrývání bavlnou; jakož i kaše z erstvých bram-

bor, ze syrových jablek aneb navlhlá hlína jsou jen neúplné a nedokonalé surogaty

studených náíink.

V tetím stupni spálení, když se rozsáhlé píškvary utvoily, musí se písnji proti

zántu pikroiti, totiž povýšením tla a pikládáním ledu. Je-li píškvara tvrdá, ne-'

ustupná, úd v celém objemu svírající, zmirfiují se nesnesitelné bolesti nkdy patrn vy-'

datnými vezy do píškvary uinnými. Utvoiia-li se ára odmezující, urychluje se ovšem

vymetání píškvar vlažným teplem, ale k takovým náinkm bome své útoišt leprv

tenkráte, až otok a horko znan uleví. Povlovné vymetání píškvar mže se pirychliti

aromatickými náinky, k. p. hemánkovými.

Nyní nastává po úplném vymetení píškvar doba, v níž rána po nkolik dní až

k bujnjšímu utvoení jahdek (Fleischwárzchen) jest velmi citlivá. Pak se musejí k na-

tírání neb k navlhení obinadel jen takové látky bráti, které nedrdid, nezasychaji a

se nepilepujt, aby se mohly bez nejmenšího drchání s rány sejmouti. Sem patí 'mkká

mast, skládající se ze žlutého vosku a oleje olivového, nátr (liniment) ze smetany a

žloutku, aneb z oleje a žloutku. U chudiny, jíž by tylo prostedky pi velmi rozsáhlých

ranách byly drahé, mže se upotebiti velmi hustá zvaenina z otrub, níž by klcky

plátné a obinadla siln provlhly.

Utuchnula-li veliká itelnost, mže se u malých ran pokraovali ve svrchu uve-

dených mastech neb nátrech; jsou-li však poranná místa velmi rozsáhlá, zhoubovatí

jahdky tmito prostedky a hnisání se stává pílišným. V této pípadnosli jest nejpro-

spšnjší svrchu uvedený nátr, skládající se z oleje a vody vápenné, aneb rozpušlénina

pekelného kamínku (dusánu stíbitého) ve vod 2—6 ^r. na uncí. V pílišném hnisání

at se pée vede o ádné obnovováni vzduchu, o záživnou potravu a o napravování sil

tlesných chinou a vínem, zvlášf u lidí slabých aneb rychle hubnoucích. Též místn a

zevnitn se s prospchem použiti mže odvaru chiny.

Zvláštní zmínky zasluhuje popálení vybouchlým prachem runiným neb choranem

drasliitýra. Pro erné body není potebí ránu hned za nebezpenou pokládati. Zrníka

prachu runiného do kže vniklá musejí se jehlovitým nástrojem z ní vydobyti, sice

zstanou po celý život erné plámy na kži.

Kdyby pro náramné stahování šrámu mly povstati ohyzdnosti, musejí se pedchá-

zeti náležitým položením a zavazadly, k. p. na prstech, aby se srostení zabránilo. Nkdy

se musí zacelení šrámem ponechati pírod, a teprv pozdji operativn zakroili.

Jsou pádové , že se musí po spáleni amputace pedse vzíti, a sice

:

1. Když úd jistý tak zuhlovatí a když z loho povstává silný zánt s tak pílišným

hnisáním, že se na žádný spsob zdravá asl údu jinak zachovati nedá.

2. Když by po upadení píškvar veliký kloub se otevel; jsou-li však ásti pod

kloubem ješté zdravé a nemocný nepíliš seslaben, radji se resekcí podniká.



— 23 -

3. Zaastú nastává nulnusl amputace zvláštC na dolejších konetinách tcprv ten-

kráte, když sputujuine, že pupnuti kii/.í ruiinéhu místa nemže se niklerakž docíliti.

To však se stává hojnji u vyrostlých a starých lidí než u ndudých, jelikož u tchto

zachovaná kže nadpirozenou a pro nezkušené pekvapující tažitelnoslí vyniká.

Kalokreynosti.

IX. Chudokrefnosl. Oligaetnia, anaemia.

Chudokrevnost se zakládá na zmenšení množství krve, které iré, totiž s jedno-

stejným ubýváním všech ástí krevních se jen pi velikém náhle usmrcujícím krvotoku

pihazuje, ostatn však bezpochyby následkem \7strebani tekutých (:ástí tla a zvtšením

pijímáni nápojíi velmi rychle ve vodokrevnost (hydraemia) pechází. 1'edce však v chudo-

krevnosti nemfiže býti nikdy ve všech pípadcích krev úpln stejného ani obdobného

skladu, ncbof rozbor krve musí se dle pi°íiny, která chudokrevnost uvodila, a dle po-

vahy krve v í3as zaátku choroby velmi rzniti. Vlastnosti, které obyejn chudokrev-

nosti se piítají, náležejí spíše vodokrevnosti , jako: ídkost, bledost, lehí specifická

(pomrná, vztažilá) váha, tvoení se malé kry krevní, plovoucí v mnohu syrovaliny,

asto spojené s tak nazvanou kožkou zántnou (Speckhaut, crusta lardacea), jen ubý-

váni barevných buíiek krevních jest stálé.

Píiny chudokrevnosti jsou následující:

1. Silná ilráta krve neb ásti krevních podstatných, jako krvotoky, ujímáním

krve umlým, pílišnými výmšky a vycezeninami (e.xsudace), vybujelými narostlinami.

2. Uskrovnéné tvoení krve, spsobené málem neb špatnou povahou potravy,

rušeným trávením a dýcháním, utrpením nervíi a mozku, kalokrevnostmi, jako jsou tu-

berkulovitá, rakovitá, tyfovitá, poasnými otrávcninanii rozlinými kovy.

3. Prudší a inanéjší spotebováni krve bez, stejné náhrady, jak se stává

v prvních šesti msících thotenství, v prudkém roštu, v dospívajícím vku, v pohlavní prosto-

pášnosti, ve výbžných namáháních tlesných a duševních, v náhlých a prudkých chorobách.

4. Zhuštní krve v jednotných ústrojích.

5. Sestárnuíí a ástené rušeni buek krevních.

6. Vroiená povaha dle Rokytanského, zvlášt u ženského pohlaví, pi emž p-
vodn tepny jsou užší, srdce mnohem menší, ásti rodné nevy>'inuté i celé tlo za-

krnlé; a konen
7. léka škodným ujímáním krve, zvlášt když se to dje v zántech po ukonené

exsudací a pi krvavých chrklech beztoho chudokrcvných souchotiná, podáváním osla-

bujících lék v dob choroby, kde by se krve pidávati mlo.

Úkazy chudokrevnosti, které rozdílné jsou dle rychlosti, s jakou ubývání krve

ped se šlo, a dle povahy smísilosti krevní, jsou nejhlavnéji následky ilrály barvy Itrevni

a rušeného zábyvu ústroj, totiž soustavy mozkové a nervové, svalstva, pístroje (appa-

ratu) obhu krevního, dýchání a tráveni, pocházejícího z nedostateného dužnní. Na-

cházíme i krom bledosti kže, masíka slzného, jazyka a sliznice dutiny ústní, žíly kožní

co zaniodrale neb picrvenalc prosvilavé pruhy tenkou prhlednou, voskov bledou kží,

v nichž se krev dá snadn setíti. Teplota tla jest uskrovnna. Špatnji živený mozek
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jest píinou, že se dt-lají ped oima mžitky, povstává luiení v uších, hlavy bolení,

závraf, mdloby, klepot srdce s lehkým šustním, ospalost, ztížené dýchání, tesení úd,

rušení trávení s keCmi žaludkovými, tžkosti, kee, zástava mýr.

Šumni íil hrdelních, tak zvaný Nonnenofcrausch, které se slyší, když se slelho-

skop na žílu hrdelní nco napnutou jemn piloží, jest nejdležitjším píznakem chudo-

krevnosti. Žilobití chudokrevných jest všeobecn malého objemu a slabé, ale nejvíce

urychlené, zvlášf pi pohybování sebe menším. Každý spsob chudokrevnosti uvodí zprvu

ubý\'ání síly tlesné, a napotom misáni jednotných ústroj a pletiv lidského tla.

Chudokrevnost jest rozliného stupn a její bh bývá dle intensivnosti (ráznosti)

píiny rychlejší neb zdlouhavjší, jenž bud obnovením se krve ve zdraví aneb naopak

ve smrt pechází.

Blednice (Chlorosis) jest posud záhadná choroba, zachvacující zvlášt ženské po-

Iilaví, pede vším v mladosti, v dospívajícím vku a blondinky, pi níž luebným rozborem

tiskrovnéní barevných buúek krevních a tudíž též železa, globulinu a pomrné váhy

krve se vypátralo, kdežto pevné ásti krevní se v pravidelném pomru nacházejí a bez-

barvé buííky krevní bez pochyby jsou rozhojnny. Krev na blednici trpících jest velmi

píchyhiá k utvoení kže zántné, která malou pevnou kru pedstavuje, v mnohu ídké

syrovatiny plovoucí.

Úkazy blednice jsou totožné tém s úkazy chudokrevnosti, proež také obdržela

jméno samovoln povstalé chudokrevnosti. Není však posud vypátráno, zdali ob cho-

roby jsou totožné, nebof v blednici mže panovati pílišnost krve v pomru k celému

tlu. Z auskultace víme, že první tóny srdce a tepen jsou táhlé a neurit ohraniené

;

druhý tón tepny plícni (art. pulmon.) sesílený ; v krkavicích (carotides) nkdy jen fuení

na míst prvního tónu , takové též fuení v srdci na místo prvního tónu ; šumní žil

hrdelních perývané neb nepetržité, ale zejm slyšné, nkdy též makavé chvní. Žilo-

bití jest zaasté velikého objemu a zdvojené, nejvíce zrychlené. Kee žaludkové málo-

kdy chybí u blednicových ; mýry docela pestávají anebo jsou velmi uskrovnné a bar>7

pleové, nkdy jsou též pílišné. Dle pozorování Dra. Hannovera vydychují chlorotickó

nemocné více kyseliny uhlinaté, anaemické mén.

U hutník a kovkop se vyvinuje spsob blednice úpln podobné panenské blednici.

V léení chudokrevnosti a blednice musí se ovšem k lomu pihlížeti, by se ne-

jenom množství zvýšilo, ale i povaha krve zlepšila, a to se mže jen diaetetickým sp-

sobem, ne tak farmaceutickým díti. Nebof i bez železa, které v blednici prospšné

bývá, mohli bychom se obejíti, jelikož se v dostateném množství ve mnohých pokrmech

a nápojích nalézá.

Opravdová léiva chudokrevnosti jsou : živné, nedráždící, snadno stravitelné pokrmy

a nápoje, n. p. krev, mléko, vejce, maso a masová polévka, pivo; mocné dýchání

v istém vzduchu, velmi mírná tlesná i duševní innost; poklid mysli, dobré spaní,

svtlo a teplo. Ovšem musí se každá ztráta krve a ástí krve podstatných pedejíti, jako

jsou pouštní žilou, krvotoky, výkaly semene, léky poišfovací, fontanely (lupínky), blotoky.

Pi volení potravy chybujeme zaasté, že málo luku a soli kuchyské do tla

uvádíme. Na loinici, v níž vždy erstvý vzduch býti musí, jako na odv, jmenovit

na šnrovaky a úzké zpodnice hrud a bicho stsující, ncdohlížívá léka, jak by se

slušelo. Též se nebée ádný ohled na celou správu iivota, pomr pohlavní a duševní
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innost nemocné. Dobrý úinek studena, jevící so v studeném umývání « polévání,

v sluílenýcli n moských láznícli, v cliiuloknívnosli se peceruije, jelikož v ncjmnozžích

pádecii pnuikým dráždidlem jsouc tepna pozdi^ji užitek pináší, když se po teplých

k vlažným a napotom k cliladným lázním pikroí. Z uspoádaného tlocviku mohou se

jen snadnjši cviení schvalovali, jelikož namáhavéjší cviení za píinou znanjšího

stráveni sval a krve by chudokrevnost ješt rozmnožilo. Svtlo slunení a teplo, spo-

jeno jsouc s patiným zacházením s kúií, podporují patrné léení. Skalní dli, u nichž

chudokrevnost velmi astá jsouc až do dospívajícího vku se protahuje a velmi dlouho

trvá, musejí asn pestat do školy chodit a hledt co možná poklidným pebýváním na

venkovském vzduchu nastávajících tubcrkulfi se vystíhat.

X. Vodokrernosl. Hydracmia.

Yodohrevnost se zakládá na nepirozeném pibývání vody v krvi a ubývání pla-

stických ástí a bunk krevních, a povstává, když není následkem místní choroby, z isté

chudokrevnosti, aneb bývá ukonením jiné defibrinací krve psobící kalokrevnosti.

PHznaky preotné vodokrevnosti jsou tytéž jako u chudokrevnosti, jen že se k tomu

pidružují vodnatelná vymtéování , o nichž doleji pojednáme.

Úkazy druhotné vodokrevnosti se zakládají na ohromných spoustách vyméšené vody,

spojených s úkazy místního utrpení.

Léeni prvotné vodokrevnosti dje se jako u chudokrevnosti správou života noeou

krev tvoHci, ne však prostedky mo vivodícimi (diuretickými).

Je-li však vodokrevnost druhotná a sice spsobena takovou místní chorobou, že

v krvi následkem rušeného vymšování vodního mnoho vody zstane, jako to bývá ve všech

poasných chorobách ledvin, kže a plic, pak arci rozmnožené vymšování vody z krve

antagonislickým spsobem zprostedkovati se mže ústroji posud zdravými vodu vymšují-

cími, a sice pocením a moením.

Známá nedostatenost všech lék na moení úinkujících, jakož i asté pozorování,

že ve vodnaloslech náhle, aniž bychom mohli píinu udati, jenom pi patiné správ životní,

nmožslví vody z tla ucliází, mlo by lékae upozorniti, by více ohled brali na náležitou

posilivou potravu, nežli na své oblíltené mo ^Tpuzovati mající prostedky a léky. —

O vodnalosU. Hydrops. ,,„j

Nepravidelné nashromáždní vody krevní, v níž vždy plastické ásti krevní chybí

^hydrops serosus s. passivus), není nikdy následkem zántu, nebof pi zapálení vypocuje

se vždy s vodou krevní vtši množství bílkoviny a vlákniny (hydr. fíbrinosus s. activus),

nežli v prvním pádu ; akoliv se nedá ostrá meze mezi obma uriti.

Vodnalost není choroba o sobí, nýbri vždy jen píznak jiné choroby místní

neb všeobecné.

Vodnatá nashromáždní bývaji

:

1

.

v uzavených dutinách a sice e mchách syrovalených ; vodnatosl v uiiím smyslu;

2. v dužin ústroj, tak zvaný oedem, otok

;

3. v otevených dutinách, jichž východy jsou zaveny, vodnatost bludná, ku p.

v mchyrkti žluním, v pívsku ervikovitém steva .slepého, v dloze, ve vejcovodech,

v moivodech a nálevkách Icdvinních, v míšku slzném;
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4. v nové utvoených dutinách, vodnatost mchová (hydrops saccatus) a bou-

bele (liydalidy).

Píiny vodnalosti. Vodnatost jest bud následkem místní vady aneb pochází z co-

dnaté potahy krve. Vždy se pozoruje vtší výzev a menší vyslebání.

1. Nashromáždni krve a oblenný obh krve « roišiených koenech íil.

Tato pcpinnost žilek se stává:

oj mechanickou povoln se tvoící pekážkou v obhu krve, k. pr. v zúžení,

zacpání a stištní (compressio) žil ; v chorobách tepen, srdce a plic, jmenovit v tsnosti

otvoru žitního levého v srdci a jeho nedostatcínosti, v nápuše plic (emphysema) a roz-

šíi^ení prdušek plícních, kteréžto vady prtok krve v tchto ústrojích zal raují. ím
bližší sídlo pekážky stedu obhu krevního, tím rozsáhlejší vodnatost; ím vodnatjší

krev a ím vtší množství krve, tím vodnatjší výzev. Proež jest v rozsáhlé vodnatosti

krev velmi tmavá a ídká, a z toho pochází všeobecná zsinalost kže.

b) Seslabenuu pudící moci, následkem zmenšené stažnosti srdce, tepen a vláse-

nic se nashromáždiije krev v menších žilkách, vyskytuje se zástava venosní (tmavomo-

dré krve) a tvoí se výzevy vodní, jako n. p, v exsudatech osrdce (pericarditis), v zna-

ném rozšíení srdce a ztunlosti neb kterékoliv zrudnosti srdce; v obrn nerv jaké-

hokoliv ústroje, v ztuhlosti (rigiditas) a v zúžení tepen.

c) Obrnovitým rosšiením cév jakož i trvalým roztažením koen žilnich spo-

jeným u vtší rozsáhlosti se ztenením jích stn.

2. Vodokrevnosí, která jest prvotní neb druhotná.

3. Fekažené stebáni zdá se zvlášt ve vodnatosti syrovatených mch býti nej-

hlavnjší píinou této choroby; toto porušení stebavosti pochází zase ze zplštní syro-

vatených blán následkem poasných zánt neb rakovitých a tuberkulovitých ssedlin.

Následky vodnatosti. Jelikož voda jen špatným rozpušfovadlem organických ástí

tla jest, za to však velmi snadno do nich, zvláš když jich složení kypré a bufíkovité

bývá, se vsákne : mže delší as v tle potrvati, aniž by na sousedící ásti zle úinko-

vala, krom nepatrným tlakem, nanejvýše zkypením a zblednutím. Jen když se více

bílkoviny do vody pipojí, moc rozpušfovací vody se zvtší. Nco jiného však nastává,

když vody pibývá : tu se poloha, zábyv ano i dužnní sousedních ástí mní, a z toho

pochází, že vodnatost bývá zvlášt následkem porušených'"pochod oddýchání smrtícím pí-

znakem rozliných chorob. Tato zlá pípadnost se zažasté lékaem pirychlí, jenž by pou-

štním žilou a uskrovnním potravy krev ped asem zvodnatil, což se posud stává v cho-

robách srdce a v kalokrevnostech mnících se ve vodo krevnos t.

Obyejn s vodnatosti konící choroby jsou následující:

1. Vodnatý otok se zsinalosti obUeje a pysk, s mstkami, špinav zamodralou

napnutou kží a rozsáhlými tmavými fleky mrtvolními, bére pvod z pekaženého obhu

krve v srdci a plících.

3. Vodnatost zvlášt dolejší poloviny tla s kží suchou, špinav žlutonahndlou,

blatobarvou s velkým hubenstvím poukazuje na rakovitou kalokrevnost.

3. Vodnatost nejvíce jen dolejších konin, kotník, zaasté jen jedné koniny s 6e«-

leskou, suchou, kidovatou kží, s pevelkým hubenstvím a rozmanitými nerovnostmi

a nepravidelnostmi hrudi bývá u tuberkulovitých.

4. Vodnatost zviášt dolejších konin, ale i hoejších a jmenovit na hebenu dlani,
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s hilou neb nažloutlou, votkotilé se lesknoucí kii, nalézá se ve Tod6 ledvin Briehtické

n v chdo- a vodokrevosnti všeobecnú.

5. Vodnatý otok s rossáhlými zlobarvými Peky mrivolnimi, so špinavou kži, se

skrovnou ztuhlostí posmrtní n vasnou Imiloslí, bývsi niislcdkcm porušení krve, po tyfu,

osutinúch, talovitosti krve, po kurdjích, po kalokrevnosli opilc, po pucrperální chorobg.

6. Vodnaíost bišní jest u vyrostlých píznakem choroby vrátnice a jater, nkdy

i slcziny; « dfití tubcrkulovilho tak zvaníího krlinalého naduení žláz mízních biSních.

7. Oíak koncinij pociuizí ze stlaení neb zacpání hlavní vtve žilní oteklé koniny

nachází se velmi asto na dolejší konino kterékoliv u souchotináM, tyfovitých, puerpe-

rálních, následkem zánétu žíly stehenné. ''<

A. Vodnaíost syrovaleéných mickii.

'' Naschromáždní vody v tchto mších, zvlášt když se jen v jednom z nich pi-

hodí, pochází bu z pnemocnéni sí6n jejich, jmenovit ze zplštní, nebo z nahodilé

pekážky v obihu krevním ve vtších žilách syi'Ovatenó blány, anebo v mísáni sovsed-

nich ústroj, ímž povstává prázdnota, která se, anyf stny syrovatené blány k ústrojí

niisajicímu pevn pilehají, vodou vyerpanou z krve napluje. Když však pekážka

obhu krevního má sídlo ve stedu cirkulace, totiž v srdci neb v plicích, aneb když vodokrev-

nost jest všeobecná, pak vodnatost zachvacuje nkolik neb všecky vtší mchy syrovatené.

i. Vodnalelnost bišní (Hydr. abdominis s. ascites) o sob se tvoí:

o) V zpletení pobišnice následkem zántu (peritonilis), sscdlin tuberkulovitých

a rakovitých;

6^ v porušení obishu krevního vrátnice (véna portarum), a sice následkem sti-

štní kmenu neli vtších vtví vrátnice žlázemi tuherkulovit zatvrdlými, rakem, boube-

lemi ; následkem zúžení neb zacpání vrátnice neb aspo vtší ásti vln jaterních

;

následkem chorob jaterních, které obhu krve vrátnicové pekážejí, zvlášt tak nazvaného

zezrnatní jater (arranuiirte Leber);

c) co eislevný úkaz rozšíení vodnatosti bývá vodnatost bišní v chorobách srdce

a plic a ve vodnatosti pocházející zvlášt z chorob ledvin. id

2. Vodnatost osrdce (Hydropericardium, Hcrzbculelwasscrsucht) o sob se vy-

skytuje následkem mosoloeitého (zídka tuberkulovilého) neb rakovitého zplšténi srdce

po zántu ; následkem pekaženého obhu krve v cévách srdených
,
jako v zkostna-

tní tepen vnitých (art. coronariae), nedostatenosti chlopn Thebesovy (valv. Thebesii)

a pak následkem povstalé prázdnoty pi roztažení srdce za píinou zakrnlosti plic, na

které osrdec prosteden pomoci mcziplícnice (Mittelfell, mediastinum) pilehá. Oby-

ejn jest jen ásteným úkazem všeobecné vodnatosti.

3. Vodnatost pohrudnice (Hydrothora-v, Brustfellwassersucht) objevuje se též o sob

následkem mozolovilého, tuberkulovilého a rakovitého zplštní pohrudnice, aneb misání

a zakrsalosli plic. Obyejn se spojuje s vodnatosti ostatních mch syrovatených

v pekážkách obhu krevního v srdci a plicích, jakož i ve vodokrevnosli.

4. Vodnatost pavuénice mozkové (membr. arachnoidca — Hydrocephalus e.xtern. et

iutern., chron., Wasserkopf, voda v hlav) jest od narozeni neb po narozeni, soumrná

neb nesoumrná, v té neb oné dutin mozkové, obyejn v postranních. Vodnatost pa-

vuniue povstalá po narození jest následkem zplštini pavuénice, které se utvoilo ze
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zántu pavunice a podlebnice (meningitis); nebo jest následkem pekaíeného obéhu

krevního v iilách mozkových
,
jmenovit když narostliny chorobné stlaují vtší žíly

mozkové, když nkterý splav krevní (sinus, Blutleiter) zúžen neb zacpán; když obh
v žilách hrdelních jest rušen, a v ztuhlosti tepen a vlasenic mozkových; aneb jest ná-

sledkem prázdnoty^ která závisí od misání mozku, zvlášt ve vyšším stáí anebo ve vše-

obecném hubenství. Též jest ásteným úkazem všeobecné vodnatosti.

5. Vodnatosl pavunice michové (Hydrorarhachis) má tytéž píiny jako vodnatost

pavunice mozkové.

6. Vodnatost varlatnce (Hydrocele, kýla vodnatá) pochází zaasté z pekaženého

obhu krevního v cévách provázku chámového (funiculus spermaticus) v kýlách, mstkách

pletiva revnílio (plexus pampiniformis) , též jest následkem zántu a mozolovitého rako-

vítého a tuberkulovitého zplštní varlatnice, jakož i misání varlat.

7. Vodnatost kloubní (Hydrarthros). Obyejn se tak nazývá stok nejrozlinjších

tekutin v mchách tíhových kloub, ale irá, vodnatá tekutina se v nich nenachází, nanej-

výš syrovátená zplodina zántu, tak že sotva iré vodnatosti kloubní stává. Tak to asi

vypadá s vodnatosti miškú slizových na konci sval (ganglion, kost navná) a kie (hygroma).

(Dokonení.)

Zeleniny.
v našem mírném podnebí jest maso spojené se zeleninou tak velice rozšíeno, že

se lovk nemže ubrániti domnnce, jakoby jedno bez druhého obstáti nemohouc vzá-

jemn se doplovalo. A vru skoumáme-li zevrubnji složenost všelijakých druh zelí a

kapustovítých, špenátu a šfovíku, portulaky (kuí noha) a šparglu (chestu) : shledáme,

že devt desetin jich váhy voda zaujímá, a sotva pl setiny rozpustná bílkovina. A byf

i množství tukotvorc, jmenovit buikoviny a klí škrobového, kteí s nco málem škrobu,

vosku a zeleným barvivem rostlin dusík držícím spojeni se nacházejí , nad množstvím

bílkoviny vynikalo: pedce vysvítá z patrné hojnosti vody, že i tiikolvorci pomrn jen

malou ást zelenin tvoí.

Naopak ale drží v sob listy a odnože, jichž co zelenin požíváme, organické ky-

seliny ; špargle a vtší díl kapust a zelí kyselinu jablkovou , šovík kyselinu šovíkovou

(Kleesáure). Onano, skládající se z uhlíku, vodíku a pehojného kyslíku, tato, jako ky-

selina uhlinatá, z uhlíku a kyslíku sestávající avšak mén kyslíku mající než kyselina

uhlinatá, dovedou rozpustnou bílkovinu masa v rozpuštní udržeti. V šparglech se

pidružuje ke kyselin jablkové zvláštní látka, asparagin, jenž ani kyselých ani ba-

sických vlastností nemajíc znaným podílem dusíku vyniká. Kyselé zelí, tak oblíbené

v stední Evrop a ne-í-yhnuteln potebné námoníkovi, bére své pojmenování od zakyslé

chuti, kterou mu kyselina mléná dodává. Rozkrájená hlavatice, v kádích se solí nalo-

žená, pechází v kvašení, jímž se práv kyselina mléná a krom té kyselina máslová tvoí.

Rozluující moc tchto kyselin, která i ve vlákninu masa psobí, podporuje se

hojným množstvím spojku solíkových a rozmanitých solí. V hlavatici a šparglech, v hláv-

kovém salátu a zelníku (Rosenkohl) pevládá draslo, v špenátu zase jest po rovnu sody

s draslem. Mnoho vápna a hoeti (Bittererde) jest v zelníku, a v lodyhách i listech
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liliivkovúiio salátu, špar^lu a karfíolu se nalezly též památky manganu (burel), kovu to,

Jenž ncjvélší podobnost má se železem.

Máme-liž se diviti, že všecky tyto zeleniny, jichž hutný zbytek sotva desetinu

váhy erstvých ástí obnáší, a kleré více solí nežli bílkoviny, a docela žádnou nerozpust-

nou bílkovinu, za to však pravideln nco organické kyseliny v sob drží, ve spojení

s masitými jídly za pokrmy krev zriující se považují? Kdežto krvi velmi málo látky

potravn pivodí, jak nás o tom slabé svaly národ tropického podnebí, jenom zeleni-

nami se živících, pouují, pomáhají už v ruui'c zažívací bílkovinu masa rozpouštli, dostávše

se pak do naší krve jsou s to, aby bílkovinu a vlákninu v rozpuštní udrželi.

Bukovina, která ve mnohých druhách zelí, zvlášt v lodyze hojnji se vyškytá,

náleží k nesnadn stravitelným potravním látkám, a tímto se vysvtluje nadýmání, které

u lidí se slabým ústrojím zažívacím z požívání zelenin pochází. Z ostatních druhA ze-

lenin vyniká kyselé zelí, které pro svíij podíl kyseliny mléné k snadn stravitelným

pokrmm pipoísti dlužno. Neprav stojí tato velmi užitená zelenina v povsti, kterou

jí vepové maso a hrách, s ní zaaslé požívané, spsobily, že je nesnadno stravitelná.

Ponvadž z nyní uvedeného vysvítá, že zeleniny nemohou krvi mnoho nahraditi za

látky z ní vylouené: vysvtluje se nedostatená výživa pletiv sama sebou, kdybychom jen

o holých zeleninách živi byli. Nejenom že svaly chabnou, ale i mozek trpí znamenitou

ujmu. Z toho pramene pochází neodhodlanost víile a zbablé se vzdání samostatnosti

u Hind a jiných obyvatel tropického pásma, kteí se jen zeleninami živí.

A ponvadž látky potravní v zeleninách obsažené mén kyslíku požadují než maso,

chléb a luštniny, aby se v kyselinu uhliitou a vodu promnily, pi emž by se

množství kyslíku, jejž dýcháme, neumenšilo: zejmo jest, že musíme jen holých zelenin

požívajíce více kyseliny uhliité vydychovati než pi. silné strav masa, chleba a luštnin.

Proež lovk pouhými zeleninami jen na krátký as sc nasytí, nebof krev a pletivo nad

to jenom pi skrovnu bílkovinou se zaopatují. Z takových žilkovitých pletiv se tvoí

mén dusíkových zplodin rozkladu, a ve tyech a dvaceti hodinách jest vylouení mo-

oviny a kyseliny moovité znamenit uskrovnno. A pedce se množství moe solemi

a kyselinami v zeleninách obsaženými všeobecn zveliuje, a každému známo, jak rychle

se ledviny ástí ve špargiu obsažených zmocují, což se zvláštním pronikavým zápachem jeví.

Když se váha masa našeho obdu dílem zeleninami chudými na bílkovinu dosazuje

:

dodáváni bílkovitých látek sc zmiríiujc a trávení požitého usnaduje. Touto mrou sc

dje smíšení, jsoucí mezi masem a zeleninami; krev drží v sob více vody než maso,

více hutných ástí než zeleniny, a když so obsah bílkoviny v mase s oním v zeleni-

nách zútuje a úhrn napotom ve dv stejné polovice rozdlí: pak se shledá v této snn'-

šenin suchých látek potravních tolik bílkoviny, co jí v krvi naší obsaženo.

A tu se zdánlivá náhoda promuje v urité pravidlo, a kde u volb jídel libo-

volná chuf panovati se zdá, objevuje se nutnost zákonu; tu vybleskne svtlo souvislosti

mezi potravou a krvi, a v den se mní noc, v níž tušivé sny zámrnosti íši vdní
mlhavými pístrachy naplovati mohly.

Ziti lázeské u starých íman.
Už v šedé dávnovkosti, za as ímského panování, byla zídla léivá dležitou

ástí léitelství a cestováni do lázni bylo urozeným bohatcm všeobecn oblíbeným zvykem,
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i dlo se též s vtšíni pepychem než za našich dn. Nádhera a marnotratnost, jaká se

v ústavech lázeských jevila, nemálo pispívala k vysílení a umoení celého státního ústrojí.

ímané dobe znali úinky nejznamenitjších zídel léivých v zemích podmanných, a

všude podnikali pyšné a nádherné stavby. Z Cách (Aquisgranum s. Urbs aquensis)

a Vísbadnu (Aquae Mattiacae) až k vlažným lázním pod jménem Hamma Berda známým

a na blízku povstného msta malé Syrty v Africe ležícím, od íman Aquae Tibilítanae

jmenovaným ; od Mehadie v Uhích (ad raediam s. Aquae Herculis) a léivých zídel Tauru

v Malé Asii až k etným vodám pyrenejským neušlo žádné ponkud znamenité zídlo

minerální pátravému badání ímských léka a spekulant.

ím více se vláda íma rozšiovala, uvnit ale moc íše klesala, tím více se vzmá-

hala nádhera lázní a pepych, s jakým se na n náklad vedl.

Zvlášt to bylo za doby císa, za jichž panování bujnost a zhýilost mrav vždy

více rostla, že se zaizovaly císaské teplé lázn (teplíce, thermae), podávajíce všech roz-

koší, jakých nynjší svt mužský hledává a nacházívá v klubech a kasinech. —
Už za as Augusta hledl jeho pítel vojevdce Vipsanius Agrippa s láznmi za-

ízení gymnasií spojiti, a v té samé prostoe byla místa ke koupání, k rozmanitému tlo-

cviku, sady k pátelským rozhovorm a kochání se v umní urena. Ze zaátku se ješt

oddlovalo gymnasium od lázní, když ale teplé koupání stalo se v nich nejhlavnjší vcí,

pak se nazývaly tylo obrovské budovy teplíce (thermae). .fU

Zakládaje tyto teplíce ml sice Agrippa všeobecné blaho obyvatelstva a pomry

zdravotn msta více na zeteli, nežli pozdjší císaové. Až do as Agrippových zdá

se, že obyvatelstvo ímské, co se dotýe teplých lázm', velmi nedostaten opateno bylo

;

nebot Agrippa založil jen za rok svého aedilstvi 170 lázní, v nichž lid zadarmo se

koupati mohl. Od té doby ovšem se lázní potební na mnohé tídy dlili. Nejvzneše-

njší a nejbohatší koupali se ve vlastních domech neb ve svých letohrádcích (villách),

zámožní v úhledných a elegantních lázních, které od jednotných podnikatel na spekulaci

vystavny byly, lepší neb chudobnjší mšan ve veejných lázních za levnou cenu pí-

stupných, a konen nejchudší ást lidu používala veejných, pro ni zdarma zaízených

lazebních svtnic. Tyto poslední svobodné lázn, v nichž byly též koupele za nkolik

halí, rozmnožil císaové náranm, tak že Alexander Severus o to péi vedl, aby se ve

všech okresech msta, v nichž posud žádných lázní nestávalo, takové zaídily.

Toto dobrodiní teplých lázní, jimiž se o zachování zdraví chudší tídy lidu podstatné

peovalo, vedlo povlovn následkem nádherných staveb císa k rozmazlení tla, k bujr-

nosti a pepychu, které konený úpadek íše znan zrychUly. Nebof nejenom že použí-

vali tch lázní bohatci, jimž as a obchod nedovolovaly jíti do minerálních zídel, ale i chudí,

kteí za 1
'/, peníze touhu po užívání zdravotních lázní tím spsobem ukojovali. Do tchto

velíkolepých palác bylo lze vidti hejna špinavého, odeného lidu bez obuvi a plášf se

hrnouti, kteí celé dny po ulicích neb na forum (trhu) se potulovali, aby se novinek do-

pídili neb sami jich nadlali, nato pak noci v hampejsech strávili, všecko jmní promíbali

a nejsprostjších výstupk proti mravm se dopouštli. ; , i;iif

Caracalla daroval ímanm lázn, v nichž bylo 1600 mramorových van; Domitian

zdvojil tento poet, dal sín nejumlejším mosaikem vydláždit a neperývané proudy teplé

vody ze stíbrných trubiek chrleti do van zhotovených z egyptského granitu a numid-

ského zeleného mramoru. Abychom sipedstaviti mohli, jakými poklady umleckými tylo lázn
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byly ozdobeny, inusítiic vdMi, xo pochází Farncský Herkules, Farneský býk, ohromné
vany z Piazzy Karnese a skvostné podlahy v hoejším patru Latcranu z láziu' Caracallo-

vých, podivnliudný Laokoon z lázní Tilových, a že oba dva kolossové blíženc na Monte
Cavallo u vchodu lázní Constíinlinových stálí. Mnohé sloupy, jimž se co ozdobám no-
vjších budov ímských obdivujeme, jsou poslední zbytkové nádherného sloupoví uvnit

tchto lázní, a ješt nyní s úžasem hledíme na vany lázeské, které v ímských muse-
jích se staví na odiv.

Voda do všech tch lázní vedla se nkolik mil dlouhým sloupovím ve velkých a i-
stých pramenech do Híma, a ješt za našich dnfi poznáváme v zíceninách býTalon veli-

kolepost tchto nádherných staveb. Ze trnácti lakových vodovod zbývají jen dva, totiž

:

Aqua Trajana » A(|ua Viríjo Afírippy, nynjší krásná Fontána Treví, a pedce se poítá
ftim k velmstm nejhojnji vodou opali-eným. Kdekoliv se hojné zídlo nalezlo, bedlivé

se ohradilo a voda se zprvu vedla do obšírné pánvice, v níž se náplav a všeliká ne-
istota usadila, nežli se voda po vodovodech do Kínia spouštla ; z tchto se po rourách

bud do kašen mstských neb do lázní, neb i do jednotných domíi rozšii-ovala.

Obyejné zaízení lázní Agrippových, jichž poet ze 170 až asi na 1000 vzrostl

a v nichž se koupele všeho druhu pipravovaly, bylo následující. Z více neb mén pro-

stranných piedsíní, sloupoi°adí pi-išlo se do vtší komnaty, svlékárny (apodyterium seu

fri^idariuni), u jejíchž stn lavice byly postaveny k uložení obleku, odtud se konpající

bud nazí neb v široké plášt lázeiisk zahalení obyejn brali do komnat zahívaných
(topidaríum s. calidarium). Z tohoto tepidarium se šlo buto hned do teplé lázn (solium

calidum), aneb sloužila tato a následující komnata, podobné pedpokojm našich ruských
lázni, k povolnému uvykání na teplým vzduchem naplnnou parnicí ( sudatorium) ; z této

se odebral konpající buif bezprosti'edn do studené lázn (solium Irigidum) , nebo se

dal studenou vodou polévati. Teplé lázn a komnaty se ohívaly ze spolené záhevny,
která obyejn uprosted stavení byla, aby mužským i ženským lázním stejn sloužiti

mohla. Pomocí trojích na sob stojících kotl v záhevn chovala se horká, vlažná a

studená voda, z poslední se braly sti-íkavé a kropivé lázn.

Lázeské pánvice neb vany, jsouce do píidy vypuštny, stály pod okny, a délka jejich

obnášela o tetinu více než šíka ; mezi stnou a zábradlím nebyla obyejn šíka
vetší šesti stop, z nichž na nejdolejší stupe a sedadlo dv stopy pišly ; krom sedadla

byl ješt jeden stupe k opírání se nohou, a kol koletn galerie. Pod vanou bylo kle-

nuli, které též ze záhevny se topilo. Visutá podlaha zahívaných koumat lázebních se

podpírala o pilíe z cihel zbudované nad klenutými kamny. V okolních komnatách se

cviili gymnasistové, aneb sloužící lazebuí kartáovali a potírali houbami neb vlnnými
rouškami lázeské hosti, jejichž tlo se napolom ve zvláštní svtnici, elaeothesium zvané,

mastmi, oleji a blahovonnými vodikami potíralo a napouštlo, naež se koupající v te-

pidarium ve vlažném vzduchu na odpoinutí odebral.

Pvodn byly lázn pospolité, v pozdjších dobách však v obou kídlech budoVý
jednostejné rozdleny a pro oboje pohlaví rozrznny.

V lázních privátníkft panovala nemén ozdobná a skvostná úprava ; i byly se zim-
ními komnatami na severozápadní stran domu umístny, a sloužily též za pijímárny pro

bližší známé a pátele.

Navštvovotelé zídel minerálních se skládali nejprve z nemocných, trpících na ža-

ludek a sti-eva, pakostnici a tm podobné choroby, které z velkého labužnictví a ohromné
prostopášnosti svj pvod braly. Mudrc Senera ekl trefn o chorobách lidí povýšených
a bohatých: „Chceš-lí poet chorob vdti, sítej kuchae." '"

Lahužnictví se povlovn uvádlo v úpln vdeckou soustavu, tak že nejenom zS
všech zemí a moi nesíslné lahdky za ohromné sumy penz se snášely, ale všemožné
snaženi bylo, nejumlejším spsobem tyto lahdky zešlcchtiti. Mohl by se od Ilorace tak

mistrn líený bichopásek Calius za karikaturu pokládali, kdyby nebyli ínišlí spisova-

telé pozdjší doby s nejvtší péí proskoumali a zaznamenali, kdo to neb ono jídlo vy-
nalezl neb zcšlechtil. Hádali se o to, zdab konsul Scipio Melelius nebo M. Sejus dle-
žitý vynález uinil, medem husi játra ješt tunjšími uiniti nežli jinými prostedky, a

ješt po tém stu let se vdlo urit, že Messalinus Colla byl první, jenž husí nohy
s kohoutími hebinky pivedl na tabuli. Cornclius Ncpos, jehož jsme ve svém mládí

na gymnasiích poznali co suchopai-ného životopisce, byl bricbopúskin tehdejších as
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mnohem známjší, jelikož první nauení dával, jak by nov chycené kvíaly se mely krmiti,

a jenž velmi dležitý úsudek od sebe vydal: že ápové lépe chutnají nežli jeábové.

Chov všech tch lahdek požadoval nejnákladnjší sady v letohrádcích bohatc, a

jakož teí v Anglicku rozplemeováaí ryb ohromným spsobem zdokonaliti hledí, tak

se tehdáž listi-ice a plže rozplemeovaly a všecky jen možné druliy pták v nejnádher-

njších ptánicích krmily. Celá msta v jednotných krajinách žila od pipravování jistých

omáek, jitrnic a všelijakého peiva, jakož i za našich as jednotná msta si vydobyla

robením rozhlášených pamlsk estného a povstného jména.

Když také musíme uznati, že naši labužníci ve svých požadavkách a vykonávání

dležitých svých povinnosti za ímskými pozadu nezstávají: pedce nejsou tak zvrhlí,

že by pemzy užívali, aby mohli nemírn chlastati, aneb že by upotebením davidel ped
jídlem neb po jídle k dalšímu jedeni se uspsobovali. Takové dáveni tak málo se po-

kládalo za neslušné, že mužové jako Cicero a Julius Caesar o sob vypravuji, že brali

pro dávení, jako o vci, která muži od stavu písluší.

Za asu letního se takoví lidé odebírali do lázní, aby posílili skleslé zažíváni. Zde

mli bohái své letohrádky, a jako ted vídáme vznešený svt do Karlových var neb do

Baden-Baden v Nmcích se hrnouti; tak táhli bohatí ímané s celou rodinou a tlupou

otrok do Bajae, kde v nejvtším poklidu a v nejpísnjší správ života as trávili. Po-

psání takových velikolepých tažení, jež se královským podobala, podali nám Seneca a

Ammianus Marcellinus.

Poslední vypravuje, že pi lakových cestách do letohrádk, práv jako jezdci a

pšáci, tžko- a lehkoodnci, pedvoj a zadvoj byváji od vdc komandováni, tak též

celý zástup eledi od elednícli úedník, nesoucích berly na znamení své moci, bývá

veden. Zavazadla a šatstvo pedchází, bezprostedn následuje tlupa kucha a nižších

sloužících potebovaných ve služb kuchyn neb tabule. Trest se skládá z pestrého hejna

otrok, k nimž náhodn se pidávají zahálivi a neodvislí plcbejové. Zadvoj uzavírá

oblíbená tlupa kleštnc, od nejstarších k nejmladším sestupujicich.

Vznešená rodina dostala se teprv do Bajae, když protrávila njaký as v letohrád-

cích spátelených íman. Dle popisu Seneky bylo celé msto na nízkém pímoi
vystavno. Obyvatelé msta Bajae a bohatí imané je nejnádhernjšími paláci ozdo-

bili, které se pronajímaly nemajícím svých vlastních letohrádk, a Seneca sám obýval

v dom, majicim ve svých dolejších místnostech úplné lázn, zaopatené vším ímským
pohodlím a pepychem.

Z íma a z Neapole sebraná spousta bohatých prostopášník tvoila jádro spole-

nosti a udávala pravidla spoleenské zábav. Už asn zrána nastalo náramné hemžení,

což snadno pochopíme, povážíce s jakým množstvím otrok a otroky lázeští hosté pitáhli.

Po obd zaala jako v našich lázních hra v kostky, pi emž s louž náruživostí

jako za naších dn, jen že o vtší sumy, se hrálo, lak že Augustus Tiberiovi psal, že

jen pro zábavu a velmi nízko hráli, že se málo prohrálo, a co on vlastn svou milostivou

hrou každému ze svých spoluhrá daroval, že obnáší asi 6000 zl. na si. Jiní zase

konali projíždky na bohat ozdobených lunech na Lukrinském jezeru, a navracovali se

pozd v noci s hudbou a zpvem pi svitu pochodní do Bajae.

Staí lékaové znali vehký poet zídel minerálních, jakož i jich úinek jim nejvíce

nebyl neznámý, ale odporoueli je více na zdaBh a na základ skrovných léitelských zku-

šeností, nežli dle zásad, které by na jich luebných vlastnostech spoívaly. Už Celsus

znal parní a bahenní lázn a schvaloval pirozené lázn plynné Bajské v obrnách, studené

moské lázn pi hlavy bolení nervovém, v nádše (natce) a otocich žláz. Caelius Au-
relianus poítá k italským zídlm minerálním Albulské a Cotilské, Pantherské, Vesuvské,

Senanské, Caditánské, Nepesinské, Augurské a lázn na ostrov Aenarii (Ischia). Schvaluje

též plování v moi a lázn kropivé ochromeným a trpícím na choroby mchýe moo-
vého, zídla solná nemocným na kámen, solnaté lázn Albulské, studené a teplé lázné

moské v pakostnici.

Sestavil: Dr. Josef Podlipský.

Tiskem Anionina Renna v FraiCf 185B.
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Píloha k Živé.

íslo 10.

O horených osutinách epidemicky se vyskytujících.

Sem niíleží 1. spála (scarlalina) , 2. osypky, spalniky (morbillij a 3. neštovice

(variola). Divé je pírodiiicky popíáeine, a pak podáme djepis každé clioroby, totiž

pvod a zaátek i rozšieiií po zemkouli.

I. Spála (scarlalina, Scharlach).

Spála jest ržovitý zánt kže, svtle ervené (šarlatové neb malinové) a nco
tekované barvitosti , která se bud po celém povrchu kže rozprostírá, anebo jen oby-

ejn ve velikých nepravidelných a jako rozlitých plámách jeví. Zardlá místa jsou

nejvíce hladká, jen okolo vyúslní míšk vlasových neb chlupových se utvoiije nezídka

malá, nkdy silnji zardlá niipuchhna, která se též nkdy v puchýek neb v puchý pro-

muje. Kže bývá vždy exsudalem, jenž v sob vodnaté barvivo krevní drží, nco
napuchlá a objevuje se zažloutlá, když byla dotýkáním prst ervenost setena. Též se

pihazují vtší neb menší vycezcniny krevní. Vždy se pidružuje ke spále slabší neb

silnjší záškrt (angína) ; následuje zaasté vodnatelnost všeobecná a neduh ledvin Brigh-

tický. Slupování dje se obyejn v hrubých kuších.

Dle tohoto popisu rozeznáváme rozliné druhy spály:

a) slrakaloii (se. varicgata), když se osutina skládá z jednotných oddlení plám,

mezi nimiž se zdravá kže nalézá;

b) spálu hladkou (se. laevigata), když plámy jednotné v jednostejnou erve splývají;

c) spálu puchýt-kovilou (se. versicularis et miliaris);

d) spálu pnchýi-itou (se. pemphigoides et pustulosa), když se na ervené osutin

puchýky a puchýe vyskytují;

c) spálu krvolonou (se. petcchialis, haemorrhagica et septica), když se krev do

škáry kožní vycezuje.

Bh choroby jest následující. Piedbh (stadium prodroniorum) se zakládá na

všeobecném nedožení, nesnadném požíváni a nastávající horece (slad. fcbrile). Tato

horeka bývá velmi prudká, se znaným úpalem a zdvojeným žilobitím, a bére na se

povahu tyfovilou, t. j. bolení hlavy, onn-aky, bezsennost neb ospalost, pobhizeni, trhy;

ásti v hrdle jsou zardlé a oteklé (záškrt spálový); i konec jazyka jest šarlatové barvy

a obyejn poset zrnat vynikajícími bradavkami, tak nazvaný jazyk jahodový (língua

3
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villosa). Po dvou neb tech horených výjevech vypukne osutina (slad. eruptionis)

v spflsob vtšícli neb menších ervených ncpravidehiých plámek, nejdív na oblieji,

potom dosti brzo na krku, hrudi, na rukou a na nohou. Tyto plámy v brzku splývajíce

tvoí na kži veliká místa barVy bu larlatové neb malinové, nco napouchlá, horká a

suchá, obyejn hladká, aneb se prominijí ve všeobecnou kožní erve. Nkdy na

jednotných místech zstává kže mezi tmi ervenými ptániami zdráva; to jest spála

strakatá. Též se nkdy na erveni kožní objevují puchýkove' a puchýe. Osutina trvá

obyejn do tech dní v plném kvtu (stád. effloesentiae), pak mizí, povlovn blednouc

a hndnouc. Ostatní úkazy, t. j. horeky a záškrtu, se zvtšují neb udržují se v jedno-

stejném trvání až do pátého neb sedmého dne choroby, napotom povlovn se umirujíce.

Slupovdni (stád. desquammationis), pi emž pokožka obyejné ve velikých kuších se

slupuje, dje se ve velmi neuritém ase, nkdy dosti dlouho po zmizení osutiny a po

uluchnutí všech ostatních chorobních úkaz, a potrvává po týdny. Velmi dlouho zstává

kže citlivá. Krom sliznice hrdlové jsou ve spále též ostatní sliznice více neb mén
zachváceny pílišností krevní , nejvíce však sliznice ledvin a mchýre moového , což

zejmo z hojného množství bunk poslizkových v moi se nalézajících.

Okolnosti, které ze spály nejnebezpenjší chorobu iní, jsou:

a) otráveni (narkotisace) mozku zkaženou krví, které uvodí prudké tyfovité úkazy,

ano i všeobecnou obrnu;

b) ki-ee ietanické, povstalé z pedráždéní nerv kožních, vedou též k náhlé smrti

;

c) záškrt se stává snlivým

;

d") následkem Brightického neduhu ledvin povstává všeobecná vodnalelnost , ano

i mookretnost

;

e) ze zaušnic (parotitis), boulí za uchem utvoených, povstává talovitost krve a

vede k smrti;

f) konen beze všech píin usmrcuje zaasté náhlý nápiich plic , hlasivky

(oedema glottidis) a mozku.

Léení spály. Obvyklé prostedky léivé více škodí nežli prospívají. Léení musí

býti symptomatické a diaetetické; istý, erstvý vzduch musí býti ve svtnici, kde ne-

mocný leží; asté pevlékání do erstvého prádla, silné pití studené vody; potírání kže

olejem neb tukem, když veliká horkost neb kee nastávají; studené náinky neb za-

obalování v studená prostradla, ano pikládání ledu na hlavu v tyfovitých úkazech
;
pi

slupování vlažné lázn neb umývání vlažnou vodou.

2. Osypky, spalniky (Morbilli, Masem).

Osypky jsou naervenalé plámy (Heky), okrouhlé, zvící oky, nejvíce poi-znu se

vyskytující, avšak i hromadn ostrovy polomsíité tvoící. Plámy tyto, lém vždy nad

povrch kožní nco vynívající, když uprosted vlas nebo chlup je probíhá, mají pvpinek

(papula), jenž se nkdy v puchýek neb puchý promiíuje. Tlaíme-li prstem kfiži,

pláma mizí, a ervenost se mní v nažloutlou barvu. Po zmizení osutiny se pokožka

otrubovit odlupuje v malých kusech. K osypkám se pidružuje obyejn kalarrh spo-

jivky oní, sliznice nosové (chipka) a dychadel (záducha, Keuchhusten), jenž i v zánt

plic pechází; též i zánt nitroblány srdce a osrdce pidává se k osypkám. Z násled-

ných neduh jsou nejastší tuberkule.

i
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Druhy osypck jsou:

a) Osypky obyejné (M. vulgares), beze vší abnorinily;

bj Osypky sliíé (M. coiifluetilcsj, když jednotné plámy se slévají, že znrdlost

jest jdnostcjná

;

r) Osypky puchýkotiU a puchýiité (M. vcsiculusi et puslulusi), když puchýrek

neb puchý uprosted plámy se vyskytuje;

d) Osypky pelcné (M. pclecliialcs s. nigrac) s malými vyprýštninami krve.

Bh choroby jesl následující: po koiikadenních perfcAó/c/c/í, které se všeobecnou

hiiravostí jeví, dostavuje se horeka s hlavy bolením, rýmou neb krváccnim z nosu,

slzením zardlých oií, chraplivoslí a kašlem, též i s tyfovitýml úkazy. Tato doba horení

trvá iikolik dní, na to následuje vypuknuli osuliny jako u spály shora dol, a katar-

rlialní píznaky se obyejné nCco zhorší. Osulinu tvoí malé, bleším štípnutím podobné,

okrouhlé, nanejvýš zvící oky jsoucí, naervenalé plámy, v jichž prostedku malý pu-

pínek se nalézá, jímž pláma vypouclilou a draslavou se stává. Tylo plámy v nepravidel-

ných hromadách hust se vyskytujíce zde onde se stékají, lak že ervenost kožní

vetší nepravidelná místa tvoí. Barva osutiny, pvodn naervenalá a ržová, pozdji

nco tmavou se stává a hndne; 3 až 4 dni po vypuknutí osutina blednouc mizí v tom

poádku, v jakém se byla vyskytla. Horeka a katarrhálni úkazy se umirují s blednu-

tím a mizením osutiny. Odlupotdni dje se v malých olrubovitých šupinách pokožky,

nkdy dosti pozd se dostavuje, nkdy též tém bez poznání ped se jde a týdny trvá.

Rozniišení krve v osypkách velmi zídka vede k smrti, a to se stává jen v tyfovi-

lých úkazech, ale za lo astji katarrh sliznice dychadel, promííujíc se v krup, zánt

plic, v otok (oedem) hrtánu a plic, uvodí nemocného v záhubu. Z následných neduh

osypek nejastjší jsou tuberkule , napotom záducha , rozliné neduhy oí a uší, vedy

smrduté v nose pod jménem ozaena známé a vedovatní kostí.

Léeni jest totéž jako pi spále. —
Tak zvané spalniky (Rubcolae, Ríitheln) stojí uprosted mezi spálou a osypkami,

jelikož barvu oné a podobu tchto mají ; horeka jest mírnjší, katarrh slznice, ted více

ústroje polykací, jindy zase více dychadla zachvacující, jest též mírnjší.

3. Aeélovice (Variola, Blatlern) ')•

A. Neélocice pravé. (Variola vera).

Neštovice povstávají jako kulaté, asi zvící oky jsoucí, siln zardlé a nco po-

výšené pldmky ili skvrny, jichž sted se brzo v zašpiatlý piipiiiek koní, na jehož

špice se napotom puchýrek vyvinuje, jenž v puchý hnisem naplnný pechází. Puchý

ten se mní uschnutím v thislý hndý strup. Nkdy se utvoí z hnisového obsahu pu-

chýe zvedovatní kže, které po sob zanechává vyhloubené blavé šrámy, hlizny

(dubky) s vroubkovaným okrajím a pruhovanou neb ern tekovanou pdou ;
jindy se

zase objevuje v pncliýku srážející se vycezcnina na míst tekuté. Vyvinutý, erveným

kolem opatený puchýrek jest z poátku plochý, na nmž se pozdji okínovitá prohlu-

') Jelikož nesmírná vtšina lékai- , niio i takových, kteí by pravdu mohli a múli ob-

jevili, piznává se k náhledm o ncslovicich od slnlelí bižnýni , my tulo jejich ná-

hledy uvádíme, sauii takové ncpruvdy, s pokroilou vdou negoublasíci, zamítajíce.

3*



— 36 —

binka (dlek, Delle) uprosted tvoí; na puchýi se ješt ze zaátku dlek objevuje,

v brzku však mizí povýšením pokožky, naež puchý polokulatou postavu na se bére.

Uvnit puchýku se vyskytují malé pihrádky, ímž se stává, že nabodneme-li puchýek,

obsažená tekutina najednou .nevytee, nýbrž aby úpln vytekla, je potebí vez na

rozliných místech.

O tvoeni neštoviného puchýku a puchýe panují rozmanité náhledy.

Dlek na puchýku dle mínní mnohých povstává tím, že východy žláz tukových a

míšk vlasových neb chlupových pozdvižení pokožky exsudatem zabraují a tak pokožku

ke škáe takm pitahují. Jiní zase nalezli blavou a dosti hutnou látku (exsudat dle

Rayera, aneb dolejší vrstvy provlhlé pokožky dle Simona) mezi škárou a pokožkou, která

látka s pokožkou v dlku srostnouc pokožku ke škáe oteklými bradavkami poseté pi-

pevnila. Když puchý hnisem více nabubí, srostení pokožky se škarou, z nhož se

dlek utvoil, se ruší a sice roztrhnutím misku vlasového neb chlupového a východu

žlázy tukové, jakož zmizením zbytk pokožky aneb vssáním exsudatu. Pihrádky v pu-

chýku, jichž stny v puchýi následkem hnisání se protrhají a mizí, tvoí se dle mínní

nkterých ze zkypelé, provlhlé a rozstupující se hlubší vrstvy pokožky (bílá látka), dle

náhled zase jiných hromádkou žlázek tukových aneb rozlinými laloky takové žlázky.

Jsou obyejn nestejné velikosti a nepravideln postaveny. Nkdy však bývají dosti

pravideln sestaveny, jelikož se bílá látka dle Simona v spsob malých pepážek se

stedu puchýku k obvodu prostírá, tak že 6—8 pihrádek tém jednostejného objemu

utvoí. V stedu takových puchýku, v nichž se tyto pravidelné pihrádky utvoily, bývá

nkdy míšek vlasový neb chlupový. Strup nešfoeini sestává z vyschlého exsuddtu a

vniká až do škáry, a sice v smru misku chlupového neb prchodu žlázového. Tmavé,

nkdy prohloubené teky na blhné nešloviné jsou zacpané vyústní míšk chlupových

neb žláz tukových; z nich vyrstají pozdji zaasté blounké tenké chloupky.

Rozdlení neštovic

:

j a) Neštovice rzné (V. discreta), když každý puchý od píležíciho se dlí mezi-

ležící normální kží.

b) Neštovice stýkavé (V. cohaerentes), když kraje neštoviních puchý se stýkají.

o) Neštovice slité (V. aggregalae s. confluentes), když úpln se slívají.

d) Neštovice bradavcovité (v. verrucosae, Stein- Warzen- u. Hornpocken), když

neštovice pro srážející se vycezeninu jen tvrdé hrbole neb nádorce tvoí, a když se

z nich puchýky a puchýe nevyvinuji, nýbrž takto po njakém ase zacházejí.

e) Neštovice vodnaté (V. crystallinae, lymphaticae, serosae, Wasserpocken), v nichž

není hustého hnisu, ale ídká vodnatá tekutina.

f) Neštovice krvavé, krvi podešlé (V. cruentae, Schwarze Pocken), krví neb krvo-

tonou vycezeninou naplnné.

g) Neštovice prázdné (V. siliquosae v. emphysematicae, Windpocken), v nichž te-

kutina brzo zmizí, že jen prázdná obálka zbývá, aneb v nichž se plyny vyvinují ze snli

kožné pocházející; konen
h) N. sntivé (v. gangraenosae), nacházející se na sntivé kži.

Bh této choroby jest následující: Asi 4 až 8 ano i 14 dní po stalé se nákaze,

která doba se dobou vylihnvti (stadium incubationis) nazývá, co pedchdcové (stadium
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prodrotnorum) se vyskytují známky poruSeného zdraví, totiž: nelibost a rozmrzelost,

zvýSená cillivost zimná, zemdlenost, nepokoj, bezsennost. nechutenství, boleni hlavy, zá-

vraf. K tmto píznakm se pidružuje trvající stálá horeka (stadium febrile) s veer-

ními pichvaty (e.xacerbatio). Tato horeka bývá málokdy mírná , ale obyejní! dosti

prudká, spojena jsouc se silným mrazením a znaným úpalem, s poruáením zažívání a

s bolestmi hostcovým podobnými, nezídka i s úkazy tyfovými, zvlášt se silným hlavy

bolením a závratí, a trvá asi po ti dny. Po této horené dob osutina vypuká (doba

osulni, stád. eruptionis) s pocitem palivosti po celém tle shora dol , a sice nejdíve

v oblieji a na hlav, pak na hrudi a hoejších konetinách, konen na biše a do-

lejších konetinách. S ukoneným osutím , které asi ti dni trvá , znan se horeka

zmírní neb úpln utuchne. Osutina z poátku záleží z rzných, bleším štípnutím po-

dobných, svtle ervených, kulatých, asi zvící oky jsoucích plám (llekíi, skvrn) s tekou

tmav ervenou uprosted. Už za 24 hodin vyvinuje se v stedu této plámy ervený

pupineA, jenž erveným kolem obklopen a na konci tmav ervený jest. Pupinek tento

stává se druhý den na svém konci bledším, nažloutlým, a promuje se povlovn v ku-

latý, svtlou neštocini miiou (Pockenlyniphe) naplnný puchýek zvící oky až i hrachu-

Zpoátku jest na puchýku nápadn vtlaený dlek neb pupek (Delle, Nabel), jenž se,

jak mile svtlá míza se zakaluje a puchýek se napluje , nadouvá a napíná, vždy více

vyrovnává, a konen, když se svtlá míza v hustý hnis promnila a z pucliýk puchý

povstal, mizí. Hnis (doba hnisáni, stadium suppurationisj tvoi se od 6. dne choroby,

a to obyejn s novou prudkou horekou (febris suppurativa) a se zvýšeným odutím

kže, zvlášt na hlav. Desátý den nemoci napnuté, tvrdé a erveným kolem opatené

puchýe, pi ubývání odutí a zardlosti kže v témž poádku, v jakém vypukly, a to

nejdív u stedu hndnouce, rozpryskují se aneb zasychají (doba vysycháni, stadium

exsiccationis) , a tvoí kulatý, klenutý, tvrdý a pevný, zprvu pižloutlý, pak hndý a

konen naernalý sirup. Nyní oblevuje horeka obyejn s potem siln zapáchajícím,

hojnými ssedlinami v moi a s vymšováním hustého hnisovitého hlenu katarrheni za-

chvácených sliznic. Po krátkém nel) delším ase, obyejn po 8 dnech, sirupy odpa-

dávají, zanechávajíce po sob zpoátku povýšenou tmavo- (modro- neb hndo-) ervenou

plámu, která v zimnu modrá, postupem asu vždy více se stahuje a konen vtlaenou

bílou bliznu tvoí, s okrajím vyhledaným a dnem ern tekovaným. Z erných teek

vynívají nkdy malé, zmoené, bílé chloupky. V neštovicích slitých stávají se blizny

mozolovitými a nepravideln petkanými.

Tmto nyní udaným promnám nepodléhá osutina v jednostejný as na všech místech

tla, nýbrž dle vypuknutí shora dol v ubývajícím zrání. V jednostejném však míst

osutina povždy bývá na témž stupni vyvinutí.

Ped vypuknutím i v as vypuknuti osutiny obyejné se vyskytuje mírný kaiarrh

slisnice nosové a požerákové, jakož i spojivky oní a hrtánu. Tento katarrhalní zánt

se znan vzmocní, jak mile na uvedených místech sliznice (v požeráku, v jícnu, ano

i v žaludku, v dutin nosní, v hrtánu a prdušnici, a na spojivcc oní) nešloviná osu-

tina vypukne. Zánty oní s mocn nadutýma víkoma, zacpání nosu a krvácení z nho,

kašel a chraptivost, záduchy, obtíže v polykání a slinavost, vracení, zaléhání uší a výtoky

z nich (když se i neštovice na míznici prchodu sluchového a u dutinky bubíukové vy-

vinuly) jsou obyejn prvodcové neštovic.
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Slesina jest nadiirelá, ne však tak siln jako v tyfu a v stídavce (febr. intermit^'

tens, Wechselfieber). \

Zántu plic, oedemu plic a hrtánu jest se obávati, jakož i talovifosH krve, když

neštovice prudký bh berou. Tento bh mže býti též nepravidelný, bud co se týe rozmí-

šeni krve aneb osuliny samé (neštovice nepravidelné'), ímž se choroba nebezpeCnou stává.

Léení jest jako v spále a osypkách syinptomatické
; pede vším se musí na pro-

vélrání svtnice hledti. Aby se tvoení blizen obliej zohyzujících umíriiilo, nejlepší

prostedek jest tinktura jodová (Jod. p. ^r. 24 ad uuc. j spir. vini)
, jíž se neštovice

denn dvakrát pomocí šttiky natírají.

B. Chronicky, kravské neštovice (Yariola tutoria s. vaccina) ')

jsou neštovice okováním (vaccinatio) povstalé, které, jenom místn se vyskytující a

pravým neštovicím úpln podobny jsouce, ped nimi chrániti mají.

Bh chraniek jest následující: Brzo po okování povstane lehká erve okolo

malých bodených ran, která však záhy zmizí, tak že první 3—4 dny po okování žá-

dného ani místního ani všeobecného utrpení pozorovati nelze. Pátý den se spatuje na

míst, kde okováno bylo, ervená, štípnutí blešímu podobná a svdící teka (flíek),

jenž se záhy promuje v tvrdý, kulatý, zapálený, uprosted prohloublý pupínek, asi

zvící špendlíkové hlaviky. Šestým dnem se tento pupínek pretvoaje v puchýek polo-

prsvitavý, mode bílý a bledoržovým kolem obklopený, jenž se od 9. až do 12. dne

v puchý promuje podobným spsobem
,
jak jsme u pravých neštovic popsali. Zánt

pdy, na níž puchýek a puchý se vyvinují , psobí pálení a svdni, z ehož nepokoj

okovaného povstává, ano i horené úkazy se vyskytují. Po dvanáctém dni hnis v pu-

chýi obsažený povlovn vysychá a puchý se promuje v strup. po jehož odpadení

význaná blizna nešloviní na kži pozstává, která nikdy víc nevyhyne.

Nepíjemné nehody, které se po okování nahoditi mohou, jsou: znané ržovíte

zapálení celého ramene, jakož i jednotných žil pívodiných a míznic, otok žláz pod-

paždných, potnikovitá osutina okolo puchýe (psydraciura vaccinae), hloub zasahující a

též po povrchu kže se rozmáliající vedovatní okované neštovice.

Nepravidelná neb ve svém vyvinuti zadrícná *) chranika (vaccinella) prý ne-

chrání ped pravou loví neštovicí.

C. Neštovice plané (Varioloides, var. mitigata, modificata s. vaccinatorum, Mittelpocke)

jsou mírnjší forma osutiny neštoviné u okovaných neb takových, kteí už jednou byli

pravé neštovice pestáli. Rzní se tím od pravých neštovic, že osutina asto už jako

pupínek neb puchýek pochází, nepromnivší se ani v puchý, aneb jen ásten. Jsou též :

a) slité (var. conCuenles),

b) puchýkovité (var. míliares),

c) puchýHté (var. pemphigoides) a

d) bradavcovité (var. verrucosae).

') Ješti jednou tenám na mysl uvádíme, že se nová vda a chranitelnou mocí krav-

ských neštovic neshoduje, o emž ke konci toho lánku podáme pojednání o oko-
vání od prof. Dr. Hamernika.

») im a jak?
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Vyvinutí l(Jlo nsutiny jest podubnú jako u pravú ncšlovico, jen že lioruka, zvlášt

za duhy litiisání, jest mnuliem mírnjší a mén pravidelná ; kfižo josl mén ztipáloná a

utekla; vypuknutí osutiny jest zaaslé s ervení (erylliema) spujeao a za dun ukuiK^ono,

a dje se na celém tle lémi° v stejutiu dobu; plámky jsuu plušší a bez tmavého ne-

míjejícího lliku uprosti-ed; puchýi'ky se velmi rychle z pupiuk utvouji, nemajíce pii

tum pravidelný tvar a velikost pravých neštovic; mnohé z nich se ani nepromují

v puchý Imis obsahující, protože dolia vysychání se éasu dostavuje; strup jest tenší,

nažloutle hndý a lupenaly, bliziia, která pozdji nabývá barvy plefuvé, budlo docela

chybí aneb jest úpln plochá, zídka prohloubená a vždy bez erného tekování. Choroba

trvá váeho všudy sotva 14 dní.

1). Neštovice jalové (vtrné, drobnice, varicellae, Wasscr-, Spitz-, Wind-, Schafblaltern)

se r&zní od pravých rozliným tvarem, nedostatkem dlku a pihrádkové složitosti, JaMž

i nepatrným hnisáním, a jsou:

a) drobnice špiaté (var. acuminatae s. coniformes),

b) dr. kulaté (var. globulosae s. ovales),

c) dr. okocilé (var. lenliculares) a

d) dr. hnitavé (var. pustulosae).

Horeka v tchto neštovicích jest velmi mírná aneb chybí úpln, spojena jsouc

s nepatrným katarrhem sliznice, dychadel a ústroji zažívacího; vypuknutí osutiny jest ne-

pravidelné, djíc se asto ústrkem, bez pálení a svdni, kže není odulá, plámky jsou

plošší, ne tak oste ohranieny a bez makavé tvrdosti uprosted
;
promují se už druhý

den v puchýi'ky neb v puchýe boz pihrádkového složení, splasknou byvše nabodeny;

nkdy se též ani nenaplní (drobnice vtrné); usychání v tenký, lupenatý aneb šupinatý

sirup jest velmi rychlé, lak že celá choroba jest za 8 dní ukonena. Jen po rozeškra-

banýcb a hnisavých neštovicích pozi5slávají blizny Ofubky).

Spála, osypky a neštovice mají tyto spolené známky:

a) že povstávají obyejn z epidemických píin

;

b) že lovka obyejné jen jednou zachvacují, a to nejvíce v dtském vkii, pro-

ež se též nazývají dtské choroby
;

c) ie jsou vždy spojeny s horekou, která se dostavuje už ped vypuknutím osu-

tiny a obyejn po vypuknutí obleví;

d) že osutina, uritý tvar mající, v uritém potu dní a v uritém poádku se

vyvinuje — bh typický;

e) že se ukonuje zvláštním spsobcm slupování neb tvoení sirupu;

() že pri každé osulinó bývá zvláštní utrpení sliznice, a to hoejšího dílu sliznice,

dychadel a ústrojí zažívacího;

g) že slezina nejvíce bývá oduelá;

h) že úkazy tyfovité, lak nazvané nervové neb mozkové, se k horece pidávají,

zvlášt ped vypuknutím osutiny, což zaaslé k omylm píinu zavdává; pi tom však

v mozku aneb jeho blánách se známky pilišnosti krevni neb zántu nenalézají; a konen
i) ie léení pi všech jest jednostejné, symplomaticko-diactetické.

Že osutinám epidemickým Jednostejná kalokretnost za základ slouží, už jsme uvedli.

Nyní Ješt popíšeme mrtvolu, Jaká se nám jeví po každé epidemické osutin.
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a) Zevnljšek. Tlo jest nabubelé, na Celných místech, zvlášt v oblieji a na

zádech naduté, barvy bledomode nauervcnalé , na druhých místech meziležicích svtleji

bledé. Kie jest schhplá a vlhká, se skvrnami umrlími, rozsáhlými, velmi nasycenými

(saturalus); pokožka na místech bledých drsná, na barevných ve vétších neb menších

kusech slupitelná. Osutinu nelze více spatili, ano i místa, na nichž byla nejhustjší,

jsou na mrtvolách nejvíce vybledlá.

b) Dutina lebková. Mozek jest jako v tyfu obyejn pevný, suchý, chudokrevný

a svtle bílý; blány mozeni ani nejsou provlhlé, ani jich cévy krví nalité.

c) Dutina hrudni. Plíce v zadní dolejší ásti tmav ervené a nco navlhlé,

ostatn suché, ano i mírn napuchlé; lehký katarrh priidušniek , nkdy otok hlasivky

(Glottisoedem). V pohrudnici jest krvavá voda, mrtvolní vsáklost, aneb jest opatena

tenounkým, lípavýra, jako nit se táhnoucím bezbarvým náletem. Srdce, obvzlášt v pravé

polovici peplnno tmavou, tekutou krví, v níž jen málo kyprých sraženin. Taktéž i

žíly Cpívodice) jsou velmi peplnny, zato však tepny (odvodice) tém prázdné. Do

vnitní blány srdce a cev jest erve krevní vsáklá.

d) Dutina bišní. Játra nezídka krví peplnná, naduelá a pevná. Taktéž

slezina, avšak pece ne tak, jako v tyfu. Sliznice rounj zažívací i^si nco naduelá

a ponkud provlhlá; míšky o sob stojící a shliUiy Peyerských žláz, jakož i žlázy okružní

jsou krevnaljší a naduelé.
(DokoDeoí.)

Vodnatost. Hydrops.

(Dokonení.)

B. Vodnatost v dužin ústroj, vnitní otok. Oedema.

Nahromadní vodnaté tekutiny v dužin ústroj, tak nazvané chronické oedemy,

povstávají z týchž píin jako vodnatosti syrovatených mch, jen že onyno zaasté ješt

nesnadnjí rozeznati lze od syrovatené zántné e.\sudací (akutního oedemu) než tyto

;

taktéž zde pechází nkdy akutní zánt v chronický.

1. Oedem mozku, prosáknutí mozku syrovatenou tekutinou jest jedna z nej-

dležitjších chorob a velmi zaasté píinou náhlé smrti (apople.xia serosa), pidává se

k nejrozmanitjším jiným chorobám a objevuje se u docela zdravých lidí. Dle Rokytan-

ského vyskytuje se oedem mozku v rozliných stupních a velmi asto. V nejmenším

stupni jsou prseCné plochy mozku neobyejn vlhké a syrovatené lesklé ; tuhost den

mozkového bývá obyejn pravidelná. Ve vyšším stupni jest mozek vtším množstvím

tekutiny syrovatené proniklý, mkí, jako tsto až i jako kaše mkký. Barva tohoto

den mozkového jest mdle bledá, ve starém atrofickém mozku špinav bledá, plavá.

V nejvyšším stupni jest složení mozku porušeno a mozek ve vodnatou kaši pro-

mnn — tak zvaný bily obmk mozku.

2. Oedem plic jest jeden z nejhojnjších a velmi asto zardoušením smrt uvodi-

cich úkaz v nejrozmanitjších chorobách. Akutní oedem plic jest jednostejný se

zántem plic se syrovateným exsudatem; chronický oedem se ostatn vyvinuje více

mén zprudka z týchž píin jako každá vodnatelnost, zvlášt následkem mechanických
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a patticnich zaslav obím kre%Tiího v plících fvc vadách srdce, v znidnoslech kostí

hrudních , v stlaení plic, v chorobách velkých cev, mozku a míchy, u veliké slabosti)

a pak ve všeobecné vodnalelnosti. Tekutina syrovaleíná se nachází nejenom v niezi-

buni^néin pletivu, nýbrž i v stnách a dutinách jednotných bunk plicních a vylévá se

odtud do vtších prdušniek (bronchi) a do prdušnice (trachea). Plíce jsou v chro-

nickém oedemu vybledlé, špinav neb nazelenale šedivé, bezkrvé, hutnjší a houžev-

néjší, pH tlaku jamku podržující, snadnji rozlrhntelné, ncoduixdé, tžší a nepraskavé.

Z plochy scíné se vypryšfuje bezbarvá, našedivlá neb nažloutle zelená, nepnivá voda.

Y mrtvole jsou zadní a svislé ásti plic vodou nejvíce naplnny. Obyejn jsou ob
ki-ídla plic oedemem zachvácena, a v pohrudnicí se nalézá též vodnatá tekutina.

3. Ocdemy jater, sleziny a ledvin i druhých dužnatých ústroj nejsou tak ídké,

a zvlášt povstávají následkem mechanických zástav krve, ale nejsou u zachování tla

tak dflležité.

4. Oedem blan. Blány jsou mnohem hojnji sídlem vsáknutí syrovalcné tekutiny,

která jest plodem zántu, nežli iré vodnatosti. Ovšem se mže též následkem mecha-

nické a passivní zástavy krevní (v obrn nerv, tlaku na cévy, v chorobách cévních

stn) v blánách voda nashromážditi. Též se zúastují ve všeobecné vodnatclnosti.

a) Ve vodnatosti kAie a prílczící hunkoviny jest i poblizká svalovina vodnatá,

tuk scvrkuje se v zatvrdlá, zaervenalá jadérka aneb docela mizí a promuje se v tu-

kov rosolovitou a konen úpln syrovatenou tekutinu. Kže se stává bezkrvou, roso-

lovité nakypenou a astji zvredovatí; nervy v ní se ztení, zvadnou a jsou jako promoeny.

b) Oedemem slitnice vybledne a rosolovit zmkne, až i bývá docela prosáklá a

pK nejmenším tlaku rozplývavá.

c) Oedem vnilmcli blan mozkových. V akutním oedemu jest pavunice a omo-

zenice naduelá a snadn roztrhatelná , chudokrevná, a mezí nimi se nachází hojné

množství bezbarvé, jasné syrovatené tekutiny. V chronickém oedemu jsou blány nejvíce

jen místy zhrublé, velmi houževné, neprhledné, bilé a mnohými Pacchionskými žlázkamí

poseté, vtší žíly roztažené, rozmanit zavité, velmi tuhé ale chudokrevné; vlasenice

bezkrvé, a mezi pavunici a omozenicí jest mnoho bezbarvé neb bledozelenavé syro-

vatené tekutiny.

5. Oedem staloviny, pi emž vodnatý sval jest bledý, snadno roztrhalelný, na-

žloutlou neb bezbarvou vodou prosáklý neb zténný , zkypený
, promoený , špinav

šedivý neb našedivle hndý, vyskytuje se co akutní v pobiízku zántných ohnisk, a co

chronický ve všeobecné vodnatclnosti aneb ve vodnatosti píležícich ástí. —
6. Oedem kosit se vyskytuje dle Engla ve všeobecné dlouho trvající vodnatosti,

jako v atrofii kostí ze zántu pvod beroucí neb po obrnách úd, zvlášt v dlouhých

trubicových kostech. Kost vodualá jest drolivá, bezkrvá, dutina morková jest rozšíena

a na míst krevnatého hutného morku nalézáme nco málo mnohem vody napitých

bezkrvých krušek tukových.

C. rodnalosli bludné.

Tyto vodnatosti se zakládají na stoku ie vodnaté neb hlenovité a bílkovité teku-

tiny v otevených dutinách sliznicemí potažených, jichž východy bud znan zúženy neb

docela zaveny jsou. Následkem trvalého vymšování se dutina znan rozprostraiiuje
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a sliznice ji vykládající se stává pevnjší, tcnší, chudokrevnejší, tratí ásky, kleky a míšky,

na povrchu bývá bladší a lesklejší a nabývá konen i co do výmšk povahu blány

syrovatené.

Takové vodnatosti jsou:

1. Vodnaiosl mchuinky ili mchýe íluntho, žluiiiy Oiydrops cystidis felleae).

2. Vodnaiosl dlohy (hydrometrae). .it

3. Vodnatost vejcovod (hydrops tubarum FaUopiae). íi

4. Vodnaiosl pívsku ervikovillio steva slepého (hydr. pro. verniic. int. coeciji

5. Vodnatost misku shniho Chydr. sacci lacrim).

6. Vodnatost moovod (hydr. urethorum) a

7. Vodnatost moojemu (hydr. pelvis renalis).

D. Vodnaiosl mechová (hydrops saccatus).

Tak se nazývá vodnatost v nov utvoeném mechu, jenž u vtší objem byl vzrostl;

je-li menšího objemu, jmenujeme jí mchýiek (serose Cyste). Tyto mchýky se tvoí

bud z tak nazvaného náhodného syrovateného pletiva, nebo povstaly ze hlísl mchýro-

vilých, jako jsou mchoep, uher (cyslicercus) a mchoHl (echinococcus; tylo zplodiny

se nazývají boubele, hydatides) ; aneb jsou bludné vodnatosti míškíi tukových a slizových.

Nejastjší jsou mchýky na vnitních rodidlech, krom dlohy, a sice ve vaje-

niku, v širokých svazech dlohy, na otvoru bišním vejcovod, kdež zaasté v dlouhé

stopce jsouce velkosti sotva bobové neb oíškové dosahují; napotom v jatrách, le-i

dvinách a v phlnich iilnich.

1. Vodnatost vajenika (hydr. ovarii, hydroarion). Tak se nazývá každé nahro-

madní vody ve vajeníku, byf i obsah nebyl voda, nýbrž jakákoliv tekutá zplodina zántu.

Dle Rokylanského rozeznáváme trojí vodnatost vajeníku, totiž: '^

a) Zakládající se na jednoduché mchýky, které jsou jednopíhrádkové, kulaté,

rzn aneb u tak velkém potu ve vajeníku se nacházející, že se celý zdá být promnn
v skupinu méchýk. Jsou vedle sebe postaveny, jelikož se každá o sob z lžka

(stroma) V7vinula dílem z Graafových míšk, dílem co nový výtvor; když povyrostou,

dosahujíce nkteré velikosti mužské hlavy, jiné zase malé pozstávajíce, stanou se ;plo-

chými pi dotýkání se a srstání mezi sebou. Stny jejich jsou tenounké
,

jemné,

syrovateno-vlákenné , a v nich se nachází látka bud bezbarvá, nebo nažloutlá, nazele-

nalá, syrovatená, zahoustlá, žlutá jako vosk, nahndlá, rozpuštnému klíhu podobná, aneb

okoládové barvy, ba i erná tekutina, nkdy i tuk.

b) Ze složených mchýk se tvoí nejohromnjší vodnatosti vajeníku. Jsou to

ohromné spousty skupin mchýk a pihrádek, které bud jsou uzavité aneb spojité, a

nejrozmanitjší tekuté látky. Tato skupina povstává tím spsobem, že se ze stny staršího

mchýk nové vyvinují, aneb když ze vnitní plochy mchýk mateního nové m-
chýky vyrstají, které bud o stopkách jsouce neb bez nich nkdy matení mchýrek

úpln vyplují, tekutinu v sob obsaženou do ní vylévají, a tak s ní srstajíce v svém

vnitku tetí poad mchýk tvoí a t. d. Zbytek vajeníku se vyskytuje na zpodku

lakové mchýkovité ohromné skupiny co shoustlá, netvarná látka.

c) Loinatá vodnatost vajeníku není nic jiného, než loínatý rak vajeníku,

2. F jálrách jsou mchýky velmi past a vyskytují se bud co jednoduché s istou
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vodnatou lekulinoii, aneb v spiSsob mrhn heMarrotého Cnccpbalocystis). Tento zpnu

pedstavuje jen nich se stnami syroviilenýini, okolo nichž su v brziíu utvoí viákenný

obal. V takovémto mchu jsou krom syrovatci^né tekutiny boubele (hydatidy), ped-

stavující bílkovilou , rosolovitou sraženinu. Porct a velikost tfclito boubeli jest velmi

rozmanitá
;
jsouce naplnny syrovalciiou tekutinou napínají se , aneb rozpryskujíce se

scvrkují ; na to též voln plavou aneb na vnithii stén mcbu sedí. Nkdy se též na-

chází žlu neb krev v mchu.

3. V plicich jsou mch^rky velmi ídké, a spíše se nacházejí sloicné nežli

jednoduché. Vyskytují se porAznu zvící vejce holubího až mužské psti v hoejších i

dolejších lalocích plic. Dle Rokytanského se vyvinují tito mchýkové z mezibune-

ního pletiva plic.

4. V sleiiné jsou méchýky nad míru ídké a nedosahují znané velikostí.

5. V ledtináck jsou mlchýkij:

a) jednoduché zvící zrnka jahelného až vlaského oechu ano i husího vejce, ob-

sahující bud bezbarvou neb nažloutlou , nahndlou, naernalou vodnatou , nkdy též

zahoustlou tekutinu, v níž však nikdy není moe; jich poet bývá nkdy peveliký, tak

že zvtšená ledvina jen ze samých mchýkíi se skládali zdá, tak nazvaná mchýotá
ledvina (Blasenníere). Jsou obyejn v korové látce ledvinné, a vynikají nad povrch

ledviny. Vyvinují se zaasté ze zántu ledvin, zvlášf ve vad ledvin Brightické.

b) Sloiilé michýky v mchu se nalézající vyrstají zaasté u veliké spousty, a

pak nezídka vyprazdují se co boubele do roury zažívací neb do ústrojí moového,

naež mch se scvrkne. i

6. Méchýky syrocalené bnliku (struma cystica saccala) jsou nové útvary, a

bud jsou jednoduché neb složené, které v jednom pádu po prodloubání chrustavky kru-

hovité se do hrtanu provalily, a pak se vykašlaly co boubele zvící hrachu až i oíšku lískového:

7. V podkoin hnkociné bývají též velmi asto mchýky syrovatené; takový

na stran krku jsoucí nazývá se po latinsko-recku hydrocele colli.

8. Synwatené puchýky na blánách syrovatených bývají jen na pobišnici , a

sice na širokých svazech dlohy, na vajeníku, na vejcovodech a na velkém tenelci, jako

i nkdy na pošvách varlatních. Vyvinují se dvojím spíisobem: bud na vnitní volné

ploše blány syrovatené, a ty jsou jemné blány s širokým dnem a nepatrné velikosti,

aneb v mezisyrovatené builkovin, a ty jsou o dlouhých stopkách a hrubého složení.

9. Ve pletivu vlákenném jsou syrovatené mchýky nejvíce na šlachách, na

blánách šlachovitých, na povázkách (fascia), jakož i na okostiei.

iO. V kostech jsou velmi ídké.

11. Ve svalocinb bývá ideji inchožil, astji mchoep, kterýžto poslední se

též ve svalstvu srdcovém nalézá a stejn též v druhých svalech.

12. V plelnich žilových jsou boubele velmi asté a vyskytují se bu co volné

v spfisob jemné blány neb tuhých stn, bud napnuté neb scvrklé, cévnaté, jednopihrád-

kové, aneb nkdy velmi jemných pepážek, istou aneb nablavo kalnou syrovatenou teku-

tinu, též i písek kostní obsahující mchýky zvící máku až i bobu, které nkdy v takové

hojnosti jsou, že plete žílová pohled hroznovitý na se bére.

13. V mozku se nachází ale velmi zídka mch bezhlavce obsahující; nikdy

však nebývá v nm mchýku jednoduchých a složitých.
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14. V mise nalezl Rokytanský mchýky po nkolikráte, a sice v šíjném oddílu

méchoi^epa.

O bolavých prstech.

A. O bolavých prstech rukou. erv na prstech, živý vías^ vidlák,, poje (mor.),

%anehtice Cslov.)- Fingerwurm. Unilauf. Panaritium, paronychia.

Pod tímto jménem se vyskytuje velmi asto náramn bolestný zánt na nejped-

njším lánku prst, jenž se též rozšiuje epidemicky, totiž v stejný as ; zvlášt za jarní

doby tak hojn se objevuje, že každý lékai^ 2—3 takové nemocné na léení má. Dobe,

když se takové bolavé prsty lékam do rukou dostanou, obyejn však se domnívají

nemocní, taková nemoc že jest nepatrná, takovým bolavým prstem že se nemá léka

obtžovati; a tu se utíkají nemocní k ledajakémus bidilovi neb k staré bab o radu, a

teprv až bolesti se nad míru vzmocní, obracejí se k lékaovi, jemuž ovšem se zanedba-

nou a rozlinými mastmi rozežranou vedovatou ránou dlouhá práce nastává. Proež

uznáváme za hodno, o této nemoci prostonárodn nco pronésti.

erv na prstu jest zánt jednotných ástí nejpednjšího lánku prstu, tudíž zánt

bud kže aneb bvkoviny bezprostedn pod kží ležící (_coi se nejastji pihazuje),

a sice rzn vypadající dle toho, zdali bud kypré pletivo na vnšné ploše prstu ok(do

nehtu neb koene nehtu zachváceno bývá , nebo na vnitní ploše , která bíško konce

prstového Ivorí , anebo mezi nehtem a kostí prstu. Též bývá pošva šlachy ohybae

prstového na vnitní ploše kosti konící zanícena, z ehož snadno ochromenina prstu

pvod bére ; aneb okostice malé kstky prstu, která pevný podkladek prstu tvoí ; aneb

jest bukovina kostní i s morkem zántem zachvácena, ímž se stává, že celá kstka

se kazí a po dlouhém trvání choroby vypadává.

Tyto všecky rozliné spsoby zántu jsou velmi bolestné, nejmén bolesti psobí

zánt kie, nejvíce zánt bukoviny pod kží, což se tím nejsnadnji vysvtliti dá, že

kypré pletivo, zántem se naduujicí, kží všude uzavenou jako stužkou se sešnruje

a rozdráždné koneky nerv se stlaují. Musíme obzvlášt tuto povahu kže na této

ásti tla na zeteli míti. Jen na prstech rukou a nohou tvoí pevná kže sužující

svrku, kteráž, jsonc na jednu stranu zántným naduením potažena neb napnuta, toto

potažení na protivné stran pevným stisknut,-m píležících ástí vynahrazuje a tak velikou

bolest psobí. Jen takto se dají vysvtliti tyto zvláš prudké bolesti, které hned z prvo-

poátku neobyejn omamující, celé nervstvo zachvacující, takm obrující ráz na sob

nesou, tak že jemnjší a útlejší osoby ve mdloby upadají.

Pede vším se musíme tázati, z eho pvod berou tyto zánty pravé nejastji na

lánku prstu nehtovém? V potaz neberoucím povždy záhadné epidemie bolavých prst

jakož i hlízy prst, povstalé velmi asto po tyfu, jest zodpovídání této otázky velmi

snadné. Žádná ást tla není tak asto, jako práv konce prst, podrobena malým pora-

nninám, píchnutím, uškrábnutím, prudkým zmnám vzduchu, pak, když se malé trhliny

náhodným ranním staly, dráždivému psobení ostrých, chemicky neb mechanicky úin-

kujících látek. Na žádné jiné ásti tla krom leda na dolejším pysku se nedje

takové bezohledné škubáni, pistíhováni a ištní jako na koncech prst. Na obou
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postranných krajích nehl se nejvíce páeme; kde se malé proužeky kže odlupují,

zádry nazvané, ly když se z dlouhé chvíle neb ze hrafky odtrhují, ímž piiraiiuje se

pod nimi ležící hlubší vrstva cévnaté škáry, a z toho povstává nilí neb hlubší zánt.

Bh choroby na bolavých prstech jest dle ásti koneCk prstových, která byla zá-

ntem zachvácena, rozdílný.

1. .Ic-li jen kie zachvácena, což se dje zvlášt u jemných osob s tenkou kží
následkem prudké zmny teploty aneb z neistoty, obmezuje se mén bolestný zánt
jen na nejbližší okolí nehtu, zvlášt se vyskytuje na zadním kriiji nehtu neb na tak zva-

ném koenu nehtovém a tvoí zde velmi rychle prsvitavý puchý, jenž se už druhý den

žlutým hnisem napluje. Když tento puchý se rozpryskne, jest bh nemoci ukonen;
nestane-li se to brzo, dvojím spsobem povstává z toho dlouhotrvanlivé utrpení; totiž

když puchý na poslraiiném kraji nehtu se vyskytnul aneb na zadním kraji. V první

pípadnosti dráždí špiatý kraj nelitu po rozprysknutí se puchýe ranné místo, z ehož
povstává ved. V druhé pípadnosli, když se puchý záhy neoteve, nashromáždný hnis

dráždí a leptá velmi cévnaté pletivo koene nehtového ; tím se ruší rst nehtu, celý nehet

se tratí a roštni nového nehtu trvává 3—4 msíce, ba nkdy i déle.

2. Když zánt bukovinu pod kží zachvátí, bolestný prst nabubí, ztvrdne

a stane se pi každém dotknutí velmi citlivým ; bolesti se rozšiují podél ramene nahoru,

nkdy až do strany oblieje dotyné, a mají obnlujíci psobení v ceh; tlo; tvrdý prst

zmodrá do tmavoerna, a trvá to nkdy nkolik dní, ba i týdn , nežli se nkde žluté

místeko ukáže, které by naznailo, že se hnis v malé hlíze nashromáždil. Je-li pletivo

pod nehtem zaníceno, trvá nemoc ješt déle a nehet se povždy zruší ; když však zánt
pružné bíško na vnitrní ploše lánku nehtového zachvátí, jest naducní mocnjší, prst

Sára tvrdší, bolest siln tepavá, a asto se zánt a otok po ruce ba až do pedloktí

táhne, ano i zachvacuje tenké míznice až k žlázám podpaždním
;

pak ovšem utrpení

bývá nejenom velmi bolestné a s prudkou horekou spojené, ba i stává se velmi nebez-

peným. Když kže jest velmi zatvrdlá, mozolovitá, jak to bývá u pracovník, a hnis se

nemže na venek prodrati, tu ovšem leze po ruce vzhru a uvodí na své cest veliké

porušení, ímž na ruce povstávají rozmanité ztoilosti.

3. Zachvátí-li zánt posetí šlachocou, pak se rozšiuje, teba prst nebyl nad míru

naduelý, uvnit pošviek šlachových a svalových podél ruky a podél pedloktí až k ohbi

loktovému; otok ruky a pedloktí bývá mocnjší nežli pedního lánku prstového, jenž

však potom též í bez velkých bolestí povoln vtšího objemu dosáhnouti mže. Horeka
bývá velmi prudká, hnis se velmi tžce na venek prodírá, a když se konen provalí,

jsou v nm jednotné zmrtvlé konce a vlákénka šlachy svalové. Tento zánt koní
obyejn po delším trvání se ztuhlostí prstu a ruky.

4. V zántu okosiice nehtového lánku prstu jsou bolesti v hloubi prstu cítné
nad míru prudké, nežli ješt otok zántný se více vyvine; bolest však a pozdjší otok

se obmezují vždy jen na nejpednjší lánek prstu, byf i utrpení dost dlouho trvalo;

pozdji konen pibývá pece otoku, jenž však není horký, ale z vtšího dílu bledou,

namodrale ervenou barvu dostává.

Delší trvání tohoto neústupného utrpení dohání konen nemocného vždy k léka-

ovi, bohužel nejvíce tuze pozd, protože ze zaátku nejsou bolesti nemírné. Pak už

bývá obnova v hoejších vrstvách kstky perušena
, jednotné kousky se odštpují od

kosti a tyto zmrtvlé mrviky kostní se co cizí tílka vyvrhují. Nežli se tyto Iíšlky

vyvrhnou, ano nežli nkdy vyjde celá kstka, utvoí se jedno neb nkolik hnojných míst,

tato se pevalují po msících a vytéká z nich talov tak dlouho, dokud se kstka nevytáhne.

5. Zánt butlkoviny a morku v kosti nejpednjšího lánku prstového, pocháze-

jící nejvíce z tuberkulí kostí, tak nazvaných krtic, má velmi zdlouhavý bh, není tuze

bolestný , koní obyejn po kolikamsíném trvání ba i po letech se ztrátou kosti a

tudíž znaným zmrzaením ruky ; ba zaasté se musí celý prst nožem odníti, amputovati.

Tyto dva pod . 4. a 5. popsané zánty jsou pedmtem chirurgického hojení,

které jsme zde jen proto uvedli, aby se každý pesvdil, že rádno jest s každým bo-
lavým prstem k rozumnému lékai se utéci, jenž by rozhodl, do kterého z výše psaných

druh bolavý prst náleží, a ne k starým babám , které hned s flastrem pi rukou jsou

aneb lupení nakládají s moudrým výrokem, že musí pomocí bolavého prstu všecka ne-

istota z tla vytažena býti. Avšak povra a vira v divotvornost jsou tak rozšíeny, že
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to mnohé láká. se starou babicí o vlastní tlo se poraditi, s níž bychom se neradili

kdyby se o to jednalo, zdali mámu tu neb tam v dom hi-ebík zatlouci.

V nemoci, zakládající se v zántu, jehož neústupnost od kie závisí, která vnitní

naduení velmi stsíiuje, jsou první požadavky léivé: zánt mírniti a kži obmkiti.

Obého se dociluje jedním a týmž prostedkem, vlhkou teplotou, která trvale a v stejném

stupni se upotebiti musí.

K tomu cíli se nejlépe hodí kasiky. Krupky neb lnné semeno , anebo stndka

z housky se dá v mlíe na bustou kaši svaiti. Tato se nate ztloustl palce na pláténko,

které se upraví jako obojek, aby se tím mohly oba pední lánky prstu zaobaliti. Ob-
vinuté pláténko se obloží dykytou voskovanou neb plátnem voskovaným, aby se teplota

kasiky dlouho zachovala, pak se obváže šáteek okolo ruky, jenž se na tyli uzlem

zaváže, aby ruka vodorovn s kloubem loktovým se ponášela. Kasiky tak upravené

drží v sob teplotu na ti hodiny, a v noci v posteli pod peinou ješt déle.

Pijavky, studené obkladky a dráždivé náínky z rozliných rostlin, k. p. tak ob-

líbené cibulové, nálepy ili flastry všeho druhu jsou škodlivé.

Neprovalí-li se brzo takto utvoená hlíza, musí se nožíkem otevíti a hnis vytlaiti.

(Dokoneni.)

Ovoce.
Zápasíce líbezným zápachem a píjemnými barvami s kvtinami polními jsou naše

zahrady a štpnice ozdobeny skvoucím ovocem. A by i jemná mangostana ') v našem

podnebí jazyku našemu nelahodila a lib páchnoucí ananas jen k vzácným pochoutkám

našich boháti náležel: pedce neúnavná pée našich zahradníki ušlechtila naše jablka

a hrušky, penesla tešn a broskve z Malé Asie, a piinlivost obchodnická nás zahr-

nuje citrony a pomerani.

Moc oživující a oberstvující tolika ušlechtilého ovoce nezstala našich luebník

tajná. Ale pehojná rozmanitost chuti ovocní ješt není zevrubn známa a dkladn
vyšetena. Zná se sice tkavý olej zevnitní kže citron a pomeran pronikav a

siln páchnoucí, totéž je povaha jemných olej etherových v malinách a broskvích : avšak

mnoho a tém všecko se musí peskouinati, aby se rozdíly tak rozmanitých chutí rozumu

lidskému objasnily v té míe, jak našemu jazyku lahodí.

Bukovina, gummi (klí) a cukr, tož snadn a nesnadn stravitelní tukotvorci na-

cházejí se v každém ovoci, v jablkách a v peckovatých ovocních plodech, v jahodovitých

a melounovítých. .len nco málo bílkoviny bývá s nimi spojeno, nkdy ješt mén nežli

v zeleninách, zi-ídka více, jako v merukách. Vody je mén nežli v zeleninách, více

nežli v koenovitých.

Stržn (Fruchtmark) jest ve všem nezralém ovoci pehojné. Pi dozrávání se

promuje v pektin, jenž vaením v kyselinu pektinovou se petv-ouje.

Zvláštní barvina a vosk dodávají obalu kožnatérau tešní a jablek barevný lesk.

Slupina bývá jako nadchnuta, a sotva jsme se švestky dotkly, mizí tento jemný nádech

vosku, jenž ovoci panenské okrasy pidává.

Nejrozmanitjší kyseliny spojeny se solemi ochlazují a oberstvuji náš práhnoucí

jazyk ; v merukách a broskvích, v jablkách a hruškách, v angreštu (meruzalka, srstka)

a ribesu se nachází kyselina jablková, která tém v žádném ovoci nechybí; v citronech

a malinách, v hroznech vinných- a v ananasech kyselina citrónová : v hroznech a fíkách

kyselina vinná. A však z kyseliny tislové pochází trpká chu slupek hrozn vinných,

která též i mnohému jinému ovoci, jako žaludm, docela hoké chuti dodává.

Mandle a oechy, jakož i jádra peckovatého ovoce drží v sob bílkovité tleso,

ježto by se mohlo jmenovati kvasem mandlovým; jelikož jím jiná dusinatá látka hokých

mandlí a jader broskových, tak zvaný amygdalín, teplotou v kvašení pechází, v némž

se olej hokomandlový a psotnina (Blausáure) tvoí.

') Ovoce stroma Garcinia mangostana ve Východní Indii rostoncího.
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Jako v kníitanecli škrol), tak pFcvIiidá v innnillích a occhúcli olej, skláflající se

z olejoviny a mari;ariiiii. Jen aby se ívyku vyhovMo. iiváilíiiu' zde iniindle, oiocliy u kaštany,

kliTi;, držíce v sobi- velmi málo vody, spisic k živným iiokriiiiim pHpoitny hýli mají.

Zralost a sladkost, kyselost a nczralost json ii lidu slova jednoslejnélio významu.

VSak nepraví', když se ky.selost od hojnosti kyseliny odvádí; velmi éaslo v zralém ovoei

kyseliny pj-ibude. Cukr však, jehož u mnohem vt.ši míe piibývalo, zmiruje v zralém

uvyei kyselinu, která v nezralém, byf v sebe menším množství, nad cukr vyniká.

V zralém ovoci jest kyselina cukrem jako zaobalena, jako ve vaeném rosolem

(linspeninou). Nebof huspcnitui syrového ovoce zasluhuje teprv toho jména po vaiení;

tiniž ovšem se i nová kyselina, tak zvaná peklinova (linspeninová), tvoí. Však tato ve

sp.sob slizovélu) rosolu otupuje druhé kyseliny. Proež vaené ovoce aneb v cukru

utvoiená buspenina ovocní mén škodí než syrové ovoce v chorobách, když jest se báti

kyselin a s nimi spojených solí, které by vnitní plochu roury zažívací dráždily.

Bílkovinu rozpoušljíce ochlazují jablka a jahody, ti-ešné a švestky, meruky a

broskve, melouny » okurky a všecky tm podobné plody naši krev. O nco málo zá-

živnéjší než zeleniny, mén záživné než brambory vynikají tím, že krev tukem nepe-
plhuji jako poslední. ÍJidší krev koluje živ žilami obyvatel jihomoských, a jak

Korster praví, „v onch požehnaných zemích, které byly kolébkou mladého pokolení lid-

ského, kde nebyvší ješt odsouzeno k porob požívalo práv lidí ve volnosti narozených
a nemuselo ve znoji a v unavení štstí své bytosti tuze draho zaplatili."

Brambory a byliny epovité.

Aékoli v pospolitém žití brambory a byliny epovité se zelinami v jednostejný ád
se slaví, nesmíme pedce zapomeuonti, že tylo bulvy a koeny co do hutných ástí

znamenit zeleniny pedí. Nebol prmrn nejsou na vodu o mnoho bohatší nežli

všeliký druh masa.

Mžeme-liž pak brambory a byliny i"epovité co do záživnosti porovnávali s masem ?

Nikoliv, a luf se zejm ukazuje, jak dležito jest, pomr, v jakém jednotné skupení

lálek potravních v pevných ástech se nachází, se smíšením krve srovnávati, když se

jedná o zevrubné vyšetení záživnosti jakési potravní látky. Tnf shledáváme, že v bram-
borech, v bílé, žluté a ervené íp, v nu-kvi, v skorzonerách (hadí mord, kozelec) a

artiokách (Cynara scolymus), v esneku a celeru, v ošlejchu a cibuli, v etkvice a

etkvi tukolvorci bílkovinu lém tak pemáhají, jak by tato sms nuisela pekonávati,

aby ped tím vytknuté koínky mohly snnšení krve v pravidelném stavu udržeti. Ako-
liv rozpustitelná bílkovina zhusta sotva jednu setinu a jen velmi zídka dv setiny váhy

obnáší, drží se tukolvorci mezi ptinou a tvrtinou.

V jednotných koenech a bulvách jest druh lukotvorc velmi rozliný. Bukovina
a gimnni škrobové ovšem ve všech se nacházejí, kdežto v bramborech škrob pevládá,

mrkev zase a ervená epa, skorzonery a arliuky cukrem oplývají.

Bílá epa a tyto na cukr bohaté koeny drží v sob nové spojení, skládající se

z uhlíku, vodíku a kyslíku, které v pomru k vodíku více kyslíku obsahuje nežli tuko-

lvorci. Ponvadž lato látka v nezralých plodech stny bunk tuž.šími iní (zdužriuje),

nfflýrá se plodním stržném. Vai-ením se promuje v kyselinu rosolovitou, která se

pektinovou zove, ponvadž se však tato našimi zažívacími .šávami nepetvoujc v cukr,

ani umleckými prostedky, nemžeme ani jí ani strže plodní k lukotvorcm pl-ipo£ísti.

Tuku se nalezlo nco málo v bramborech a mrkvi, a krom lukn též nco vosku

Úe vystopovalo v artiokách. Zemsk(í mandle (šáchor jedlý, Cypcrus esculentus) obsa-

hují též krom velkého množství škrobu znamenitou hojnost tuného oleje.

Perná chu. která ošlejchu a esneku, eikvikám a kenu, cibuli a petrželi písluší,

pochází od zvláštních tkavých ólejfl, nebo tito olejové o sob dobyti úplné vynikají

prudkou ostrou vní a pernou chutí koen samých. Olej esnekový, všecky ostatní oleje

pronikavou vní a chutí pedicí, skládá se z uhlíku, vodíku a síry.
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Organických kyselin též stává v tomto koání; tak se nale'zá kyselina jablková
v bramborech a mrkvi; kyselina citrónová a vinná v artiokách. Kyselina citrónová se

léž vypátrala v koenech, které se svrchu uvedenými tekavými oleji vyznamenávají.

Asparagin (chestovina) se nachází v bramborech.

Kdežto v bramborech, \7jm0uce kazík (fluor), všecky neorganické látky našeho
tla se nacházejí, v bílé ep není žádné sody a jen málo železa. Tím více zase oplývá

bílá epa draslcm, jehož též v popeli bramborovém více jest, než všech ostatních ne-
organických ástí dohromady.

Sroviiávajíce brambory a repovité byliny se zelinami shledáváme, že tyto poslední
vzhledem na stravitelnost a záživnost onomu koání ustupují. Nebof s jedné strany
jsou rozliní tukotvorci koen, jako gumnii škrobové, škrob a pede vším cukr snadnji
rozpustitelné nežli bukovina zelenin, a s druhé strany jsou práv oui tukotvorci a bíl-

kovina, byf i této bylo velmi posporu, v koenech ve mnohém hojnjším množství, než
v listech a odnožích obsaženy.

Srovnávajíce však koeny tylo se skupením záživných pokrm, s masem, obilím a

luštinami, nacházíme, že nejšpatnjší pokrm z onoho skupení záživnjší jest než brambory
a byliny repovité. Rýže a kukuice jsou nejenom bohatší na bílkovinu, ale i škrobu
tém tyrykrát více obsahují než všecko koání.

Proež pipoísti dlužno koání, zeleninu a ovoce k mén záživným pokrmm, a

mžeme je v druhé skupení vaditi, když bychom z masa, chleba a hrachu první utvo-
ili. V onom skupení -vynikají sice brambory a mrkev záživností, mrkev pak nade všecky
snadnou stravitelností. — Což však mžeme píznivého souditi o tukové potrav jako
brambory jsou, v nichž bílkovina a tukotvorci práv v opaném pomru se nacházejí jako
v krvi? Tukem mohou krev a pletivo zaplaviti, a jelikož krvi jen spoe bílkoviny po-
dávají, nemohou svalm žádnou vlákninu a žádnou sílu, mozku žádnou bílkovinu a žádný
kostik obsahující tuk pivoditi. i má se lovk krmiti jako domácí zvíata? A jakých

by to medle mlo následk, kdyby se tolik brambor požilo, kolik by jich bylo potebí,

aby se krev dostatenou bílkovinou zásobila? Povstalo by, by í stravitelnost pehojným
nakládáním nebyla úpln zrušena, ohromné nmožstvi tuku, jenž by kyslíkem nemohl býti

pemožen; tento pevládající tuk by musel bílkovin ást kyslíku odejmouti. Pak by se

neuna^^l liinlivé obnov tlesní pítrž uinila a jen ást její, a to mén dležitá, by
se dostala do proudu vcházení a zacházeni, v nmž se vle a pevnost inu, pohyb a

myšlénky roditi mají.

Tof jest, co jamo chudiny nekonen obtžuje. Nuzn ukojená poteba by se dala

na as vydržeti. Síla ramene mže doufati, že si pimenjší potravy vydobude. Na-
dje podpírá práci, práce mzdu. Ale lenivá krev z brambor pošlá, má-liž ta dodati svalm
síly ku práci, mozku oživujicítio popudu nadje? Nebohé Irsko, jehož nouze nouzi rodí!

Nemžeš svítziti v boji se svým pyšným sousedem, jehož bujná stáda bravu a školu

sílu jeho žoldné množí. Nemžeš svítziti, nebo tvá potrava mže vzbuditi malomocnou
zoufanlivost^ ale ne nadchnutí, a jen nadchnutí dovede odehnali obra, v jehož žilách

mocná a živá krev kolujíc pevnosti mu dodává. Ty opravdu neuižeš býti Novému svtu
vdno za dar, jenž tu bídu zvnuje. A že ti Hawkins brambory pinesl, my ostatní

mžeme jeho šlechetný úmysl chváliti: tvým dobrodincem se nestal. —
Tkavými oleji, ve mnohých koenech se nalézajícími, zvláštní osoblivá chu se

tvoí, ale tato chu jest jen první lánek v dlouhém etzu dojm, kterými oni tkaví
olejové vynikají. Ošlejchovilé a cibulovité, etkviky a etkev zrychluji žilobiti, jich olej

se krví k nervm pivádí, jichž dráždivosl se zvyšuje a pud pohlavní vzbuzuje. Zápach

olej se sdluje v dechu a i bez astého íhání, které etkviky a etkev dlají, poznává

se požití onch jako i cibule, ošlejchu a esneku, velmi dlouho na vydychovaném vzduchu.

Ledviny, popuzeny jsouce tkavými oleji, odnímají krvi více vody; známa mo vypu-
zujicí vlastnost onch rostlin.

Sestavil: Dr. Josef Podlipský.

Tiskem Aiílondta Renna r Praie, 1S59.

i



DOMA€l LEHia
v

Píloha k Živ.

íslo 11.

O horených osutinách epidemicky se vyskytujících.

(Pokraování.)

Nežli k déjepisu usutin epidemických pistouiiíine, vidíme se nuceny, podati zdání

o okování kravskými neštovicemi Cvakcinaci) od prof. Dr. Jos. Hamerníka ') r. 1856

pronesené, djepisn a pnrodnicky s velkým vhlasem odQvodnnd.

Zdání to zní lukto:

„Byl jsem požádán od p. Johna Simona, úda hlavního ústavu zdravotního v Londýn,

nkteré otázky týkající se okování kravskými neštovicemi zodpovídati, které ml pro

snmovnu anglickou snésti a sepsati.

Jelikož po nkolik let neštoviné oddlení ve zdejší všeobecné nemocnici mým
ízením se vedlo, a já povždy zvláštní svfij zetel k neštovicím obracel: držím se za

oprávnna zodpovídání tchto otázek ped se vzíti.

I. otázka.

Zdali okováni kravskými nešloviceini Cvakcinacc) v nejmnožšich pádech ped
neštovicemi ochruiiujc a snad pece úpln od smrli pojihtuje?

Abych pomr neštovic kravských k lovím objasnil, musím o podstat každé

z nich nco naped položiti.

yešlocice kravské ( vaccinae) zakládají se na puchýích, které se jen na kráv na-

lézají; panují mezi nimi epidemicky jako clovi (variolae) mezi lidmi, a mohou v nkte-

rých, ne však zevrubn znáiných okolnostech, z krávy na lovka a z lovka zase na

krávu okováním se penášeti. Neberouce v potaz ncnepravdivé zprávy o takovém

okování v dávných, ano i v nejstarších dobách v Asii, zvlášt v Cíne a ve Východní

Indii, uvádíme, že prvni okování na lovku kravskými neštovicemi v Londýn i4. kvtna

1796 Edward Jeniier^) ped se vzal. Edic. Jenner ml za to, že kravské neštovice

(vaccina) jest jednostejná s loví (variola), a nazýval ji variola vaccina, což skoro

všickni jeho vrstevníci a vétSi ást lékaQ nynjších za pravdu drží. Že však vaccina

') Ein Gutachten Uber ilie Vaccinatioii v. Prof. Dr. Jus. Hamerník in Prag. Aua der

Wiener med. Wochenschrift 1856 besonderg abgedruckt.

") Inquiry iuto tbe causcs aud effects of tbe variolae vaccinae. Loud. 1798.

4
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a variola jsou úplné rozdílné puchýovilé osutiny, dokazují už jich vnšné a viditelné

píznaky, a okování, které se s nimi ped se vzalo. Penese-li se kravská neštovice na

lovka, povstane obyejn tolik puchýkil, kolik zábodi se udlalo. Tak zvané zbývavé

puchýe vysvtlujeme si takto, že na pokožky zbavených aneb poškrábaných místech

kožních penesením té samé látky povstaly
;
pes celé tlo rozšíení puchýové nesouvisí

s vakcinací a jsou jen nahodilé neštovice loví. Cazenave ') a Schedel praví o tako-

vém rozšfeném vysutí, že jsou to nejlelií neštovice. Kravské neštovice se dají, podr-

ževše svj pvodní ráz, na jiné lidi penésti a taktéž i zase na vemeno kravské. Docela

jinae se chovají loví neštovice. Penesením hnisu neštoviného (inokulací, okováním)

z jednoho lovka na druhého nejenom že pravé loví puchýe neštoviné se tvoí,

ale i jedinkým zabodením vtší neb menší množství puchýk po celém tle povstává.

Za to se nedají žádnou mrou loví neštovice na krávu penésti. Nkdy, ale velmi

zídka povstává penesením hnisu neštoviného lovího na vemeno kraví puchý roz-

dílný od kravské neštovice, z nhož však, když by se byl zase lovku vokoval, lo-

ví neštovice po celém tle se rozšiují. Smícháme-li hnis z neštovice kravské a lo-

ví pocházející a okujeme-li ním: tvoí se obyejn dvojí puchýové, na míst vbodení

kravská neštovice (vaccina) a po tle roztroušena loví (variola -). Jelikož Edw. Jenner

variolu a vakcinu za jednostejné choroby držel, podivno, že vakcinací zaal a úpln za-

vrhl za své doby už rozšíenou inokulaci.

Bezprostedný neb viditelný výsledek vakcinace není vždy jednostejný, a nedají

se dvody, pro se neštovice jednou ujaly podruhé nic, zevrubn uriti. U dtí až do

druhého roku se daí okování v nejmnožších pádech ; u dosplých a starších osob sotva

u tetiny. O posledním pomru jsme se pouili leprva tak nazvaným optovaným o-
kováním (revakcinací), a musíme považovati za omyl, když se asté nepodaení revakci-

nace díve ped se branou první vakcinací aneb pestálými neštovicemi vysvtluje, proto

že pi okování dosplých a starších osob vakcinace v stejné míe špatn se daí, teba

ty osoby už okovány byly kravskými neštovicemi, aneb i byly neštovice loví pestály.

Neštovice loví se vyskytují v rozliných spsobech neb tvarech , které posud

omyln za pravé (var. vera), plané (var. modiíicat. variolois) a jalové (varicella) atd. se

rznily, a tak se bludnému uení o vakcinací nadržovalo, a tudíž jsou všecky statisti-

cká udání o variole a vakcin, zakládající se na toto rozdlení, nepravé a beze vší ceny.

Neštovice loví se vyskytují v následujících spsobech: co puchýe d&lkované

neštovic pravých a planých; co pnchýe kulaté a homoloviíé špiaté v pedu uvede-

ných; vyvýšcniny pupinkovité, bradavcovité, tž v pedu uvedených; konen co pu-

chýi-ky (Variola vesiculosa, varicella, Chicken-po.x).

Za našich as jest nade vši pochybnost vypátráno, že tyto rozliné spsoby neštovic

jednostejného znaení jsou, že pi rozšíených vysutích vždy na jednom a témže lovku

v stejný as se objevují, že takm jen rozliné doby ili stupn vyvinutí jedné a té samé

choroby pedstavují, a že mohou okováním z puchýe dlkovaného neb kulatého ano i

z prvu uvedeného puchýk (Chicken-pox-Varicella angl.) tžká onemocnni se utvoiti 'J.

') Abrégé pract. des maladies de la peau. Paris 1838.
*) Bousquet: Trailé de Is vaccine. Paris 1833.
*) Rayer : Traité des malsdies de la peau. Paris.
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Koiierii jest hliidno, že spflsob neštovic ii oOkovanýcIi kravskými neštovicemi, neb

ktei-í HŽ byli neštovice í-jovóíi pi-esUíli, jinaký jest, nežli u lidí, kteí ani oíkováni nebyli,

ani nošlovice nepestáli.

Z tf elito dvodii též by si' iumik-Io víci- pojmenování neštovic pravých, planých,

jalových atd. ani užívati, nýbrž udáním pravdíi podobného poctu neštocic, což vlastn

nejdíilcžiljší vcí jest, a popisem vtaslnn.iii neštovic, zdali puchýe jsou dí)lkuvan kulaté,

liomolovit špiíaté, neb zdali jen pnpínkové a puchýi-kové se vyskytly, zevrubn vyznaiti.

Abychom se dozvdli, zdali neštovice kravské jakýsi neb který vliv na neštovice

lovi mají, musíme hledt vypátrati

:

1. tyto pomry na jednotných osobách;

2. na spásobu lotich neštovic ped a po okováni krafskýini neštovicemi

(vakcinace) , a

3. konen zdali Jennerovo ueni neodporuje uznaným zásadám pathologickým.

1. Pomnj kravských neilovic k lovébím na jednolníjch osobách.

Nczidka se pozorovalo, že okované osoby ješt za kvtu kravských neštovic

(vakciny) neb nkolik dn po jich uschnutí byly zachváceny lovími neštovicemi (va-

riolou). I já jsem to pozoroval. Legendrc 'J spravuje nás o tyech pádech vlastního

pozorováni a o mnohých od Sedillota, Duplana, Lisfranca, Coussurea, Herpina ui-

nných, žo dti po okování kravskými neštovicemi umely, zachváceny jsouce nešto-

vicemi lovími.

Jelikož v nynjším stavu náhled, které o vakcinování panují, otázka: jak se za

doby cpidcníického objevení neštovic s okováním pokraovati má '? ádn zodpovídána

býti nemže: není divu, že o této vci nejrznjší náhledy se naskytují.

Hiisson -) zanedbání vakcinace za epidemického panování neštovic prohlašuje za nej-

vtší zloin na lovenstvu spáchaný, naproti lomu zase radí Legendre: aby se za trvání

epidemie neštovic malé dti neokovaly, jelikož v takové dob vakcina vyvinuti varioly

podporuje. Dle mého pesvdeni nemie vakcina variolu ani zabrániti ani probu-

diti; ob nestojí v žádném spojeni mezi sebou, a protož jsou oba náhledy matné a bludné.

Úpln s Lcgendrem souhlasíce Rillict a Barthci ') prohlašují se proti vakcinaci

za epidemického panování neštovic, protože vakcina vyvinuli varioly nejenom nezabraíiuje,

ale i její pravidelný bh ruší.

Ne ídká jsou pozorování o stejimasém kvtu vakciny a varioly na jedné a té

samé osob. Dle WvodviUa, Boiisqueta a jiných v takových pípadnostech prý jedna

osutina druhou ve vyvinutí a dalším bhu neruší, a ob se koní obyejným spsobem.

Jak Gersant a Blache tvrdi, miijí ob osutiny obyejným spsobeju svj bh , nestojíce

sob v cest, když by se byla vakcinace v prvních dnech vysutí se varioly vykonala.

Gillette *) praví, že obyejn osutina, která se byla díve objevila, pozdjší hubí neb

další vyvinutí ruší. Výrok tento jest na tolik pravdivý, že nco rozšíenjší variola

') Dii diSvelo|ipcmcnt simiillané de la vuccinc el dc la variolo v .Vrch. gén. de med.

Paris 1844.

') Itecherchcs bÍ8l. vt lueil. uiir lit vacciuo. Paris 180]. Dici. drs sciences med. 1821.

') Traité cliii. et prát. dcs mal. dcs eufaiis. Paris 1843.

*) l)es auomalies de la vacciae v Jouni. de méd, 1843.

4*
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asto nedovoluje vakcin se vyvinouti, což soulilasí i s výrokem Hippokratovým : Duobus

doloribus simul obortis, vehementior obscurat alterum (kdyby najednou dv bolesti po-

vstaly, silnjší vždy že zatemuje slabší), i s uením nové pathologie o kombinaci Csc-

stavení) rozliných chorob mezi sebou.

Že vakcina, by se okování nékolikkráte opakovalo, ped variolou nechrání a také

k ní žádnou mrou se vztahovati nemže: dokazují etné znanjší epidemie neštovic,

a v tom ohledu docela souhlasím s pozorováním a uením Tomáše Browiia ').

V Anglicku zdrtily epidemie rok 1825, 1830, 1840 a 1841 dvru ve vakcinaci

úpln, a nemohu pochopiti, jak ten samý pan T. Brown, zasadiv se tak dtkliv a

pravdiv o zrušení vakcinace, mohl uiniti návrh o nové zavedení inokulace, jakoby se

dala píroda tmi a podobnými v nejpíznivjším pádu neškodlivými híkami mistrovati!

Toutéž mrou se dosvdila vakcinace nejilatnou v epidemiích zuících v Paíži

r. 1825 a v Masilií r. 1828, a kdyby se mohl lovk v jiných státech dle zkušení a

dle pesvdení beze všech ohled vyjáditi jako v Anglicku, a kdyby se to netýkalo

zvláštních zájm léka okujících a jiných osob od vlády zízených, vakcinaci nechali sláli

ve své míe : není pochybnosti, že by už dávno byl o vakcinaci prvodní rozsudek pronesen.

Ne ídké udání léka, jak poínající epidemie neštovic rychle pedsevzatou vakci-

naci a revakcinací byla prorvána aneb alespo znan zmírnna, dosáhly by teprve jakési

ceny, kdyby v moci lékaské bylo, dokonenou epidemii, jako to advokáti se pí inívají,

reassumovali neb obnoviti. Až do té doby musíme za pravdu držeti zkušeností stvr-

zenou, že jsou jednotná onemocnní, jako celé epidemie neštovic, které bud co tžké,

bu co lehké se vyskytují, proto že ten samý ad se ukazoval ped konanou vakcinaci.

Že vakcina ped variolou nechrání, už se Ed. Jenner -) sám pesvdil, on ale tato

nešastná pozorování svádí na nepravou vakcinu !

!

Náky na nedostatenou neb zhola neplatnou ochranu vakciny jsou tém tak staré,

jako vakcinace sama. Optné mnní látky okovací, revakcinace, vakcinace s elnými

zábody a astým opakováním nepomohly na nohy bludnému uení, a také to nikdy ne-

dovedou. T. Brown praví docela trefn: že, co vakcinace není s to vykonati, revak-

cinace též nevykoná.

Už zprvu uvedeno, že vakcina u dosplých a starších osob jen zídka se ujímá,

a že tato událost se nedá vždycky prvjší vakcinou neb variolou vysvtliti. Taktéž jest

pravdivou událostí, že osoby revakcinované, nejenom ty, u nichž se vakcina ujala, ale i

ty, u nicliž se vakcinace nepodaila, neštovicemi byvše zachváceny od nich umírají. To

dotvrzují uveejnné výsledky pedsevzaté revakcinace u armády kr. WUrtembcrské ')

a kr. Pruské •). U tchto uveejnných výsledk se nepotebuje váha klásti na rozliné

sely okovaných a neokovaných, pravých a nepravých neštovic atd.
,
jelikož toto roz-

tídní více neb mén jest libovolné, a proto že v takových úedních zprávách se mnoho

tak vede, jak se to u vyšších míst požaduje.

') An investigalion of the present uusalisfaclory and defective stat o vaccination etc.

In a series of letters to )'. G. Gregory. Edlnbourg a London 1842.

") Further observations ou the variolae vaccinae o cow-pox. Loud. 1799. A pece

vyšel první spis o vakcinfe 1798!!

') Heine: Wurlemb. med. Corr. Bl. 1839.

*) Lohmeier: Medic. ZeitgcUr. v. V. f. G. in Pr. 1835.
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U nás jsou revakcinace v obecenstvu velmi ídké, proež jsem sám nemohl o ní

mnohé pozorování uiniti; jen jsem vidl ve zdejší všeobecné nemocnici dva revakcino-

vané na neštovice umíti: dtlstujníka ruské gardy a doktora lékaství z Brcm.

2. Povaha neštovic ped vakcinaci a po ni.

Kdyby mla vakcinace to dovésti, co se jí piítá, musela by se povaha neštovic

samých, jakož i epidemií ncštovinýclt, už nyní znan a zejm promniti.

Djepisci udávají, že neštovice už dávno ped naším letotem v ín a ve Východní

Indii epidemicky zuily, a že tylo epidemie po nkolikeré století optn zmizely.

Podobné výsledky známe též u jiných chorob; nebof jako v íši pírodnin bhem

asu mnohé rody v rostlinstvu a v živoišstvu docela vyhynuly: tak se též velezname-

nité promny co do potu a významu mnohých chorob udaly.

Neštovice jsou ped dobou vakcinace od mnohých pathologických léka tak d-
kladn popsány, že by se mohlo právem pokládali a za to míli, jako by tito patho-

logové tuto chorobu byli v našich nemocnicích pozorovali, a nynjší nejelnjší patho-

logové v tomto odvtví že nemohou nieho pidali k popism léto choroby vykonaným

od arabského lékae Rhazesa '), jenž r. 932 umel v Bagdad a píjmím ,Moudrého"

poctn byl; od Tom. Sydeiihama -), zemelého r. 1689 v Londýn; od Rich. Meacla*'),

zemel. 1754; od Johna Iluxhama*), zemel. 1768 v Plymoulhu; od Rich. Morfona,

zemel. 1698, a jiných.

Rich. Meacl rozeznává lehké od tžkých neštovic, a J. Huxham pozoroval lak

lehké epidemie, že v celém bhu neštovic ani památky nebylo po horece.

Nynjší lékaové ze staré školy by takové pády nebrali za variolu pravou , byla

by jim to vybraná variola planá, a kdyby se pi vyšetování nemocných ani sledu vak-

ciny nenacházelo, musely by lakové pády v seznamech úedních co variola jalová pa-

radovati již proto, aby se nepotebných škrabanic ušetilo.

Sydenham pozoroval, že od r. 1667 až do r. 1675 neštovice tém nepetržené

v Londýn epidemicky panovaly, kterážto vc lékai, v malétii msteku neb na všech

lékaství provozujícímu, nco nápadnou se zdáti bude.

Avšak ve velikých mstech, jako v Londýn, v Paíži, ve Vídni, ano i v Praze,

ukazuje zkušenost, že neštovice nikdy ne^'ymizí, panujíc ncpetrien, jen že v jistých

neuritých dobách se zhoršuji. Taktéž jest možno, že v pedešlých stoletích neštovice

asto záhubnjší byly nežli nyní, krví bývajíce podešlé a snadnji sntivými se stávajíce,

ale i tato okolnost nikoli neukazuje na to, že se neštovice prostednictvím vakcinace

polepšily. astjší objevování se kurdéjí, záhubných horeek, úplavice ald. za pe-

dešlých století vysvtluje dosti podobný stav tehdejších neštovic. Takové záhubné epi-

demie pvod svj nejvíc braly z malého stupn tehdejší osvty, z rozšíené chudoby a

tém ustaviného hladu, panujícího nkdy na celé pevnin. Nepatrný stupe vzdlanosti

se druží vždy s pimeným stupnm chudoby, bídy a hladu, a vyznauje se v djinách

lékaství pimenou hojností, tíží a rozšíeností rozmanitých chorob.

') I)e variolis et roorbillis. Arabice et latine. Lonrt. 1766.
') Observat. med. circa luorb. aont. Iiist. et curat. Lond. 10 75.

') De variolis et morbillis liber. Loud. 1747.

*) Opem pliysico-medica. Lond. 1764.
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Konen by se mohlo též položiti za pravdivé, že neštovice tak jako jiné choroby

panujícími náhledy léka horšími se stávaly, než by se bez tchto bylo udalo. Kdyby

lékaové jednoduchého léení Rhazesa neb Sydenhama se byli pidrželi, nemohla by se

jim tato spravedlivá výitka díti.

Jen mimochodem lady musím uvésti, že za mého vedení neštoviného oddlení ve

zdejší všeobecné nemocnici lék se tém neupotebilo; asté provtrávání pokoj, tém
codenní pemna prádla poslchíího a tlesného, dostatené množství erstvých nakyslých

nápoj (.limonády, malinovky atd.), dva až ti šálky dobré isté masité polívky neb zva-

eného mléka, astjší klystérování chladnou, 15— 16" R. mající vodou, když prjm
nebylo: tmito vcmi se léili nemocní za doby zvtšeného tepla, doby to horeky a

rozhojnných luebných pevrat a vymšování. Když horeky ubývalo aneb vysutí se

skonilo, dla se vlažná umývání a dávaly se vlažné lázn, 24—26° R. ; bylo-li hojné

vysutí v oblieji, dávaly se též vlažné náinky, jen že o nco chladnjší, 20—24° R.,

na obliej, a hojná potrava: zprvu mléko a vejce na mkko, brzo však na to masitá

jídla vaená neb peená. Z lék jen velmi zídka se podávaly prostedky opijovité, a

to jen , když byl prjem aneb zvláštní nepokoj nemocným lomcoval. Výsledky tohoto

léení byly nade vše oekávání píznivé, tak že nade všemi posud známými vynikají;

nebof vyléení bylo rychlé a umrlých mén než pt ze sta.

Panuje nyní též mínni, že po uvedení vakcinace blizny (ubky) z neštovic po-

vstalé v oblieji vždy idšími se stávají. Spsob tvoení se tchto blížen teprv nyní jest

poznán. Blizny pvod berou ze zvláštní povahy hnisu neštoviného, nimž kže více neb

mén se vyleptá a na vyleptaných místech kže se tvoí známé pod jménem dubek

blizny. Jelikož pi tak nepi-íznivé povaze obsahu puchý nemocní zaasté umírají, máme

na mrtvolách na neštovice zahynulých dosti píležitosti, tylo porušeniny na obheji v er-

stvém stavu zobádali. Zdali pomr této zvláštní povahy obsahu puchý neštoviných

v pedešlých stoletích astji se vyskytoval než nyní, nemže se s jistotou tvrditi;

zprvu uvedené píiny vtší záhubnosti neštovic zdají se tuto otázku potvrzovati. Vakci-

nace však v tom nic nezlepšila. Okolnost, že už Rhazcs prostedek udává, jak by se

bliznám z neštovic povstalým, obliej ovšem zpotvoujícím, \7h0vel0 (odporuuje totiž

k tomuto cíli vlažné lázn a vlažné náinky na obliej), dokazuje dostaten, že za jeho

doby tento záhubný obsah puchý neštoviných zídka se naskytoval. I také okolnost ta,

že lékaové v nejrozmaniljších dobách vždy nových, dle svých náiiled neomylných pro-

stedk k zamezení zpotvoujicích blizen vymýšleli a udávali, zejm dosvduje, že

neštovice od asu k asu bez blizen, jindy zase s bliznami se objevovaly.

V nejnovjší dob k tomu cíli odporuené a použité prostedky, jako: nabodení

puchý, prožžení (kaulerisace), mast rtufová, rozliné nálepy (flastry) a tm podobné,

jdou sice o sob za léením Rhaiesovým, jsouce více neb mén škodnými, avšak do-

kazují zejm, že takový záhubný bh neštovic i po zavedení vakcinace za naších

as nebývá ídký.

Ješt se musím o jedné velmi dležité okolnosti zmíniti. Neštovice se drží vše-

obecn za chorobu contagiosni (nakažlivou), a pece ješt žádný léka nedokázal, na

em se tato nákaza zakládá.

Jediný Rhazes, v šírých východních vlastech moudrým zvaný, nedlá o této, po

nm tak tvrdošíjn zastávané nákaze ani zmínky. Rhazes, jako nkteí jiní pozorovatelé,

/
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siileUal, že neštovice asem epidemicky pnnuji a na to pak zase Ieba pros delší as

se nevyskylují; pozoroval též, že jednou mírnéji, jindy zase záhubnéji se jeví. Konen
musel Rhazes též pozorovati, že neštovice pi vypuknuli v rozliných i sebe vzdálenj-

ších rodinách obti požádají, a možná žu by Rhaies léí uznal, že když v jedné rodin

jeden úd rodiny oueniocní, že i v té samé rodin ní-koiik ješt úd neštovicemi za-

chváceno býti mže, ano i musí; kdežto tížeji lze vyjáditi, pro všickni se nerozstní,

jelikož v lch samých pomrech žijí jako první úd rodiny.

Ano kdybychom mohli vypátrali, pro práv první úd rodiny se rozstonal, pro

iObycjn všickni se nerozstní : mnohem snadnji bychom si mohli vysvtliti, jak se pro-

stední onemocnní pihodilo. Kdybychom v kterékoliv epidemii, jako: v neštovicích,

spále, tyfu, horece omladnic, cholee a t. d. vdli, jakým spsobem prvni onemocnní

se dje, pro se všickni nerozstonají, a jak jest možné, že každá epidemie konen
pestati musí : nebyly by bludné thcoric o kontagium, miasmách a tak nazvané nákaze

snad ani povstaly aneb už dávno pestaly; nebof tyto theorie jsou výjevem úplné nezná-

mosti bhu a rozšiování epidemických chorob.

V svém díle o cholee ') jsem o tchto pomrech a okolnostech své zdání pronesl.

Posud jsou dv choroby známé, které se okováním z jedné osoby na druhou penésti

dají, neštovice a pijice (ema, syphilis), kteréžto penášení bych já za píinu jich

ustaviného panování držel. A pcdce i v tomto ohledu se neštovice rzní od emy.

Neštovice povstávají a rozšiují se nám neznámým spsobem jako druhé epidemie: jako

spála, tyfus, cholera a 1. d.; neštovice se dají okovací jehlou penésti s tla na tlo,

a neštovice konen mohou vdýcháním prchavého obsahu puchý na sliznici dychadel

okovány býti. Poslední okolnost se zakládá na pozorování, že neštovice teprv poínají-

cím vysycháním svou nákažiívost ukazují, že lakoví nemocní za té doby zvláštním zápa-

chem se vyznaují, že vzduch touto prchavou látkou neštovinou peplnný mže býti

roznesen, jak to zvlášf patrn dokazuje pozorování uinné na oddlení pro kožní choroby

p. prof. Hebry ve Vídni, kde vždy pokoje, za pokojenu naplnnými nemocnými na nešto-

vice dle smru lékaské návštvy ležící, od neštovic nejvíce trply. V tomto smyslu

držím nákažiívost kterékoliv choroby za jednostejnou, s dokázanou možnosti vokování,

a kde okování jest záhadné, nemže o nákaze býti ani ei, tu nám též zstává spsob

rozšiování se lakových chorob lak dlouho neznámým, dokud se nedovíme, jak první

onemocnní povstalo, pro se nerozstonali všickni, kteí s nemocným se setkali, pro

obyejn epidemie pestává, kde by lovk .nejmén se toho domýšlel, když ku p. od

rozliných drazných prostedk proti rozšíení epidemie elícím se opouštti poalo.

Uení o tak zvané kontogiosní nákaze chorob už nadlalo, jako každé bludné zdání

o dležité vci, dosti neštstí, a co omyl nemohlo nikdy neho prospšného býti pvo-

dem. Jelikož se dle mého proskoumaného zkušení neštovice dvojím spsobem roz-

šiují: epidemicky a okovúnim, a jelikož okování se mže díti vdechováním, vyplývá

samo sebou, že v daných (konkrétních) pádech nezídka za neurité se ponechati musí,

zdali onemocnní jednotné obyejným epidemickým spsobem, pi emž stýkání se nemoc-

ných beze všeho vplyvu na zdravé jest, aneb okováním se dlo.

Konen jen múnochodem chci podotknouti, že posnd nemžeme o dýchání osob

') J. Hamerník. Cholera epidemica. Prag 1850.
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íemou zachvácených (syfilitických) nic podstatného provésti, a sice proto, že se posud

žádné vyšetování v tomto smru nedlo.

3. Zdali uéeni Jennerovo pathologickým %úsadám všeobecn za pravdivé uzna-

ným neodporuje.

Dkladné a zevrubné pozorování nás pouuje, že dv tžké choroby u jedné osoby

stejnou dobou nemohou býti. Tak ku p. nemže v tomtéž ase tyfus býti vedle

spály neb neštovic, tak nemžeme v stejné dob býti zachváceni rakem a tuberkulemi,

tak nemohou se díti vedle nco znanjšího zúžení ostium venosum sinistrum v srdci

nová tuberkulová vymšování atd. Zákon platí jen o tžkých tak nazvaných všeobecných

utrpeních, kdežto více neb mén nepodstatné tak nazvané místné choroby vedle jakých-

koliv pathologických bh se vyvinovati mohou. Nedá se zhola upíti, že vokovaná vak-

cina t. j. kravská neštovice k posledním totiž místním chorobám náleží, a zkušenost nás

pouuje, že vedle kvetoucí vakciny neji'ozlinjších onemocnní stávati mže, jako: nešto-

vic, spály , rozšíených erstvých katarrh, zapálení plic, tyfu, úplavice atd., dle toho, jak

poasí a práv panující epidemická konstituce pináší. Zkušenost nám ukazuje vakcinu

v tady uvedených pomrech tak beze vší dležitosti, že zprvu udané choroby takový

bh mají jako u jiných osob.

Když vakcina svj bh úpln dokonila, nemohou pozstalé blizny oliledem na

vyvinutí se jiných chorob v pozdjších letech jinae se míti, než blizny pozstalé po

jiném úmrném porušení. Jestif drazný a všeobecný pathologický zákon, že úpln

dokonené pathologické bhy docela žádného vlivu na následující onemocnní dotyné

osoby míti nemohou.

Tak uí zkušenost. Proež není nemožno, že tatáž osoba optn bývá zachvácena

neštovicemi, spálou, tyfem, zántem plic, tuberkulemi atd. Též se pozorovalo, že nešto-

vice jednu osobu ptkrát zachvátily. To platí o všech jiných chorobách. Nebývat zídka,

že po zahojených luberkulích rak se objeví, a sice vysmšování rakové látky mže se

díti za doby poínajícího zacházení tuberkulí.

V takovémto bezodporném stavu vcí jest lhostejno, jaký náhled Jenner o povaze

vakciny si utvoil, zdali jest jednostejná s variolou ili nic, zdali jest na odpor variole

aneb cokoliv jiného.

Dle tchto pathologických zásad se íditi nemžeme, aniž okování varioly zastávati,

nebof svj bh dokonavší variola jest pro budoucnost tak lhostejná jako kterákoliv

jiná zahojená choroba. Jelikož okování neštovice jalové nezídka velmi tžkou nešto-

vici pravou spsobilo, jak se o tom znamenitý Ant. de Haen ') (umel ve Vídni 1776)

pesvdil, nedá se okování lidskými neštovicemi zastávati.

Nás zstává úpln tajná událost, pro neštovice mnohé lidi docela opomíjejí, a jiné

zachvacují; pro okování lidských neštovic zaaslé se neujalo, pro mnozí výpary one-

mocnlých na neštovice bez úhony snášejí atd. Jelikož krarské neštovice lovku do-

cela cizí jsou, jen našim dobytka chovatelm na tom záležeti mže, o nich další vy-

šetování podnikati.

Ze se vakcinací chtly i jiné choroby hojili
,
jest nejvtší testimonium paupertatis,

') Qaestiones saepius motae super meth. inoculandi var. Viennae 1757.
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které se lakovým lékam na výsledky palhologické vCdy ohled neberoucím musí

poskytnouti.

II. otázka.

Zdali osoby 1 které byli/ otkovány kravskými nešlo^ricemi, lim, že neilovicím

lidským mén podléhají^ %alo jsou jímavfjii lyfovilých horeek a druhých

horených chorob, aneb kríic a tuberkulí: aneb %dali se stávají úastný ublí-

ženi na zdrart kteréhokoliv druhu.
i

Ze zprvu uvedených údaj vysvíUí, že v této otúzoe se nco pedpokládá, co by

se mlo tcprva dokázali, totiž, že kravskými neštovicemi okovaní mén neštovicím lid-

ským podléhají. Jak otázka zní, muselo by se mysliti, že pi každé epidemii neštovic

poéet onemocnní už ped poetím epidemie znán, a že tento poet vlivem vakcinace

mže býti libovoln zmnn. Jelikož však, jak ze zkušenosti víme, epidemie neštovic

v nejrozlinjších odmrech asu se navracují, a co do potu onemocnní, trvání a roz-

šiování se velmi rzní, jelikož dále v každé epidemii okovaní i neokovaní bývají

neštovicemi zachváceni , a z povahy a bhu jednotných onemocnni njaký vliv vakci-

nace se nikoli poznali nedá : uznávám zprvu uvedené domnní za úpln libovolné.

Není mne tajno, že se to domnní zakládá na výsledcích od léka okujících ve-

dených rejstík, a zejm uvádím, že tyto rejstíky pražádné ceny nemají a že i sami

dmyslnjší lékai okující nejinak o nich soudí. U nás jsou pomry okování známy,

a nedoslalciiost vlšíiio potu okujících došli všeobecn uznána.

Druhý díl olázky musím úpln popírati. Kdyby vakcinací mla jakákoliv choroba

býti pi'enešena, musí to býti laková, která by se inokulaci dala rozmnožiti. A to se

nemže o žádné z uvedených chorob tvrditi.

111. otázka.

Zdali s msi/ pravého Jennerova jmchýíku zárodek centových '(syfilitických),

krtinatých neb jiných chorob tak zraných konstilunich vakcinací povstati

mže? A zdali vzdlaný léka se miiže omylu dopustili a na miste zprvu

uvedené mízy jinou zplodinu chorobní z okovaného ramene k další vakci-

nací odniti?

Žel, že musíme na ob dv olázky s potvrzením odpovdíti. Když se pi vakcinací

slav zdravotní dítte a jeho matky, od nhož se látka okovací bere, bedliv a opatrn

vypátrá a v každém ohledu za správný uzná : pak arci jest vakcinace zcela neškodná

ano i lhostejná operace, akoli v žádném ohledu nijakých výhod nepináší.

Tatu opatrnost dá se v jednostejných pádech snadn provésti, kde však vakcinace

jest všeobecným ústavem a kde jednotným okujícím lékam na co možn velkém potu

takových operací záleží, tu nebývá šetení této dležité prozetelnosti možné, a tu se

též takových nešastných pád více neb mén hojn pihazovati musí.

Bohužel jest dostaten známo, že vdcové strany vakcinaní o tom docela jiné

ueni si vymyslili.
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Tak praví Tavpin '3, že chorobný slav osoby, z které se oíkuje, v niCem nemní
povahu toho jedu. Taupiii chce tu sadu elnými pokusy míli polvrzenu. Taupin vzal

oíkovací látku od déli jsoucích nemocnými na tyfus, spálu, osypky, neštovice, svrab,

majících zapálení v dutinách hlavové, hradní a bišní ; trpících na choreu, padoucí nemoc,

ktíce, emu, tuberkule a lišeje, a nikdy prý to neškodilo a neštovice kravské se ujaly

jako od zdravých détí.

Landanzy ') se shoduje úplné s Taupinem, praví býti všeobecn rozšíeným

pedsudkem, že z nezdravých dtí vzala míza nešfoviní velmi záhubn na ní okované

dti úinkovali musí, a drží lolo obávání za docela nedvodné.

„Vzala se neštoviná nakažlivina (dle Landanzyho jest variola jednostejná s vakcinou)

z osob s místní a rozšíenou lak zvanou konstituní ernou Csyphilis), a nikdy se nespatilo,

že by se nco z emy bylo k výsledkm vakcinace pidružilo, ani prvotn ani následn.*

Myslím, že bychom museli díve vdti, mnoho-li lato neohraniená láska k vakcinaci

takovým uitelm vynesla, abychom mohli posouditi škodu, kterou taková bludná naueni

ve svt spsobila.

Jelikož pokusy p. prof. doktorem Wallerem v Praze vykonanými dostateCn

stvrzeno, že v celém tle rozšíená ema (konstituní) okováním nemocné krve se

penésti dá, a jelikož nezídka pi neopatrném braní látky nešloviné krev se objevující

i s ní bývá okována: nemže o tomto otrávení ani pochybnosti povstati.

Professor Monteggio tvrdí v jednom listu psaném 17. února 1814 k ústavu vd
a umní v Milán, že když se emovité (sylllilické) dít okuje, puchý povstává oba

dva jedy obsahující. Gasparo Cerioli r. 1821 dotvrzuje to samé mínní. Marcolini

vypravuje následující událost: Catterina ScUbino, dva a pl msíce stará a zdánliv

zdravá, byla okována. Vakcina se vyvinula velmi dobe. 16. ervna 1814 se okovalo

mízou z toho dítte vzatou deset dtí; z tchto se okovalo jiných ticet. Po nkolika

msících umela Catterina Sclibino a pt z prvních desíti po ní okovaných dtí. Z po-

zdjších ticeti okovaných mohlo se jen sedm pozorovati; z tchto sedmi bylo jedno

chorobou zachváceno, kterou bratím a sestrám sdlilo, a druhé dít bylo též podrobeno

podobným pípadnostem. Rodie Cattering Sciibinové byly už od dávné doby ernou

zachváceni, a docela tuto nemoc zanedbali. Nkolik dn po okování bylo dít puchýi

celé poseto, které na rodidlách, okolo iti, na krku, na ele, okolo úst atd. vypukly.

Ostatní dli též dostaly podobné puchýe, vedy okolo úst, íiky (šttky, kondylomy)

okolo iti, a nemoc se rozšíila na nkolik kojen je kojících, a na nkolik dtí, které

s nimi byly krmeny.

Ped krátkým asem byl v Bavorsku léka pro podobné vokování emy k tžkému

trestu odsouzen. (Viz ,Medic. Wochenschrifl" r. 1855.)

Bylo by zajímavé se dovdti, zdali v našich domech nalezenc a jiných ústavech

okováním podobné neb ješt snad záhubnjší události se nepihazují.

') Diet. de méd. Tom XXX, pag. 414.

']) Jonrn. des connaiss. 1841.
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TV. otázka.

Zdali se má rieobecn rnkcinace dfli schvnlovali, dejme lomu že by viecka

potebná opnlreni k správnému provedení se stala a že by v jednotném pádu

žádných dvodných pekážek proti vakeinaci nebylo ?

Ze všech uvedenýcli píin samo sebou vysvitá, že bych vžeobccnnu vaiícinaci dli

poil žiidnou výminkou schvalovati neiiiolil, totiž proto , že pi iicjprísiijšíin naízení

dAlvIadnho vyScti-ciií iiiatiiy a díttc, z iiliož se okovací látka bí-e, pece žádný za

zizcncc, jímž oCkováuí sveno jest, ruili nemže, byf i v první dob svého povolání

povinnostem za dost uinili a u vyvolení jich veliké opatrnosti se vynakládalo; nebo

zkušenost uí, ž<i tito pánové v pozdjších lotech v horlivosti velmi ochabují. Spsob,

pi nmžto v nejpíznivjšim pípadku nic vyzískati se nedá, a pi nmž dle zkušenosti

zdraví ano i život do záhuby pijíti mže, neml by se žádnou mrou schvalovati.

Dle mého náhledu mla by se vláda, co se dotyce vakcinace, po jistou dobu docela

passivn chovati a ji , aby se žádostem zvlášf chudších oban ponkud píko nedla,

péi obcí sviti. Obce by musely vakeinaci svým zízeným lékam co dodatek k druhým

dležitým povinnostem odevzdati s nauením, že se okování na žádost ve všech okol-

nostech a bez platu díti musí, a že o nm žádné rejstíky, žádné zprávy se vésti a

žádné vysvdení dávali nesmjí.

Též by mohla vláda k odvrácení možného neštstí se postaral o neškodnou látku

okovací, ji bez taxy lékam rozesílati a tyto za dkladné vyšetení matky a dítte,

z nhož se míza nešloviní bráti má, odpovdnými uinili.

Není pochybnosti, že by okování co rok idším se stávalo, až by se jen s úžasem

v letopisech pedešlých dob ísti mohlo, jakého hluku vakcinace druhdy spsobila ! —
Poncchá-li se záležitost vakcinace k novému pronesení zdání o ní tak zvaným znalcm

lékaským a jiným úedníkm, není zase pochybnosti, že vc zstane pi starém aneb

se i zhorší, proto že na léto cest lakové a podobné opravy se neuvedou v život. Taková

záležitost mže jen od nestranného a v každém ohledu neodvislého výboru k platnému

konci pivedena býti. To jde dle mélio náhledu nejsnadnji v Anglicku. S právem praví

„Times" od 20. listopadu 1856: „Jak myslíme, jest naším vlastem ureno, místo v leto-

pisech djin svtových zaujímati, které žádná jiná zem si osobovati nemže."

Tím koní lánek o okování od prof. doktora Hamerníka, a v budoucím ísle

podáme dokonení jednající o rozšíení se osulin epidemických po svt. —

Kalokrevnosti.

XI. Kalokrevnosl cukrová. Melitiiemie. Zuckerdiscrasie. — Cplatice moová.

Diabetes. Uarnruhr.

Kalokrevnosl cukrová se zakládá na znan rozmnožené hojnosti cukru v krvi,

bohatjší na vodu a chudší na vlákninu, spojené pílišnou žízní a velmi rozhojnným

odmšováním moe, jenž bu oplývá cukrem, diabetes mellilus, aneb látkou bezchutnou,

cukru velmi píbuznou, gummovilou neb dextrinovilou, diabetes insipidus.

Krev snad jest jen rodiem cukru, za doby trávení v nadbytku se tvoícího z ástí
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cukrových a škrobovýcli vcí potravních, aneb jest v krvi (snad v játrách?) další pro-

mování cukru v kyselinu uhliitou (kyselinu mlénou) a tuk, za píinou nedostatku

alkalií dle mínní Mialhova, ásten neb dokonce zruSeno. Tém vždycky se spojí

úplavice moová s tuberkulemi plic, velmi zídka však s vadami ledvin, k. p. s moením

bílkoviny a Brightickou chorobou.

Bernard u zvíat umle úplavici moovou spsobil, vbodnuv jehlici do tvrté dutiny

mozkové mezi nervem bloudivým a nervem sluchovým. Dle Miguela se zakládá úplavice

moová pede vším na zvýšené innosti odmšovací ledvin, jichž trubiky moové jsou

rozšíené, aneb ve vtší priichodnosti odmšovacích vlasenic ledvinných, kterážto nezá-

visí od pechodu cukru do moe. K takovémuto utrpení samostatnému ledvin a celé

soustavy moové prisvduje též pominutí pudu pohlavního, kteréž za nejhlavnjší píznak

úplavice moové se držeti musí, akoliv by se to dalo též od souvislosti, v níž soustava

moová se soustavou rozplemeovaci stojí, odvoditi. V nejnovjší dob se též pozoro-

valo, že 'po peíznutí obou nerv bloudivých, jakož i všeobecn po každé chorob,

pochod dýchání v plících, tudíž pí'ijímání kyslíku do plic rušící, též i po aetherisování

a chloroformování v moi se cukr tvoí.

Neustavné zvýšená innost odmšovací a vtší prchodnost ledvin mohla by dle

mínní Miguela opravdu vymšování cukru uskuteniti. Nebof když nadbytným odm-

šováním ledvin krev se stává chudší na vodu a tudíž se shušfuje : mokvají a nadouvaji

se vlasešnice ve roue zažívací, stojíce s ledvinami v tnhé souvislosti, silnji, pojímají

v sebe hustší rozpuštniny nežli obyejn, látka zažívací se rychleji, mén promnna

jsouc, vstebuje nežli obyejn; z toho vysvítá pevýborná záživnost, zvýšený chtí jídla

a pití u nemocných úplavici moovou zachvácených. Tím se stává, že dílem ást cukru,

která, jak se zdá, v zdravém slav už v roue zažívací dále se promuje, co cukr do

krve pechází, a že dílem i ta ást, která po svém pejití do krve dalším promnám

podléhati má, rychleji vstebena bývá, tak že v tomtéž ase vtší množství do krve

se dostává. Ale i zde, když cukr se do krve dostal, nemže se dále promovati a upo-

teben býti ; dílem že vtší množství než obyejn se do krve dostalo, pak za píinou

nadbyteného odmšování ledvin ; a pak jsou i odmšovací vlásenice prchodnjší než

obyejn, a propouštjí s vtším množstvím vody též i látky, které ve zdravém stavu

se nevymšují. Úplavice moová jest tudii prvoínim utrpením ústroji odmšocaciko

nspsobený rychlejší pr- a vývoz látky z krve, která by v zdravém stavu tla byla

dále promována a vpoíebená.

Obyejn též se vyskytuje v ledvinách zvýšené odmšování vody díve nežli cukru

;

astji už po delší as se objevuje diabetes insipidus, nežli se dostaví mellitus ; a nezídka

zmizí u diabetíckých nemocných cukr, aniž by ostatní úkazy chorobné utichly aneb pestaly

;

nkdy se nalézá asem na míst cukru bílkovina neb velké množství kosfan zemovítých.

ást cukru, která co cukr se do roury zažívací dostala aneb ze škrobu se pro-

mnila, upotebuje se bezpochybn k tvoení žlui, kdežto jiná ást díve v kyselinu

mlénou se promnivše k tvoení tuku pispívá, aneb dýcháním ve vodu a kyselinu uhli-

itou se rozpadajíc z tla se vyvodí. Tento, v stavu zdraví tlesného takto upotebený

cukr v úplavici moové takovým zmnám nepodléhá anebo jen ásten, za to však

ledvinami nad píliš odmšujícími z tla se odvádí. Takto si vysvtlujeme nedostatené
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tvoení žlui, aásledujici mizení bunk tukových, zmírun('. tepla se vyvinování, a snad

i následkem uskroviiiié innosti oddýchání nastúvajici tubcrkule v plících.

Jelikož však u nemocných diabetických, byt se jim jen masitá potrava podávala,

znanjší hojnost cukru so s mocem vyprazíluje , než by se dalo z požitého škrobu

utvoiti, tedy se musí u nich rast bílkoviny v cukr promovali, snad v tak zvaný kliliový

cukr, jenž z rosolíny povstávaje snadno v cukr a moovinu se rozpadnouti mže.

Rušené petvarocáni cukru v liplavici moové se od jiných, na p. KorlUma, klade

clo plic, které ovšem v nejnniožších pádech se nacházejí zmnné. Jelikož se v krvi

žil jaterných cukr diabetický stále nalézá, za to však nikoli v krvi tepen jaterných, musí

pctvoi-ování z cukru , ímž svých význaných vlastností pozbývá , díti se v prostoe

mezi játry a levým srdcem, tudíž ve vláscnicích plic.

Tady by mohla promna cukru býti rušena, kdyby ho bylo mnoho, aneb kdyby se

nedal promnili, aneb kdyby oddychováni bylo promnno. Poslední píina má do sebe

nejvtší pravdy podobnost, a vysvtluje dostaten úplavici moovou umle spsobenou
porušením jistých ástí mozku, ku pi-. nerv bloudivých.

Píznaky úplavice moové. Nejvýznanjší úkazy jsou: znamenité rozhojnni
odmkšonúni moe, a pílišná, takm neuhasitelná iheii, zvlášt za doby noní ; oba
píznaky zdaji se býti spojeny, nebof rostou a mizí vcspoln; nepochybn že ztráta

vody ledvinami požaduje dosazení jí v krvi nápojetn. Tvrzení, že vylouená nad pijatou

vodu množstvím znamenit vyniká
,

jest úpln nepravé. Nebof za píinou veliké

ztráty vody jest kže suchá, neviditelný výpar kožní uskrovnn, lejno sporé a tvrdé,

pletiva vysííhlá. Vývoj tepla zmírnn, dužnni navzdor zvýšenému chtíi jídla vychudlé

a ubytí zvlášt tuku a svalstva patrné, pud pohlavní úplné znúzelý a ústroje picmenovací

ochablé, mysl znamenit opadlá. U vyšším stupni choroby jest kže nad míru suchá a

slupuje se, ústa jsou horká a citlivá, dech má zvláštní zápach po jablkách neb chloro-

formu, dásn bývají ervené, zkypelé a naduelé, hlas jest dutý a drsný; následuje

všeobecni'' ubytí, které udlá životu konec. Jak jsme už podotkli, úplavice moová koní
nejvíce tuberkulemi plic, pak vodnatelnosti, mrtvicí a všeobecným ubytím. Uzdraveni
jest velmi ídké, bh choroby nejvíce zdlouhavý, léta trvající, se stídavým lepšením

se a zhoršením.

Tato choroba zachvacuje nejvíce mitžtké osoby stedního vku od 25 do 40 let;'

avšak pozorovala se též u dtí a starc.

Dle mínní pana M. Trauhc jsou v bhu úplavice moové dv hlavní doby: v první

dob pochází v moi se naskytující cukr jedin pímo z potravy, v druhé dílem z jater.

K uritému ustanovení mocnosti choroby schvaluje, by se mo za první dv ranní hodiny
ped snídainm puštný zevrubn proskoumal. Když jest v té dob bez cukru, nemocný
se nachází v první dob choroby; je-Ii v nm cukru, jest tu druhá doba choroby a

sice tím dále pokroilá, ím více cukru se v moi nalézá.

Nkdy též cukr na njaký as úpln mizí z moe, jehož se však povždy ve velmi

velké hojnosti vymšuje, aneb se bílkovinou a kosfany zemními do.fazujc. Pi'í povlovném
povstávání úplavice moové se rozhojnní moe díve pozoruje nežli cukrovina; co ped-
chdcové se uvádjí: nedostatené trávení, kyselé krkáni, žáha, vraceni hlenu a nadby-
tené kyseliny žaludkové, silný chtí k jídlu a náramná neuhasná žíze.

Anatomické zmny se pi úplavici moové na mrtvolách velmi aslo nižádné
nenacházejí ani v moové ani v zažívací soustav, anebo zmny, které se nkdy nalézají,

nejsou stálé a musí se za pihodilé neb druhotné výjevy pokládali. Ncjastji se posud
krom pi-íznaku všeobecného hubcnslvi a chudokrevnosti pozorovaly následující úkazy:

Pilišnosl krve a nkdy zbytnost, jindy zase chudokrevnost, zezrni-tní a misáni ledvin.,

rozríšení prchod ledvinových, naduení žláz okružních, tuberkule e plicích, v rozliném
stupni promny a v každé dob úplavice moové, katarrh v žaludku a sli'ev, naduení
jater, promny v nervu soucitném (sympathicus) a útrobním (n. splanchnicus.)

Scharlau tvrdí, že na míše pozoroval odmk a rosolovitý e.xsudat, proež drží úpla-

vici moovou za chorobu, která v míše poátek má, z ehož nepravidelný zábyv nervu
soucitného pochází, v nepravidelném trávení žaludku se jevící, na to nerv bloudivý zachva-
cujíc k nepravidelnému zábyvu jater podntu dává, jelikož z potravy pocházející, cukr se

v žlu nepromuje a proež odmšováuí k životu neschopného cukru ledvinami se stává.
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Též se pozorovalo, že na mrtvolách diabetických obyíejný zápach mrtvolní chybí,

aneb že pižmem zapáchají.

Ze všeho tolio zdá se vyplývati, že úplavice moová není utrpením úslrojným ale

spíše zábyvným, a že nejbližší píina se nenachází v pvodn chorém stavu ledvin, ale

spíše v obnovovací soustav všeobecn, zkrátka že není chorobou místní alebrž všeobecnou,
pravou to kalokrevnosti. K tomu zvlášt pHsvduje nalezení cukru ve slin, ve vosku
ušním a chrklech plícních, v žaludku a roue zažívací, v krvi a pólu (ve vousech hradních),

ve vodnatelných výlevech a v lejnu. Ostatn jsou hmota, z které se cukr tvoí, jakož
prostedky, jimiž se tvoení cukru uskuteuje, posud neznámé.

Mialhe tvrdí, že píina úplavice moové se zakládá na nedostatené alkalinosti
krve, tudíž nadbytku kyseliny v krví. Nalezli, že cukr v kalokrevnosli cukrové kysliník
mdnatý neodkysliuje, a vlastnost tuto teprv dosahuje písadou volných alkalií neb uhlan
alkalických. Mialhe pi svých pozorováních takto soudí: 1. Že v pravidelném stavu

v krvi a tekutinách zažívacích nacházející se alkalie spodobení látek škrobových a cukro-
vých uspsobují; 2. že když každá škrobová látka ped spodobením (assimilací) v cukrovou
(zcukrovatní) se promuje, tato napotom zase pomocí alkalií krevních v nové zplodiny

se rozpadá, jako kyselinu cukrodraselnou, mravení, ulmin atd., které za píinou své siln
odkysliující povahy odpor okysliujícímu vlivu dýchání kladou, a 3. že v zdravém lovku
pirozená alkalinost krve dostauje k pemnní cukrových látek, za to však pi nedo-
statené alkalinosti krve toto pemování velmi neúplné bývá. Z té píiny také slina

jakož i všecky ostatní tekutiny tla v úplavici moové reagují kysele.

V léeni úplavice moové se potebovalo posud nejrozmanitjších prostedkíi, avšak

úpln bez prospchu; ano i alkalie, a Karlovarské a jiné silné alkalické vody, které

pede vším Mialhe schvaloval, nepinášejí žádného užitku. Nejprospšnjší bývá živo-

išná (masitá) potrava a teplý odv.
Otázku, jakými nedusíkovými, škrobu však píbuznými látkami poiravními by se u

trpících na úplavici moovou škrobivá látka, která k dýchání a utvoení tuku nevyhnu-
telná jsouc, v této chorob však za píinou promování v cukr velmi škodí, se nahra-
diti dala, rozluštil pan M. Traube pokusy v ten smysl, že luky jsou nejpimenjší
prostedky, kterými by škrob u diabetických nahraditi lze bylo. Sviravé prostedky prý

jsou též prospšné, jako železo a hoké léky, kreosot, balsamy, jako peruvianský a

kopaivský, a opitím. — Brand nedávno velmi schvaloval i/a hovzí neb žlu jiných

bejložilc. Palmer schvaluje následující potravu pro diabetické: Vezme se 16 liber

rozkrájených na drobno, vymytím škrobu sproštných brambor, % li''ry '"j^ skopového,

V, libry erstvého másla, 12 vajec, lot uhlanu sodiitého, 4 loty rozedné kyseliny

solné. Toto tsto, k nmuž se mže nco krupice pidati, se rozdlí na 8 ásti a

upee se ve prudce rozeháté pecí, až temn zhndne, a pak se podává churavému dle

hladu k jídlu.

O bolavých prstech.
(Dokonení.)

B. O bolavých prstech nohou.

I prsty nohou bývají podobným spsobem zaníceny, jako prsty rukou, však pomrn
mnohem ideji. Za to však jistý druh zántu bývá tém jen na prstech nohou, jsa

vbec známý pod jménem podrostlého nehtu.

Tento podrostlý nehet se nenachází nikdy na prstech rukou ; z toho vysvítá , že

píinou povstání této choroby jen povaha obuW býti musí : proež dlužno u vyšetování

této choroby zetel míti k dvojímu : k zántu a k zvláštnímu psobeni obuvi.

Byf si zánt byl sebe mírnjší, predce se stává, že lihovina pod nehtem za-

nícená okolo nehtu nabubic nad nehet vyniká. Tyto nabubreniny jsou z poátku
suché, pak se zardívají a stávají se velmi citlivými; tím však, že tvrdý nehet krajem na

tyto citlivé nabubreniny tlaí a pi každém kroku o zanícené ásti více neb mén siln

se te, nejenom že bolest se vzmocuje, ale i psobení tlaícího kraje nehtového se

tím objevuje, že zardlá nabubenina ástmi vedovatí a z ní se hnis prýští. Jak mile

zvedovaténí zanícené nabubreniny se vyskytne, bývá choroba velmi neústupnou, a
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ím déle trvá, tím bolestnjší se stává a titn nesnadnjší jest její vyhojcní, tak že i

k velmi boleslnýni operacím outoiSt se brali rausí.

Zprvu, dokud se povstání léto choroby zevrubn neznalo, myslilo se, že nehet

posouvúniin se, jak se to pí rstu nclilú dje, sám do libovíny vnikaje podrstá. Uokud
iékuové toho náhledu liyli, žádrn' pokusovú hojení se ncdai-ívuli, ano bývali dílem

zhoubní. Tak byla rada spalná, která se jindy udlovala, aby se povstání této choroby

odcrdlilo. Radívalof se jindy docela pevrácen , aby se nehty velmi krátce, co nej-

možnji králce napi*ed, ano i po obou stranách sezávaly. Tím se velmi škodilo, nebo
palmo jest, že tímto sezáním velmi tenounká kžicka pod krajem ležící se obnažila, a

že pi chíizi dráždní a následkem toho zapálení její zamezeno býti nemohlo. Když
však v nejbliž.^ich dnech nehet v zrstu se posouvající zase krajem ostrým na lato ob-
nažená jenmou kQžikou pokrytá a snad už zanícená niísla llaí : pak ovšem obulavcní

jich jest nutným následkem, a lak se tcprv bohužel v skutek uvedlo, co mlo býti od-
vráceno. Což se ješt urychluje, když jak obyejn prsty tsnou obuví bývají seveny.

Když se chce obezáváním neht tak nazvané podrstáni odvrátiti neb zameziti,

musí se naopak rada udíleti, by se nehty velmi pozorn a vždy lak obezávaly, aby tím

žádné, pední a postranní kraje neht obklopující mkké a jemnou kžikou povleené
místeko obnaženo nebylo. Musímež se tudíž dobe varovati, bychom pední kraj píliš

králce nepiezávali a po stranách nelity neobiezávali.

U dtí jest nejpimenjší jen nehty stíhati , a sice jednou za trnácte dní.

Zacházení však i podrosliým nehtem bývalo jindy a bývá posud ješt velmi ne-
pimené a pro nemocného nad míru bolestné. Zakládalo se na tom , že se hledla
ást nehtu, která byla do bolavého, hnisavého, zántem oteklého, nezídka tak nazvaným
divokým masem nabubeného okolí zapustila, jakým kolivk spsobem odstraniti. To se

stávalo rozliným spsobem od ranhoji: druhdy se nožíkem celtj nehet vyízl, neb
kleštmi byl vytržen ; pozdji se jen díl nehtu odstranil, a sice pruh, ^nž na zanícené

stran nehtu ležel, se od konce nehtu až ke koenu níižkami rozpoltil a pak kleštikami

násiln vytrhl. Z popis, kleré jsme o tchto operacích podali, zejmo , že takové za-

cházení vehni se shoduje s nniohými spsoby mueru' ve stedovku. Tu nás však musí
ješt více rozhoiti, když se dovíme, že lakovými velmi bolestnými a hluboko zasahu-

jicinii operacemi prsty tém vždy v nepirozeném stavu pozstávajíce se neuzdravují,

ano i celý prsl se asto odejmouti musí, proež mnozí ranhojiové jsou toho zdání, že

pi podrosllém nehtu má se radji hned z prvu celý prst odníti.

Tyto ukrutné a zaaslé nic neprospívající aneb jen pi dlouho trvajícím hojeni

k cíli vedoucí operace se pouze proto mly za potebné, ponvadž se velmi omyln myslilo,

že bolestný slav zántu z vrstání nehtu do lihoviny pochází, a že rostoucí nehet kazí

a ruší, v zánt a hnis uvádí okolní ásti. To však není, jak jsme zprvu už uvedli a

optn uvádíme, pravda ; nehet jest nevinen, leda tak daleko, že když zanícená a bolavá

ást okolní na nj se tlaí, odporuje a tím píležitost podává, že lato lihovina se usta-

vin o nj otírajíc se dráždi a znovu zancuje. Rozvážíme-li bez pedsudku, nebe-
rouce ohled na bžné jméno choroby podrostdni nehtu, jak povstala a jak jsme ji

zprvu popsali, musíme uznati, že úloha pi hojení a odvrácení télo choroby na tom
se zakládá, aby se pede vším zánt a pak otok a hnisavé nabubeni lihoviny s nehtem
se stýkající odstranily, a pak teprv aby se nehet lak upravil, by nemuhl okolním ástem
tuhý odpor klásti.

Z toho vyplývá následující všeobecný plán hojení podrosllého prstu: uinét se

musí v rozdráždných ástech zmírniti, mezi tyto a tlaící kraj nehlu musí se íiéco

hebkého, nedráždícího vložili, a dotyná ást se musí obmikiti, což se stává jemným
sestrouháním.

Tato všeobecná úloha se musí dle stupni choroby rozliným spsobem rozluštiti.

V prenim stupni bývá jen zardlosl a citlieost libotiny vedle kraje a pod po-
stranným krajem nehlu bes bolavosti a hnisavosti. Tak se to nejastji pihazuje, a

jest ovšem zapotebí jen nkolikadenního poklidu k zahojení, jen že se tento stav asto
opakuje a pak v druhý stupe pechází.

V prvním stupni jest nejlépe nemocnému raditi, by se nkolik dn docela poklidn
choval, nejlépe na pohovce leže nohu vzhru v rovnováze držel a docela se na ni ne-
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stavl; pi tom se chorobný prst do vlažných iiáink, pipravených bud z krupek, neb
z Inéného semene neb z housky svaené v mléce položí , kdež se ponechá , až za-
rdélost a otok zmizí. Na to se kraj nehtu, jenž na zardlých ástech spoívá, pozorn
paradlem (Sond) neb kopistkou (Spatel) nco pozdvihne a nkolika nitkami z tepení
(Charpie) pudloží. Když se poklid a upotebeni vlhké teploty pomocí náinku jen po
1 — 2 dny zachovává, mizí obyejn každá citlivost.

Nyní mže nemocný zase vstáti ; musí se však nové dráždní ásti, více však ne-
zapálené ale pedce rozdráždné, vedle nehtu a pod nehtem se nalézající, zameziti, a to

se dje nejlépe takto, že se místo tepení tenký plíšek olovný pod kraj nehtový klade.

Krom toho plíšku pod nehet položí se ješt mezi postranný kraj nehtu a naduelou ást
kže malá loenika tepení asi ztloustl havraního brku, která se pipevní anglickým pílepem.

S tímto obvazadlem prstu lze nemocnému vstáti a ve volné obuvi obcházeti. Nejvýhod-
njší jest i napotom ješt po nkolika nocích, dokud nemocný v posteli mešká, náinky na prst

klásti. Svrchu udané volné obvázání má nemocný, by i z domu vycházel, tak dlouho
podržeti, dokud ješt naduelá kže úpln neoplaskne aneb dokud se, byf i menší citli-

vost, spsobená tlaením okraje nehtového v lihovinu, poznati dává; zvlášf výhodné a

pro nemocného prospšné bývá, když se i nehet na dotyném kraji jemn strouhá. —
Co se dotýe plíšku olovného, musíme podotknouti, že se k tomu bére válcované

olovo, jako se potebuje k puškám, na thé aneb na šnupavý tabák, avšak ne velmi tence

válcované olovo, do nhož se voavé mýdlo neb okoláda zavinuje a které nejsnadnji
po ruce bývá; nebof totof jest velmi tenké a nechrání dostaten, a klademe-li je v nko-
lika listech na sebe, snadno se malé kousky odtrhují a zstávají co malé mrviky pod
nehtem, naež zase nové mechanické dráždní psobí. Plišek olovný musí být tak pH-
ríznut, aby na jednu linii pod kraj dosahoval, a dv až ti linie nadui-enou kži pesa-
hoval, aby na nm toenika z tepení, bylo-li by ji potebí, mohla ležeti.

Druhý stupe choroby záleží v tom, když rozdráždná lihovina jest bolavá neb
zvedoeatild aneb i vojenským masem nabubelá.

Tady nedostaují jenom náinky vlhké a teplé , nýbrž musí se piln lázní na nohy
užívati, a sice z vlažné vody neb z vlažného ídkého louhu z devného uhlí pocházejí-

cího, které se denn tikrát %— 1—2 hodiny po sob dávají, mezi ímž se i za noní doby
opt náinky kladou, a sice ulovenou vodou neb odvarem z paliek makových pokropené.

Když naduelost tak dalece se podala, že se kraj nehtu mže z divého masa
vyndati, i tu se plíšek olovný podkládá aneb alespo podkladek z nkolika nitek te-
pení upravuje, naež se zase s láznmi a náinky pokrauje.

Prozetelné ostrouháni nehtu jest nad míru prospšné a vydatné k brzkému zaho-

jení zdlouhavé té choroby. Jak mile citlivost ástí zanícených zmizí
,
pak se též toe-

nika tepení na nabubelou lihovinu klade a pílepem upevuje.
Ze všeho co jsme posud uvedli vysvitá, že pi tomto spsobu hojení nejenom

každá bolestná operace se zamezuje, ale i že se nehet celou chorobou nevinný ušetuje.

Totof poslední zvlášf v dalším hojení vehkou cenu má, jelikož patrno, že zohavený prst,

nemající více nežli pl nehtu, nemže dále svou povinnost zastávati jako druhdy, i podá

nadto více píležitosti k dalšímu onemocnní nežli tenkrát, kdy nehet úpln zachován

jest; nanejvýš když jen po njaký as jej piln ostruhujeme a podložený plíšek olovný
nosíme, aby tvrdostí okolní lihovinu nedráždil.

Udavším zevrubn hojení podrostlého nehtu nezbývá nic jiného než podotknouti,

že se druhému spsobu, prst ve zdraví udržeti, musí uiniti zadost, totiž psobení obuvi

všeobecné. Psobení to záleží v tom, že tlakem obuvi, byf i nebyla pes píliš tsná
aneb tvrdá, lihovina nehet obklopující na obou stranách ano i naped pes kraje nehtu

vzhru bývá stlaena a v tomto smru se udržuje. Následky jsou ty, že zvlášf z obou

stran vzhilru vypnuté záhyby kožní nehet pevným a tvrdým takka valem ovinují, jenž od

nehtu stlaeného tlaen jsa se dráždí a zapaluje. To se u nehtu prst runích nestává,

a protož podrostlý nehet u nich se nevyskytuje, leda u ková a jiných emeslník tžké
práce konajících, u nichž kže prst tlakem pi drženi tžkých nástroj a špínou nevyhnu-
telnou, která se do záhyb usazuje a kži dráždí, velmi hrubne, mozolnou a tvrdou se stává.

Sestavil: Dr. Josef Podlipský.

Tiskem Anlonina Reiina v Fraie, 1859.
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Svíky vSeho (Iruliii.

Svíky se dlají z loje, z vosku, z vervané, ze stearimi a z parafimi.

Svíky lojové bývají liuJ iiideité neb lité.

Svíky voskové se dlají poléviiníiii a válením, jen zídka se do forem lijí.

Svíky z vorvan (Wallrallikerzen), svíky sfearinové a parafinové bývají jen /i/é.'

1. Srliy lojové.

Na svíky lojové se smíchá obyejn Ij skopový s hovzím ; lúj hovzí je sám

o sob málo tuhý a svíky z nho udlané tuze lekmi; líij skopový je sice tuiiý a

pkný, ale sám o sob nejasn iioií.

Lftj se nej(li'ive krve, žil a jiii>ch ástek neistých zbaví, ])ak na drobilo roz-

krájí a na lo v kotli škvaí. Lj se má vždycky Cje-li možná) za erstva škvaiti, pon-

vadž blány v nm obsažené snadno hnijí a lílj pak nemilého zápachu nabývá , který

z nho tak snadno vypuditi nelze. Škvaení dje se v kollicli mdných neb železných

mi ohni oteveném. <kvaení na ohni oteveném má tu výhodu, že znamenitou teplotou

blány v loji obsažené oujiln vysclmou a všechen Ifij vj-pustí, lak že z nich pi násle-

(Itijícini vytlaování jen suché a skoro drobivé škvarky zbudou ; jen že se pi tom

snadno stává, že blány pilišnýn horkem zhndmni a jiak i loji hndou barvu dodávají,

které se iiolom ani bílením nezbaví. Trdlo je nejlépe, když se škvaí Iflj pi teple pe-

mírném, nejradji v lázni vodní : pi tom ostane ve škvarkách ovšem hodn loje, který

se z nich ani \ytlaiti nedá: ale lj rozškvaený je za to pkn bílý; poziistalé šk\arky

dají si^ pak do pytle a \\llaí se lisem; lj z nich vytlaený je ovšem neistý a nehodí

se na svíky, ale k jiným uiielfnn ( k. p. na mýdlo) se dá dobe upotebit.

.lak mile se lj v kotli ni/.škNanje. ponoí se do nho síto, do kten^ho istý lúj

nabhne a se vybírá.

Lj takto vyškvaiený se asto ješt istí. Pidá se k nmu trochu vody a roz-

pouští se opt; voda se pone pomalu vait, a tu se pidá do loje nkolik hrstí soli a

roztlueného kamence Cnkdy i vinného kamene). Lj se pone pnil, veškeré nei-

sloty se táhnou s pnou na povrch a lam se Ižicí seberou. Lj uislný se pak vybere

a nechá se zvolna vystydnout, pi emž se z nho veškeré ástky vodnaté na dn vylouí"-
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Mají-li se pak z loje takto vyísleného svííky dlat, rozpustí se v mírném teple

(opt nejlépe v lázní vodní), a ostane lak dlouho rozpuštn, až se z nho veškeré íástky

vodnalé, které v nm snad ješl vzely, oupln vykouí.

Svíky máené dlají se takto. Lj rozpuštný se vylaje do truhlík, z di^íví oe-
chového neb bnkoAého udlaných. Knoty pipravené se navlíknou na bídélka (devná
neb železná) lak , aby byl jeden od druhého as 1

'/, palce vzdálen. Na to se pustí

konce knot na lj; knoty se zponenáhla potápjí a pí tom lj pohlcují, pak se vy-

táhnou a nad truhlíkem na šrak povsí, aby zbytený lj stekl. Knoty lojem lak pikryté

se válí mandlovakou , aby byly rovné a hladké
;
pak se namoí podruhé do loje as

na '/^ minuly a nechají se okapali; loto namáení se tak dlouho opakuje, až má

svíce skoro svou palici tloušku. Ted se namáejí v loji hodn horkém ; a aby byly

pkné, namoí se konen dvakrát po sob do loje nejislšílio as na 45" R. zahátého.

Svíky lakové se nkdy i na slunci neb na rose bílí.

Na svíky lité se potebují formy cínové, uvnil velmi hladké. Každá forma má

nahoe nálev, dole pak uprosted malou díru, kterou se provléká knot. Nahoe jest nad

otvorem drát; ten se koní zrovna nad prostedkem formy v malý háek, na njž se

druhý konec knotu navšuje. Knot se musí ztuha natáhnout, aby byl zrovna uprosted

formy. Takových forem je mnoho do stolu zapuštných; lj se pak leje horem do

každé formy, až je plna; lo se mže stát bud nádobou plechovou, aneb pomocí kohoutku

bezprostedn z kotle. Obyejn se s litím eká , až lj trochu vychladne ; leje-li se

lj horký, vytéká ásten dolejší dírkou ven a svíky se stanou skvrnalé. Svíce do-

konale vystydlé se s forem vytáhnou a dole rovn uíznou. Nejsou-li formy uvnit

hodn hladké, aneb není-li lj (jak se v let stává) dobe stydlý, bývá loto vytahování

svící z forem velmi pracné. — Svíky lité se bud hned prodávají, aneb ješt na slunci

a rose bílí. Ve velikých dílnách se však svíky nebílívají, ponvadž to požaduje mnoho

místa a asu, a ponvadž svíky delším ležením v bednách samy sebou zblí.

2. Svíky voskové.

Svíky voskové se velmi zídka lijí, protože se vosk nedá z formy dobe \7lou-

pnoul, a že nnvají svíky takové uvnit asto dutiny. Svíky voskové (zvláš vtšího

druhu) dlají se obyejn tak , že se vosk zmkený (ne rozpuštný) válcem na žáda-

nou délku a lloušlku Naválí, pak nožem dle celé délky napolo proízne, a do štrbiny

povstalé knot založí; na lo se svíce válí, aby byla hladká a všude stejná. Pro dílny,

kde se nnioho obyejných voskovic zhotovuje , byl by však tento spsob velmi zdlou-

havý a nepohodlný ; proto se tam dlají svíce poléváním. Nad kotlem pocínovaným, v kterém

se vosk rozpuštný nachází, povsí se v kruhu nkolik knot, a na ty se leje Ižicí s hora

kapalný vosk, který pi stékání po knote vystydne. Když mají svíce již patící tloušku,

sejmou se a na stole oechovém tvrdým válcem se válí, aby se staly kulaté a hladké.

Ar je lili svíek voskových (jak již nahoe povdíno) obtížné , dlají se pedce

v jedné Berlínské díln voskovicc lité, na kterých není vidt žádné vady; tvar jejich je

pravidelný a povrch se pkné leskne.

3. Svíky a voroan.

Vortaii (Wallralh, Sperma ceti, Cetaceum) je zvláštní luk z vorvan obecného

(Potlfiscli) ; zvíe má totiž v hoejšku hlavy veliké dutiny, a ty jsou \7plneny tekutinou
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jasnou, tránovitoii. v kleré je vorva roz|iiišlii. Pi slydmilí zabitlio zvíete se z té

tekutiny vorv» v bílých, leskiýrli šiipiiiiícli vylimí ; šiijiiny ly se vytlafí, slaliým jiilicin pro-

pliiknou M s vodon rozpustí: l<ik piiilui/.í vorviiii tln (iIh-IkmIii, kdež se objevuje co pevná

bílil I )lii , lesku perlového, a jako ze šupin složená. PH kupování vorvaniž se hledí

na to, zdali je pí-kii bílý a zdali není zápach jeho nepi°íjemný ; neb vorva žlutý, olej-

natý neb docela žluklý nemá ceny, niiižc se však vypráním v hiliu ponkud zlepšit.

Jediné veliké zvii-e dá i 4 až 20 tun vervané. Vorva pi-iciiázi obyejn z pistavil

severní Evropy a Ameriky.

Svíky z voivan rozeznávají se ode všech jiných svou bbistí a przraností,

jakož i tím. že j(! plamen jejich velmi istý a bílý. Alají-li liýt však svíky tyto

v sknlkn knisin', musí se vzít na n nejistší vorva rafinovaný, který nemá omaku

maslni-ho. \ijrva s omakem mastným se bbží více k loji; svíce z nho zhotovené jsou

mém"; przrané a m('ii suché.

V(M-va istý se nedá sám o sob na svíky poteboval, ponvadž se vcifiii drobí;

z té- |iiiny se k nmu pidá vždycky ásteka (as 3 procenty) istého vosku.

Formy na takoví- svíky musí být uvnit velmi dobi'c uhlazeny a zpodní dírka

se musí ped litím rozdhmým škrobem zamazat. Vorva rozpuštný musí býl lak teplý,

aby ostal chvíli i v studených formách ješt tekutým, což vypadá, jakoby formy jen

istou vodon naplnny byly. Nejsou-li formy píliš studené, zaheje se vorva obyejn

asi na 48" R. Stydnutím se vorva ve formách siln sráží, ímž povstane v každé svíci

okolo knotu hluboká (nkdy až do polovice svíky sahající) dutina, která se ped

vytažením ješt rozpuštným vorvanm vy|dniti musí. Když formy dokonale vystydnou,

svíce se vyndají; jasnost jejich není hned patrná, leprv po oupln(''m vystydnutí se ob-

jeví
;
ped prodejem se ješt istím rukou trou. ímž pkného lesku nabývají.

Svíky z vorvan se mohou také barvit, což se dje malou písadou barviva

s olejem uteného. Každého barviva se ale nuisí dál jen velmi nialounko , sic by se

staly svíce ncddedné a špatn by hoely. Na svíky ervené se pidá trošek laku kar-

mínového, na ilulé žluf cln-óniová, na modré mod Paiúžská.

4. Svikij slearinoté.

Svíky tytn se dlaly nejdíve v Paíži; vynalezl je, jak se zdá. uenec Gay-Lussac,

který roku 182.5 i pro .\ní[licko patent obdržel.

Pede vším dlužno rozebrati vlastnosti mastnot, které se k dlání lakovýxh svíek hodí.

Každá mastnota se skládá ze dvou látek, jedné perné a jedné kapalné; pevná

látka slov slearin (lojoviua) a kapalná olein (olejovina). Mastnoty, které mají ve sro-

vnáni víc olejoviny než lojoviny, jsou v obyejné teplot kapalné a šlovou oleje (fette

Oele); které však mají více lojoviny, jsou v obyejné teplot pepné. .Mastnoty pevné

se zase rzní v sádla a loje, které se jen tím rozeznávají, že jsou sádla mkí a roz-

toplivjší nežli loje.

Stearin i olein lze zase považovati co sloueniny solím podobné; neb se skládají

oba (jako soli) z kyseliny a zásady. Slearin skládá se totiž z kyseliny slearinoté a

kysliníku lipylnalého (Lipyloxyd) ; olein za.se z kyseliny o/e/oré a kysliníku lipylnatého.

Spojí-li se mastnota s luhem draselnatým nebo sodnalým, tu se rozloží; všecky

kyseliny se spoji s draslem neb sodou v mýdlo (což zmýdelnnim — Verscifung — slov),

1*
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a vylouený kysliník lipylnatý pechází (ve spojení s vodou) v glycerin. Že se to

v skutku tak dje, dokázati lze tím, že mastné kyseliny s glycerinem v zavené trubce skle-

nné as na 160 stupíi R. zaháté opt v tu mastnotu pecházejí, ze které díve povstaly.

Má-li se mastnota njaká k dlání svíek stearinových upotebit, nemohou se k tomu

vzít veškeré její ástky, nýbrž jen kyselina sfearinová ; proto se musí každá taková

mastnota nejdíve zmýdelnéním sprostit všeho kysliníku lipylnatého, pi emž se veškeré

její kyseliny v mýdle povstalém nacházejí. Mýdlo to se pak rozlouí, tím se oddlí

všecky mastné kyseliny od drasla neb sody. Z tch kyselin se musí konen i kyselina

olejová vylouit, a pak ostane jen kyselina stearinová, z které se potom svíky lijí. Z toho

lze poznat, že nejsou svíky stcarinové vlastn ze stearinu, nýbrž jen z kyseliny steari-

noté (proto lépe Stearinsáurekerzen).

Tato kyselina stearinová se dobývá obyejn z loje. Ovšem se i nmohé oleje

k tomu ouelu zkoušely, ale ty mají pílišné množství oleinu, který se z nich díve

ásten odlouiti musí.

Lj na kyselinu stearinovou urený musí nejdív zmýdelnli. Na 1000 liber loje

se vezme devná ká as 5 stevíc (v prmru) široká a asi 3 stevíce vysoká. Do

té se dá Iflj, který se teplem páry (v kruhových olovných rourách na dn kád kolu-

jící) rozhívá ; na to se pidává (místo drasla nebo sody) do kád mléko vápenné, v kte-

rém je asi 150 liber istého páleného vápna rozdláno. Vápno psobí ovšem mén
rychle na zmýdelnní mastnoty, nežli draslo neb soda; ale je lacinjší, a pi delším vaení

též veškeré mastné kyseliny v mýdlo promiiuje.

Po pidání vápenného mléka je lj ješt oupln tekutý; stálým vaením a míchá-

ním se stane hustším, pecházeje v malé chomáe, které se na dn kád usazují. Tu

se pestane míchat, ale s vaením se pokrauje, až je zmýdelnin' dokonáno. To trvá

u 1000 liber loje asi 8 hodin. Te se nechá voda kohoutkem odtéci, mýdlo pak .se

vybere a rozdrtí. Nejlépe se to stává mezi železnýma válcema , na které stále studená

voda k ochlazení mýdla tee.

Mýdlo to se skládá z mastných kyselin (totiž ze stearinové a olejové) a kysli-

níku vápenatého. Te se jedná o to, jak by se ty mastné kyseliny kysliníku vápena-

tého sprostily. K tomu ouelu slouží opt veliká ká, uvnit olovem pokrytá, na jejímž

dn se také olovné roury k procházení páry vinou. Do té kád se dá nejprv 28 cent

vody, potom (zponcnáhla a opatrn) 140 liber kyseliny sirkové (asi 66 stup áleBeaumé

silné) a konen mýdlo z tch 1000 liber loje povstalé. Te se pouští pára pod ká.

Asi za 3 hodiny se mýdlo rozlouí; kyselina sirková spojí se totiž s kyslimkem vápe-

natým v sádru, která se v malých zrnkách na dn usadí, a vylouené kyseliny mastné

se vznášejí co tekutina olejovilá na povrchu. Jeli na blízku kyselina solná k doslání,

dá se s prospchem místo kyseliny sirkové upoti-ebit, a poskytuje pak tu výhodu, že se

slouí s vápnem v sl rozpustlivou ; tím povstane místo sraženiny sádrové istá tekutina,

s které se ty mastné kyseUny velmi snadno odluují, kdežto v sáde mnoho tch kyselin

neb i ješt nerozloueného mýdla uvázne.

Odlouené mastné kyseliny se pak ješt za tepla do jiné, práv zas tak zízené

kád pouštjí, kde se s písadou vody a kyseliny sirkové as hodinu vaí; to slov vy-

váení kyselé (sauere Waschung).
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Na to se stáhne tekutina opél do jiné taicové nádoby, v které se zase s písadou

vody (ale beze vší kyseliíiy sirkové) as hodinu vaí; to je vyváení sladké (siisse Waschung).

Tím se sprostí ty niiisliié kyseliny všeho v nich ješt pozstalého vápna, jakož i

vší kyseliny sirkové ; te jsou isté , a je to sms z kyseliny slearinové a olejové ').

Z téchto kyselin se hodí na dlání svíCek jen kyselina stearinocá ; od té se musí tedy

všecka kyselinu olejová (která se sama o sob co olej hndožlutý vyskytuje) velmi

bedlivé odlouil. Proto se celá smés dvakrát lisem vytlauje, jednou za studena, a po-

druhé za tepla.

K tomu ouelu se leje mastnota ješt tekutá do mlkých forem plechových, v kte-

rých brzy na tenké desky ztuhne ; ty ztuhlé desky se zaobalí do pevných tkanin vln-

ných a kladou se do lisu mezi desky železné, naež se pone lis zvolna pohybovati,

jelikož rychlým pohybem se ty vlnné tkaniny snadno trhají. K tomuto vytlaování %a

studena (kalte Pressung) se potebuje obyejn kolmý lis hydraulický.

Hmota za studena vytlaená se vyndá, do jiných vlnných tkanin zaobalí a v žin-

icích mezi horké desky železné do lisu vloží. Je to vodorovný lis hydraulický, který

se parou v stnách jeho kolující zahívá. Tímto tlakem za tepla (warme Pressung) se

kyselina olejová vyluuje a do zvláštní nádoby odtéká. Píisobení tohoto tlaku za tepla

jo vru podivné. Když mastnota z prvního lisu (kde se jen za studena vytlaovala)

vyšla, byla ješt žlutavá s omakem mastným; nyní po vytlaeni za tepla je jako sníh

bílá a má tak suchý omak jako vosk. Ovšem je k tomuto tlaku za tepla veliké síly

potebí, tak že na každý tverení palec asi 40 centii piisobiti musí.

Hmota z teplého lisu dobytá skládá se jen z kyseliny slearinové (a ásten z ky-

seliny margarínové); z tch 1000 liber loje se ji nabylo jen asi 400 neb 450 liber.

Ponvadž je ješl prachem a chlupy (z látek vlnných) zneištna, vyváí se as hodinu

s trochem rozedné kyseliny sirkové , ímž se z ní veškeré neistoty vylouí a

s vodou nakyslou odejdou.

Aby se stala kyselina stearinová oupln bitou, vaí se s velmi rozedným roz-

tokem kyseliny šfovíkové (Oxalsáure) ; na 1000 liber kyseliny stearinové se vezme

1 libra kyseliny šovíkové, rozpuštna v 1000 liber isté vody; vaení se dje parou

a trvá asi hodinu.

Konen se takto vybílená kyselina stearinová ješt v isté vod vyvaí, naež

se po delším stání sebere a do velikých forem leje, kde ztuhne. Ted je teprv na d-
láni svíek píhodná.

Kyselina stearinová je sama o sob trochu drobivá, a svíky takové byly by ne-

ouhledné; proto se k ní piidává obyejn trošek (asi 3 procenty) istého bílého vosku

') Vlastné i kyseliny stearinové, maryarinoré a olejové. Ta kyselina margarínová je

však kyseliné stearinové velmi podobná, a rozeznává se od ni pouze tím, ie se

snadnéji rozhívá: kyselinu niarsarinová rozhívá se totiž pri 60. stearinová teprv pi
64 stupních. Ostntu6 nelze tylo dv kyseliny tak snadno od sebe odlouit; proto
ostanou pi dobývání kyseliny slearinové na svíky vžilycky obé tylo kyseliny pode
jménem kyseliny slearinové pohromad.

Dle Heinlze není prý lato kyselina margarínová nie jiného, nežli slouienína
kyseliny stearinové a Iroikem kyseliny olejové.
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Mají-li se z ní svíky iíti, rozlireje se mírným teplem a nechá se ustaviným

mícháním lak dalece vychladnout, až poíná být hustá, proto však predce ješt formy

na 40 stupiiíi R. zaheje.

Ponvadž kyselina slearinová již nejmenším pehátím žloutne, musí se velmi

opatrn — nejlépe v lázni parné — zahívat.

Formy na svíky stearinové jsou zapuštny do zvláštních nádob , teplou vodou

obklíených. Knoty jejich se pletou ze tí pramen a namáejí se do ídkého roz-

toku kyseliny bórové (Borsáure, — na 1000 ástek vody 3 ástky kyseliny bórové a

5 ástek kyseliny sirkové). Tím nabudou knuty práv té známé vlastnosti , že není

teba je utírat; neb kyselina bórová se spojí s popelem knotovým u zvláštní sklo, které pak

v malounkých kulikách samo odpadává ; tím se nemže nikdy mnoho uhlí na knotu usadit.

Svíky ztuhlé z forem vytažené se mkkým vlnným hadrem trou, aby se více

leskly ; ve velikých dílnách se to dje zvláštním strojem.

Kyselina olejová, která se tlaením od stearinové oddlila, potí-ebuje se nejvíce na

dlání mýdla. Mohla by se i k svícení v lampách upotebit, kdyby co kyselina kov

5-mpy tak tuze nerozežírala.

Dobýváni kyseliny stearinové bez zmýdelnní.

Francouz Fremy dokázal, že se dají mastnoty rozložit nejen alkaliemí Oedy zmý-

delnním), nýbrž i sehnanou kyselinou sirkovou ; tato kyselina rozloží mastnoty v mastné

kyseliny a glycerin, a spojí se pak s obma; s g-lycerinem se slouí v kyselinu siro-

glycerinovou a s kyselinami mastnými v kyselinu siroslearinovou, siromargarinovou a

siroolejovov,; z tchto posledních tí kyselin se psobením vody sirková kyselina zase

vylouí, a pak ostane pouhá sms kyselin mastných (totiž stearinové, margarínové a

olejové), z kterých lze konen istou kyselinu stearinovou piipravit.

George Gwynne poal tímto spsobem kyselinu stearinovou dobývat, a vzal si na

to r. 1840 patent; ale pehánní mastných kyselin se mu nechtlo nikterak podait.

Teprv r. 1843 pemohl ve spolku s H'í7íOKeí/ tuto obtiž, a nyní se v Anglicku mnoho

kyseliny stearinové tímto spsobem dobývá. Obyejn se k tomu nebere Iflj , nýbrž

mastnoty lacinjší, nejvíce olej palmový.

V obchodu se vyskytuje nkolik druh oleje palmového; obyejn jsou as tak

husté jako máslo. Nejvtší množství oleje toho pochází ze západních konin afrických,

kde se z ovoce rozliných palem dobývá.

Olej palmový se skládá (jako každá mastnota) z jedné pevné a jedné tekuté látky.

U loje jsme nazývali pevnou látku stearin, tekutou olein. U oleje palmového slov

tekutá látka také o/eift, pevná však patmiíin; z palmitinu povstává (zmýdelnním neb ky-

sehnou sirkovou) kyselina palmitinovd, která se stearinové velmi podobá a jako tato

na dlání svíek dobe hodí. Proto by nemly slouti svíky z oleje palmového svíkami

stearinoBými, nýbrž svíkami z kyseliny palmitinové ; ale v prmyslu se dlávají zídka

tak písné rozdíly, a proto se i tyto svíky obyejn stearinovými nazývají.

Jak se olej palmový z lodí pinese, dá se do veliké kád, uvnit olovem pokryté,

a proudem páry se roztopuje. Hmota tekutá se nechá pak trochu státi, aby se z ní

veškeré mechanické neistoty vylouily; pak se pepumpuje do jiné nádoby, kde se opt

parou zahívá, ímž teplota její až na 136 stup R. vystoupí. Ted se k tomu pidá
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sehnaná kyselina sirková, a sice 6 liber na 112 lilicr oleje palmového, vše se dobe

|)runiíciiii a pak hiirkiiii jiarou až na 140 stupíiii K. zaiii-eje; liin ta sms patrn zerná.

Psobením pi-idané kyseliny sirkové se mastnota brzy rozloží; na to se vede do

velikýfli nádob, v kterých se pomoci páry nkolikrát propírá, až se z ní viecka sirková

kyselina vylouí. Ted se pevádí do iiidiiých nádob pehánécich ; v léch se pehání

na ohni oteveném, an se zárove proud horké páry do tekuté mastnoty poušti, ímž

se pehánní velmi usnadní. Z nádob peháncích vychází pak sms par mastných a

vodních ; ta prochází, aby se ochladila, mnoho kolmých rour, jejichž teplota však pedce

ješt 80 stup K. obnáší; pi lakové teplot se srážejí páry mastné, pára vodní však

ješt ne; ze sražených par mastných povstane istá tekutina, která zpodem z rour vytéká

a v nádobách podstavených rychle v pevnou bílou hmotu ztuhne
; pára vodní jde pak

ješt do jiných rour chladcích, kde se studenou vodou srazí; jestli v ní ješt trochu

inaslnoty ostalo, ta se sebere a k mastnot díve vylouené pidá.

Masltiola takto dobytá sestává z kyseliny palmitinové a olejové; nkdy se z ní již

beze všeho dalšího pipravování svíky lejí, kterým v Anglicku „composile candles^''

íkají. Svíky takové nejsou ovšem tak tvrdé a pkné jako stearinové, ale rozdíl není

tak veliký ; jsou mnohem blejší a tužší nežli lojové, beze všeho zápachu, nedlají mastné

skvrny a knot jejich se nennisí utírat.

Má-li se však istá kyseUna pahnilinová obdržet, musí se ta mastná sms nejprv

za studena a pak za tepla v lisu vytlait, ímž se kyselina olejová odlouí a pak na

dlání mýdla spotebuje.

Vyištná kyselina pahnilinová se pak bud sama o sob, aneb s jinou lacinjší látkou

(obyejn se stearincm z oleje kokosuvélio) snnchána podobným spúsobem jako kyselina

stearinová na svíky zdlává. Svíky tyto jsou vždycky drobet pižioutlé a mén tvrdé, než

kdyby se byla kyselina alkalieiiii (zmýdelnním) vyluovala. Za to má však tento spsob tu

výhodu, že pi nm lze i spalné a neisté mastnoty k dobývání pevných kyselin užili.

V Londýn je veliká dílna, která tímto spúsobem svíky z oleje palmového i jiných

laciných mastnot vyrábí. Každý týden se tam spotebuje 2600 cent oleje palmového

a mimo to ješt nmoho jiných lacinjších mastnot. V té díln se nachází 50 hydraulických

lis! Všude, kde jen možno, potiebuji se stroje, aby se rukou lidských uspoilo; i do

forem svíkových se kyselina palminitová strojem nalévá. Je to nejvtší dílna toho druhu

na celé zemi. Spolenost, které pali-í, má ješt 4 jiné rozliné dílny, které se vzájemné

podporují, a mimo to rozsáhlé lesy kokosových palem na ostrov Ceyionu. Ve všech

pti dílnách pracuje, a se skoro všecko strojenu vykonává, pece pres 800 lidí. V celém

tomto podniknutí vzí asi 5 milion zlatých kapitálu , a každý rok se rozdlí mezi

akcionáe as pl milionu zlatých co istý výnos.

5. Svíky parafinové.

Parafin byl vynalezen od Reichenbacha, který ho nejdíve z dehtu kamenouhelného

dobyl. Je to látka napolo przraná, bez barvy a zápachu, a podobá se ponkud vorvani

s troškem vody smíšenému. Pi 36 stupních R. se rozhívá, hoí plamenem jasným, málo

adícím; v lihu se jen ztžka rozpouští, v tresti a silicích leheji. Ani chlorem, ani

alkaliemi, ani kyselinami se neporušuje, ano muže se bez rozložení se sehnanou kyselinou
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sirklvoV píehánt. Práv z té píiny, že se tak snadno neporušuje a jen velmi ztžka

s jinými látkami spojuje, nazývá se parafin (paním allínis).

V jedné luební díln nedaleko msta Bonnu (Wiesmann & Comp.) dobývá se

parafin z hm^dého uhlí spiísobem následujícím.

Hndé uhlí se roztlue na malé kousky a vysouší se pak na zvláštních kamnech.

Tato kamna jsou 200 stevíc dlouhá a 20 stevíc široká; v tom prostoru se kižuje

nkolik as 2 stevíce vysokých píek tím spúsobem, že je jedna od druhé 4 stevíce

vzdálena ; nad tmi píkami je klenutí. Kamna se vyhívají tmi zbytky, které v retortách

(viz níže) po hndém uhlí ostanou, a uhlí nahoe na klenutí rozložené se takto

laciným spsobem vysouší.

Wilí vysušené se dává do retort, z nichž každá je 8 stevíc dlouhá a 2 stevíce

široká ; s každou je spojena roura odvádi (as \ 2 palc široká), kterou pak výpar

povstalý odchází. Takových retort leží 16 v jednch kamnech, vždycky dv pohromad.

Páry ze všech 16 retort se táhnou do roury železné, 80 stevíc dlouhé a 2 stence

široké, která se z vní neustále studenou vodou ochlazuje; tím se páry z ásti v dehet

srážejí; páry nesražené pecházejí pak dále do válc železných, koky (Kokeš) naplnných,

které jim poslední ást dehtovou odejmou. Páry všeho dehtu zbavené pouštjí se konen
do komína (as 40 stevíc vysokého), jehož otvor se zvláštním regulátorem ídí.

^.j
,,,,^eAe/ z par uhelných sražený stéká do veliké nádržky, jejichž stálá teplota 24° R.

obnášeti musí. Zde se z nho vylouí všecka voda pavková v nm obsažená.

Co v retortách po vypálení zbude, spotebuje se álen ješt za horka k vyhívání

kamen, na kterých se uhlí s poátku vysouší; co se takto nespotebuje, smíchá se

s vodou pavkovou (z dehtu vylouenou), a poskytuje pak dobré hnojidlo.

Dehet vody pavkové zbavený má však ješt jiné látky neisté, které z nho
dlužno odstranit. Proto se pevádí pumpou do stroj istcích ; stroje tyto jsou ležící

nádoby železné, v kterých se míchadla silou páry pohybují. Dehet, se 4 procenty

rozpuštné skalice zelené smíchán, promichuje se v tchto nádobách pi 24" R. tepla

as 74 hodiny, ímž se z nho všechen vodikosirník ammonatý vylouí.

Te se dehet s horkou parou destiluje ; destiláty povstalé se srážejí v kruhové

roue olovné, a jsou dle své váhy potažné trojího druhu:

1) látka, jejíž váha potažná jen 0-700 až 0-865 obnáší;

2) olej, jehož váha potažná již mezí 0-865 a 0-900 leží, a

3) parafin, látka nejtžší, majíc váhu potažnou 0-900 až 0-930.

Každý z tchto tí rozliných destilát se pak pi 48° R. se sehnanou kyselinou

sirkovou, kyselinou solnou a kyselým chrómanem draselnatým (saures chromsaures KaU)

asi pl hodiny promichuje ; k prvnímu (nejlehímu) destilátu se pidají 4 procenty kyseliny

sirkové, 1 procent kyseliny solné a '/• procentu kyselého chrómanu draselnatého; k dru-

hému (prostednímu) destilátu 6 procent kyseliny sirkové, 1
'/s

procentu kyseliny solné

a Vi procentu kyselého chrómanu draselnatého ; k Ietinu (nejtžšínm) destilátu konen

8 procent kyseliny sirkové, 2 procenty kyseliny solné a 1 procent chrómanu draselnatého.

Každý s tmito pidanými látkami dobe promíchaný destilát ostane asi 3 hodiny

stát; co se z nho na dn usadí, to se odlouí. Nyní se vmíchají do prvního destilátu

2, do druhého 3 a do tetího 4 procenty žíraveho luhu (50" dle Beaumé silného), naež

se opt každý destilát sám pro sebe s horkou parou destiluje.
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Takto vyištný proni (nejlehí) destilát se smíchá s ásti druhého destilátu, tMniž

povstanu (ih'j, který se v obchodu pode jménem fotogenu ili oleje minerálního íasto

vyskytuje a dobré svítivo dává; jen že je k tonm potebí zvláštních lamp, pi-i kli-rých

není nemilého zápachu tohoto oleje tak cítit ; lampy takové zhotovují C. Wiebke u

B. Slaudt v Berlíne.

ást druhého destilátu poskytuje sama o sobO olej solární, který v obyejných

lampách arg-andických a Carcelových dobe hoí.

Ostatek druhého destilátu se smíchá s ásli Ieliho destilátu, a tím povstane ,,/u-

bricaling oil'', kterého se od nkolika roku s dobrým prospchem k vymazováiií stroj užívá.

Ostatek teliho destilátu se dá do velikého bodn studeného sklepa, a tam se z nho
za 3 neb 4 nedle parafin vykryslalisuje ; jsou na nm ješlé ásteky olejové, kterých

se zbaví strojem odstedivým velmi rychle se pohybujícím. Tento parafui se pak roztopi

a nechá ztuhnout v malé desky, jenž se za studena v lisu hydraulickém náramnou silou

vytlaují. Po vytlaení se parafin opt rozpustí a pri 144" R. s 50 procenty sehnané

kyseliny sirkové smíchá; po 2 hodinách se nechá s té kyseliny stéci a promíchá se

s vodou ; ted se z nho lijí desky, které se v lisu hydraulickém za tepla vytlauji. Desky

vytlaené se zase rozpustí, roztok pak s
'/i

pro. stearinu smíchá, a pi 120° R. s 70

procenty kyseliny sirkové v nádobách olovných po 2 hodiny promichuje. Na to ostane

as 2 hodiny státi, ímž se od kyseliny odlouí
; pak se opt vodou proplákne, opt s V,

procentem stearinu rozheje a konen s I pro. žíravého louhu (40" dle Beaumé)

smíchá. Po 2 hodinách se z nho veškeré neistoty vylouí, a parafín je oupln istý.

Ted se z nho leprv svíky lijí.

Dobýváni parafinu z rašeliny se nezdá být tak prospšné, jako spúsob práv po-

psaný; a to proto, ponvadž rašelina žádných vedlejších výrobk (fotogen, olej solární,

InbricatiníT oil) neposkytuje a výtžek samotného parafinu sotva výlohy nahrazuje; neb

z centu rašeliny se dobude v prmru jen 10 lotu parafínu.

Svíky parafinové jsou velmi isté, bez barvy a zápachu, a hoí plamenem jasným

a svtlým; mají jen tu chybu, že každým pohnutím vzduchu luze |)lanou.

Porovná-li se svtlost svíek z rozliných lálek zhotovených, tu najdeme asi násle-

dující pomr:
Svtlost svíky lojové, 6 na hbru .... 81,

, „ stearinové „ „ „ . . . . 89,

„ , voskové „ „ „ .... 92,

„ r z vorvan ,. ,, „ .... 96.

Pi tom dlužno však hledti ješt k tomu, která látka spoeji hoí. Nejspoeji

hoí vosk a corva (as 5b lotu za 100 hodin), pak lj (61 lot za 100 hodin) a ko-

nen kyselina stearinorá (63 lotu za 100 hodin).

Vezme-li se tedy ohled na svtlost i na sporé hoení, obdrží se vydaínosl každé

látky v pomru následujícím: '^•^'"' '•' •"

Vosk 1673,

Ij 1328,

slearin 1413,

vorva 1745,

parafin . . : . . 1435.
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Poítáme-Ii libru vosku za 1 zl. 25 kr. rak. ísla, libru lojovic za 47 kr., libru

svíek stearinových za "5 kr., a libru pkných svíek parafinových za 95 kr., tu obdr-

žíme snadným potem cenu každého svítiva pro nynjší dobu. Ceny tyto se mají k sobe

jako následující poty:

Vosk 7471,

lj 3539,

stearin 5307, "<>

parafin 6620.

Svtlo voskové je tedy nejdražší, lojové nejlacinjší
; jen že mají lojovice mnoho ne-

milých vlastností: jsou totiž tuze mkké, lámou se, mají odporný zápach a knot se musí stále

utírat. Proto se potebují nnsto nich nyní již pehojn špatnjší druliy svíek stearinových.

Svíky z vorvan se u nás velmi zídka vyskytují.

Pergamen.

Kdy pergamen byl vynalezen, nedá se s jistotou uriti. Dle nkterých spisovatel

se dlal nejdíve v mst Pergamu (v Malé Asii), a sice za asíi Eumenesových, když

v Egypt Ptolomeus Epifanes vládl. Dle jiných byl pergamen již dávno ped touto

dobou v Orient znám, a v Pergamu prý se jen zdokonalil. Dle Herodota psali Jonové

již dávno ped Eumenesem na zvlášt pipravených kožich ovcích a kozích, a Diodor

vypravuje, že i Peršané své historické památky na kožich sepsali. Mabillon a Moiiífau-

con jsou toho mínní , že znali Egypfané pergamen mnohem díve než papyrus. Ze

spisovatel eckých a latinských vysvítá , že Egypfané i Asiaté pergamen znali , a že se

od nich do ecka a pozdji i do íma dostal. Djepisec Joscphus vypravuje , že obdr-

žel Ptolomeus Filadelfus od nejvyššího knze Eleazara opis svatých knh na kži velmi

pkné. Nelze tedy pochybovali, že byl pergamen v Egypt jíž od pradávné doby znám;

a pedce se posavad ani kousek egyptské písemnosti na pergamene nenašlo.

Pravý pergamen se dlá z kozí telecích , skopových , kuzicii a osliích, nkdy i

z kozí vepových. V novjší dob se dlání pravého (koženého) pergamenu velmi zten-

ilo, ponvadž se poti'ebuje nyní ku psaní toliko pergamen papírový (nepravý) a knihai

již jen velmi zídka knihy do pergamenu váží. Proto se však na bubny, na formy zlato-

tepecké a mnohé jiné poteby ješt dost koženého pergamenu spotebuje.

Kže k dlání pergamenu urené se musí (jako na jirchu) va vod moiti, pak

nnzditi a holiti. Kže oholené moí se pak nkolik nedl ve vápenné vod; k tomu

slouží veliká devná ká (Brunnenáscher), istou vodou vápennou naplnná; na kádi

leží tlusté víko, které má uprosted kulatý otvor. Když se kže již ve vápenné vod
dost vymoily, prostrí se otvorem víka tyka, kterou se kže ješt asi dv hodiny v té

kádi pi-evahijí, aby hodn zmkly. Kže zmklé se pak vyndají a na rubu (t. j. na té

stran, kde je maso) na isto vystrouhají.

Kže vyslrouhané se opt ve vod isté vymáchají, a pak v pouchu ili rámu ztuha

natáhnou, aby se pi sušení nesmrštily. Pouch je složen ze ty mnohými dírkami opa-

tených latí, které jsou železnými kolíky spojeny. Má-li se kže do pouchu natáhnout,

vloží se do každého jejího cípu keminek a podváže se šrou; každá taková šra jde

i
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ku kolíku v latích zasazonúmu. Každý kuliek dá se utáoct (Jako na liouslích), aby

so kžc lilo [lolivby v každóni siiiÍTii iialúhiimili mohla. U silných koži se oláOcji ko-

líóky žcleziiýni klíem. Nejllusl.ši lip miisi jil vždy k iiejsiliiíjšiími kolicku. Mnozí d-
lají také du cípu kže díry, a tmi |irostrkují inky, kterýmiž se pomocí šhúr kíiže

také ro/.tahniiuti muže.

když Je kíiže v pouchu náležit roztažena, tak že nikde ani nejmenší vrásky po-

zorovati nelze, strouhá se na rubu kotouem železným, uprosted držadlo majícím, což

se dje proto , aby se ve.škerá voda vápenná vytlaila a veškeré masité pozstatky až

k samým vláknm koženým odstranily.

Kuncn se rub kže roztluenou a petoenou kídou (aneb i roztlueným haše-

ným vápnem, které dlouho na vzduchu leželo) posype a natírá, která pak s klihem z kže

se prýštícím kamenný pokrov píisobí; na to se kže pe/«s«;e, t. j. penwoa hladce obrou-

šenou fas 4 neb 5 palc v prmru mající) na vše strany šoustá a rovná. I líc (t. j.

(a strana, kde je srst) se nkolikrát (ale bez kiúdy) pemzou petáhne. Na to nechá se

klíže v pouchu nkde na stinném míst vyschnout, což se brzo stane, ponvadž již kída

trochu vlhkosti vssála. Kídování, pemzování a sušení se asi tikrát opakuje. Konen
se kže ješt dle délky (zvlášf na objemu a na kylech) kidou natírá, jelikož se vlh-

kost v (chlo houbovitých áslkárh nejdéle drží. Pak se pouch obrátí, a kže se pro-

tahuje na líci (bez kidováiií) bitkým železným kotouem. Na to se postaví do slunce,

aby oupln vyschla ; kdyby byla nkde mastná skvrna, musí se vápennou vodou odstranit.

Po ouplnéiM vyschnuti se všecka zbytená kída kouskem kže sete.

Tento hotový persramen se z pouchu blízko u kolíku vyízne, a pozstalé okrajky

.se spotebují na dlání klihu, jenž se obyejn klihem pergamenovým nazývá.

Pergamen takto pipravený je na líci hladký, a potebuje se obyejn na vázáni

knh, pi emž se dá líc navrch.

Je-li pergamen ke psaní uren, tu se líc jeho tak nešetí, nýbrž protahuje se

také železným kotouem, a ne tak siln jako rub. Má-Ii se však takový pergamen ke

psaní dobe hodit, musí se ješt strouhal, aby byl všude stejn tlustý, a pak pemzoval,

aby doslal povrch mkký a všude stejný. Na strouhání se potebuje rámec, v kterém

je vydlaná teletice rubem vzhru natažena; na tu se pergamen pipevni a pak na rubu

^zvlášf na místech tlustších a neistých) strouhá , až je všude stejn tlustý. Na to se

položí lícem vzhru na vycpaný polštá, a peaizuje se na líci pemzou hezky hladkou.

Rub se nemusí ponižoval, ponvadž se strouháním již dost uhladil.

Když je lakový pergamen hotov, rozkrájí se na kusy, které se dají na 24 hodin

do lisu knihai°ského.

Pergamen se dá i rozlin barvit. Obyejn se barví na zeleno. K tomu se roz-

pustí ve 500 dílech isté vaiíci vody 8 dílu vinného kamene, pak se pi-iila 30 díl roz-

tluené krystalisované plísty a roztok se nechá vychladnout; nato se do noho vuiichají

ješt 4 díly kyseliny dusiné, a pergamen navlhený se límlo barvivem ješt za tepla

natírá. Aby so leskl, nate se bílkem neb i rozpuštnou klovatinou a dá se do lisu.

Ostatn lze i prúscilaDij pergamen zhotovil. ,'\la-li k. p. zelené prosvitat, vy-

maká se v sludeném louhu až je jasný, pak se pipraví z rozpuštné plísty s njakou

rostlinnou zelení barvivo zelené, v kterém se nechá pergamen pes noc moil ; naež
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se ve vod isté vymáchá, v pouchu natáhne a suší. Po osušení se nate po obou stra-

nách fermeží z oleje lnného a nechá se na slunci ouplné vyschnout.

Dle oucel, ku kterým se pergamen potebuje, rozeznávají se následující druhy:

1) Pergamen ku psaní dlá se obyejn z kozí telecích; má-li být tenký a pkný

fpergamen velinový), vezmou se koze z telat mladých, neb docela ješt nezrozených.

Tento pergamen musí být ovšem hladký a rovný, ale vždycky pedce i trochu draslavý,

ehož se nožem postruhovacím docílí. Ob strany toho pergamenu jsou ku psaní pí-

hodné, ale na rubu se píše lépe.

2) Pergamen maliský se potebuje zvláš na malby miniaturní, a dlá se též oby-

ejn z teletic. Nesmí být draslavý, nýbrž nožem postruhovacím hodn uhlazen. Pak

se musí kliiili, k emuž uvaí se z okrajku pergamenových ve vod isté klih, do kte-

rého se velmi istá kída vmíchá ; tím se pak pergamen na obou stranách nate a osuší,

což se tyrykrát opakuje. Pi tvrtém natírání se pidá do klihu trochu mydlin. Když

pergamen i po tvrtém natení oschnul , uhladí se pemzou
,

pak se nate mydlinami a

ješt za vlhka kartáem oistí. Místo tvrtého nátru kídového se míiže natírat tento

pergamen i blobou (Bleiweiss); bloba se totiž s vodou na kamen ute, pergamen se

jí po obou stranách namaže a pak (když uschl) pemzou uhladí.

3) Pergamen knihaský rozeznává se od jiných druhi tím, že není na líci po-

strouhán a že má jen na rubu nátr kídový. U kozí silných se líc nkdy napolo sráží.

4) Pergamen pro krumplie není žádný zvláštní druh pergamenu. Krutnplíi po-

tebují totiž pergamen Ca sice takový jako knihai) co podložku pod nit zlaté a stíbrné

5) Pergamen na bubny musí být hodn pružný , aby pi ádném napnutí dobe

zvuel. Pergamen lakový se musí, když v pouchu natažen vyschnul, ješt jednou strouhat.

Na bubny se béc nejvíce pergamen z kozí osliích.

6) Pergamen olejny se potebuje na lístky do tobolek; dlá se nejvíce z teletic,

nkdy však i z kozí skopových a osliích. Musí mít tu vlastnost, aby se na nm mohlo

olíivkem psáti a písmo zase sniazati. Obyejn se rozeznávají dva druhy lakových per-

gamenových lístkíi; jedny jsou nateny toliko kídou, dni!ié fermeží olejovou. Z perga-

menu olejového se dá písmo olíivkem psané pouhou vodou smýti, z pergamenu kído-

vého musí se však lojem neb olejem pracn setít. Na pergamen kídový se berou

kže tenší, na olejový tlustší.

Pergamen olejový se dá výborn padlati z plátna, ano i z papíru; takový nepravý

pergamen má tu dobrou vlastnost, že je lacinjší a že se dá v každé form a velikosti

pipravit, což u pravého pergamenu od formy a velikosti kiže závisí. Skoro všechny

pergamenové lístky, které se nyní v tobolkách nosí, jsou z pergamenu nepravého, a

kdyby se cena jeho ješt o nco snížila, jist by se v nesmírném množství místo oby-

ejného papíru poteboval.

Pergamen nepravý pipravují v Anglianech spsobem následujícím. Plátno neb

papír na pergamen urený se v rámci ztuha natáhne, a plocha natažená se pote

smíšeninou z bloby, sádry, vápna a klihu. K té smíšenin se vezme 12 díl bloby

na prášek roztluené, pak 4 díly dobe vypálené a rozemleté sádry a 3 díly hašeného

roztlueného vápna, což vše se s vodou dobe rozete; na to se nechá v novém hrnci

as 8 díl nejlepšího klihu pergamenového na ohni rozpustit, do toho se pak ty rozetené

prášky vsypou a vše se dobe promíchá. Celá hmota nuisí být lak ídká, aby se dala
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karlái5cm nalíral; není-li, musí se toho piléváním vody docílit. Vrstva na plátno (neb

papír') v rániri natená musí být co nejvíce rovná a hladká ; když uschne, nalic se opt,

což se ityrykrál opakuje.

Na tuto bílou pdu pijde pak nátr olejový. Na libru dobrélio a íislélio oleje

oechového neb lnného se |iidá S lot pkné bílé lernieže, a oboje se promicliá

;

touto smsí se ta bílá pda tiikrát neb i tyrykrát natírá. Tento nátr spojí veškeré

zpodní íástky ve hmolu pevnou, kterou voda nepronikne a která se tak snadno neote.

Takový pergamen je pkn bílý, a vypadá mnoliem lépe než obyejný pižloutlý.

Tímto spfisobeni se míiže však i hndý, žlutý, ervený neb modrý perganu^n pi-

pravit. Má-li být pergamen hndý, pidá se ku každé libe té bílé olejové fermeže, as

(i lotu dobré hlinky a 6 lotíi klejtu, které se díve se starým lnným olejem dobi-e

rozetroii, a pak se bdá píida nkolikrát natírá. Na žlutý pergamen se vezme místo

hlinky kamenka (Opermcnl), na ervený rumlka, na modrý mod Berlínská a na

erný pálená kost.

Tužka ke psaní na pergamenu barevném se i-ídi dle barvy ])ergamenu. Pergamen

bily a žlutý se musí ped zaprášením chránit, neb tím se povrch jeho brzy pokazí.

Šlichto vání.

Nit v osnov natažené trou se pi tkání nejen o sebe , nýbrž i o hadlavy

(Litzen) a o paprsek (Rietbiatt), tím by se snadno rozedi-ely a protrhaly, kdyby se

tonni šiiclilovánim nebránilo. Šlichtování záleží v namáení neb natíráni pi'íze tekuti-

nou, kterou se stanou nit hladší a pevnjší. Každá lnná a bavlnná osnova se musí

šlichlovat. Slichta obyejná jest rozvaený škrob (neb i mouka), ku kterému se nkdy

trošek klihu nob i loje pidá. Osnovy lnné (a v menších dílnách i bavlnné) se šlich-

lují, když jsou již na vratidlo (Kettenbaum) navinuly a na stavu ku tkání pipraveny.

Šlichtování dje se šttkami z dlouhých šttin, které se v šlicht namoí; tmi se osnova

po délce (nahoe i vezpod) natírá ; když je kus našlichtovaný (as 2 neb 3 lokte dlouhý)

setkán , šlichtuje se kus následující a t. d. Tímto nedokonalým spiisobem se tkání

asto zastavuje, ímž nnudio asu daremn uchází. Proto se poaly již dlat stavy s tako-

vým nastrojím , které osnovu dle poteby beze všeho zastavení ve tkání samo šlichtou

nalírá; slávy ty byly však nepohodlné a k tonm velmi drahé, proto se také velmi

zídka potebují.

Šlichtování osnovy na slávu má ješt jednu nemilou vlastnost, totiž že musí tka-

dlec vždycky pokat, až mu ten kus osnovy, který práv našlichtoval, trochu oschne.

Aby osnova rychleji oschla, užívá se rozlinýoh prostedk; nejrychleji oschne, když se

dá pod ní nádoba se žhavým uhlím, jen že je uhlí nitím velmi nebezpené. Nkdy se

k tomu ouelu kus lepenky nad i pod osnovou siln pohybuje, což jest ale velmi nepo-

hodlné
;
proto byl navržen místo toho tak nazvaný ventilalor, t. j. tenký válec devný,

v kterém je dle délky kus lepenky zasazen. Tento válec leží jiod osnovou, a sice na

pi; osa jeho je ale emeny spojena. s (djnni lisly (Schále); když se pak listy šlapá-

ním nahoríl a dul pohybují, hází sebou veiililalor s niriiu spojený, a osnova nad ním

rychle usychá. Nový kus osnovy je nejlépe v tom okauižeiii šlichlovat, pokud ješt oil

kusu díve šlichlovaného as 8 neb 9 palc zbývá; neb nežli se tch b neb 9 palc
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osnovy setká, ujde rsí 10 minul, a vonlilalor sehoii asi 500kr.it pohne, ííiiiž /.alím

osnova práv našlichtovaná osrlino.

Všem lí.'i!ito nemilým pi-ipadm se njde, když se osnova pi-ed navimilím na vra-

tidlo, anel) docela ješt co píze v padenách šliclitnje. To se stává oliyrejn ve vt-

šícli dílnárli pi všech osnovách bavlnných. Bére se k lomu šlichla ze škrobu bram-

borového, v té se píze namoí, pak vyždímá a k osušení rozvší. Je i nástroji, kterým

lze celou osnovu najednou šttkami šlichtovat.

U slavii mechanických (Kraftstuhlj, které se silon vody nel) páry poliybu jí , šlich-

luje se osnova (ped navinutím) strojem šHchtorur.im.

Osnova z nití vlnných se nešlichtuje obyejnou šlichlou, nýbrž kliíi se, I. j. na-

moí se do ídké vlažné vody klihové
,
pak se vyždímá, rozláline a na liidlecli osuší.

.Isou i zvláštní pípravy, jimiž lze osušení klížené osnovy rychle a v malém prostoru

docílit. Nkterá látka vlnná nesnese ale odstranní klihu z osnovy ; na takové látky

se tedy osnova niím nenatírá a vbec nikterak nepipravuje.

Osnova z nití bedbávných se ani neklíží ani nešlichtuje, a to proto, že je hedbáví

již samo sebou dost pnižné a jievné, a že se nesmí nikterak zneistil. Nkdy se ovšem

stává, že se špatné a trhavé nit hedbávné zkysalým pivem, neb rozmoenou klovatinou,

neb i roztokem trabantovým natírají ; ale lim se mnoho nezíská, neb látka z takového

hedbáví brzy zpukí.

Šlichla mouná a šlichta škrobová se poli-ebují tedy jen na osnovy lnné a bavlnné.

Šlichla mouná se vaí obyejn z mouky pšeniné neb žitné , není tedy drahá,

ale nenechá se dlouho schovávat, jelikož brzy zkysá. Ovšem íkají nkteí tkalci, že

je práv nejlepší, když trochu nakysla. Mimo to má mouná šlichta i tu chybu, že

v suchých místech tuze rychle vysychá . ímž nit zkehnou a se trhají. Z té píiny

se lkávají tenké látky bavlnné na míslech hodn vlhkých a nezdravých (k. p. ve skle-

pích), aby šlichta na tenounké osnov lak brzy nevysychala a nit se tak snadno netr-

haly. Navrhovalo se , aby se pidalo do šlichty mouné trochu chloridu vápenatého

(Chlorkalcium); tento chlorid vápenatý je síd, která vlhkost do sebe táhne. Tato šlichta

se pipravuje spfisobem následujícím. Libra mouky (pšeniné neb žitné) se rozmíchá

v 8 librách vody, a tekutina ta se nechá asi V4 hodiny (pi uslaviném míchání) voln

vait; na to se vezme od ohn a vleje se do ní roztok ze dvou lotíl chloridu vápena-

tého, s kterým se ádn promíchá. Po vychlazení se mže hned potebovat. Tato

šlichta se dá pi'es dva msíce bez porušení udržet , a osnova jí natená tak rychle ne-

vysychá, ponvadž pimíchaný chlorid vápenatý vlhkost pevn drží. íkají ale, že se

musí rychle z látek vyprat, ponvadž prý nit prožere; proto se jí také velmi zídka užívá.

Nkdy se dává do šlichty mouné kousek loje, aby se staly nit hezky hladké;

místo toho se mže také osnova našlichtovaná a osušená šttkou lojem potenou natírat.

Šlichta škrobová se dlá ze škrobu pšeniného neb bramborového , a má ped

šlichtou mounou tu pednost, že bílou osnovu nikterak nepošpiní: šlichta ta se ale velmi

rychle kazí, a proto se musí ješt ten den spotebovat, kdy byla pi-ipravena. Aby déle

vydržela, pidává se k ní trochu skalice modré; 4 libry škrobu bramborového se roz-

míchají v 7 librách vlažné vody a vleji se do 34 liber vody horké, v které se díve

6 lotu modré skalice rozpustilo; pak se vše promíchá a dá se až k ouplnému roze-

dní vait. Ve velikých dílnách se vaí tato šlichta v kotlích parou zahívaných. Šlichta
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takto pipravoná dloulin vydrží, a pnk se s iiitnii dobro sluí-iijo ; mají i za to, žo niolioii ostal

liilky, n klcrýcli so lótii šliclily užívalo, dlouho licz vypráni ležel, a žo nikdy iicplesiiivjí.

Místo modré skalice se mže vzíl i skaliei; liihi aneli i kamence. Ale všecky lyto

písady mají zase tu rliybu , že se látky po této šlicld velmi pracné hili, a mají-li se

diieida liarvit nel) lisknimt, lii v nlcIi povstanon nkily nemilé skvrny: kamenec škodí

v loni ohledli nejvíce, bílá skalice nejiiiéné. Následujícím ale spíisobem se lze všem

liiilo nehodám pohodln vyhnout. l\a "O liber vody s<' vezme fi liber a 22 loti bram-

borového škrobu ; len škrob se v ásti té vody za studena rozmíchá a hustým sejtem

do kotle procedí; ostatní voda fz tch 70 liber) s(! lam p^ilejc, a k tomu ješlé ''/^ lotu

kyseliny sirkové pHdá. Nyní se ta sms zahi-eje a nechá se as piil hodiny varii. .Mezi

líni se rozpustí 2Vj lotu sody v Ifi lotech vody, a ten rozlok se konen do té svaix'-

niny vmíchá, lichta tato by byla velmi dobrá
,
jen že nebývá vždycky stejné trvan-

livá; nkdy se dá dlouho chovat, nkdy již tí-elí den se kazí; piíina léto nestejné

trvanlivosti se zdá vzeli v uestejnosti škrobu bramborového. — Nejlepší a nejtrvan-

livjší šlichta škrobová povstane, když se 10 liber škrobu bramborového a 1 libra škro-

bového klí (praženého škndiu, Slárkegummi, Leiokom) ve 100 lilirách vody rozvaí;

látky tyto se musí ale více než ])fd hodiny vaiil.

Ostatn se uinilo mnoho pokusil, jak by se mimo mouku a škrob jiných, mén
poliebnýeb látek na šlichtu použili mohlo. Posavad se poštstilo, z rejie, pak z roze-

mletého semena lnného, z mechu islmidského a z rozliných lišejník šlichln dobytí.

Ale dlání šliclity z tchto látek stoji obyejn mnoho práce a výloh , a požaduje roz-

.sáblého nástroji, proto se posavad taková šlichta pro menší dílny nikterak nehodí. Zde se

jen o šlicht ze semena lnného a z mechu islandského zmíníme.

Šlichta ze semena lnného se pipravuje takto. Dvanáct lotu semena se rozlliie

na prášek, a ten se nechá v 6 librách vody as 10 minut varii; na to se svai-enina luislou

látkou procedí a protlaí, s 28 loty pšeniné mouky SMn'chá a 2 librami vody rozi-edí.

Nyní sc nechá celá sms na ohni zvolna vait, až nabude náležité hustosti. Tato šlichta

má tu chybu , že se nit ji natené lehko slepují ; dle nkterých tkalc se i látky

po této šlicht tžce bili.

Z lišejníku sc pipravuje šlichta nejlépe spusobcin ná.slcdujícím. Dv libry i.«land-

skélio mechu sc namoí ve vod studené, v které sc (li'íve 4 loly drasla rozpustily;

voda brzy zhndne; po 30 liodinácb sc voda hndá odlcje a mech lak dlouho v stu-

dené vod vymakává, až voda beze vsi píchuti odtéká. Mech svidio bar\iva zbavený

se pak s 12 librami vody pl hodiny vaí; mezi tnu se svai-í 8 lol pšeniné mouky

v 1 V, libe vody , a ob tekutiny sc ješt za horka smíchají. Tato šlichta se hodí na

osnovy bílé i barevné; je-li jen fro b/n-criiou pízi urena, nemusí se draslem

istit; tu postaí, když sc mech jen 48 hodin ve vod moi, pak svai'í a konen se

svaeninou z mouky pšeniiSné smíchá.

Šlichta z mechu islandského je lepší než ze semena lnn('ho, a nit se jí neslepují.

Když dlouho stojí, povstane na povrchu vrstva ídké tekutiny; zanuchá-li se ale, je

opt jako erstvá.

V novjší dob se poalo šlichloval i sklem vodovým; posavad se to dje však

jen velmi zídka.
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DROBNOSTI.
ezání sirek :

Na ezání sirek se potebuje s dobrým prospchem deska ocelová, v které se as

400 malých kulatých dirck tsné vedle sebe nachází. Proti této desce se kus deva
dle délky vhiken silným lisem llai, a ponvadž mají dirky na této stran kraje ostré,

rozdlí se len kus deva v samé kulaté hfdky, které na druhé stran z direk desky

vycházejí. Nejlépe jest , když se devo as 3 stevíce dlouhé a 1 palec v prmru
Husté nejdíve jen na 4 palce deskou protlaí, a ostatek z druhé strany protáhne. Ti
stevíce délky dají 15 sirek, a dle lloušfky se obdrží 400 takových hiílek, tedy z celého

kusu 15X400 ili 6000 sirek, které se za 2 minuty deskou utvoí.

Psobeni zinku.

Zinek se v nejslabších kyselinách rozpouští a tvoí pak soli, které v žaludku asi

tak psobí, jako rozliné prostedky k dáveni. Proto se nesmí ani ocet ani žádná

šáva ovocná da nádoby zinkové dávat. Ani pro ndéko se zinkové nádobí nehodí;

ovšem radili mnozí na mléko hrnce zinkové, ponvadž se v nich mléko tak brzy nesrazí

jako v hlinných a sklenných ; ale konen se srazí pedce, pi tom povstane kyselina

mléná a v té se zinek rozpustí; takové mléko je pak hotovým prostedkem k dáveni.

Alumin.

Dobývání alumimi (hliníku) bylo ovšem již po delší as známé. Hojnou penžitou

pomocí vlády francouzské se však konené docílilo, že lze alumin v dílnách u velikém

množství (a sice lacinji nežli díve) dobývati, tak že se tento kov nyní již k rozli-

ným technickým ouelfun upotebili mže. Na praporech vojska francouzského bývali

orlové z mdi galvanicky pozlacené ; nyní se dlá lato okrasa prapor z istého aluminu.

Pro .svj pkný zvuk se potebuje alumin ve Francouzích na hudební nástroje. Již se

však i mnohé obyejné nádobí fk. p. konvice ajové, nože, vidliky a j.) z aluminu

zhotovuje, kteréž má ped stíbrným tu pednost, že je o mnoho lehí; alumin je totiž

tyrykrát lehí než stíbro. Kilogram aluminu (t. j. 57 našich lotu) stojí nyní 300

frank (t. j. 121 '/j rakouských zlatých), kdežto kilogram stíbra jen 225 frank stojí;

ponvadž je však alnmin tyrykrát lehí než stíbro , tedy se dle objemu V4 kilogramu

ahnninu celénm kilogramu slíbra vyrovná; ale '/^ kilogramu aluminu stojí jen 75 frank,

a z té píiny by se mohlo íci, že je alundn (dle objemu) tikrát lacinjší než stíbro.

Slojí-li k. p. pár stíbrných nož 15 rakouských zlatých, tedy se dostane pár práv tak

velikých (ale tyrykrát lehích) nož aluminových za 5 rakouských zlatých.

S mnohými kovy dává alumin podivné smíšeniny, Smíšenina z 5 ástek stíbra

a 100 áslek aluminu se dá tak dobe zdlávat jako istý alumin; je ale tvrdší a

lépe se leskne. Pidá-li se k aluminu desátý díl zlata, lu ztrácí svou lažnosl. Alumin

S Vjo železa se již nedá ani zdlávat; s desátým dílem mdi se stane tak kehký
jako sklo a na vzduchu erná. Ješt silnji naíi psobí vizmut, jelikož je alumin jen

S V, 000 viznuitn smíchán již oupln kehký. Alumin tedy vbec malou písadou jiných

kov tvrdne, kehne a ztrácí svou tažudst.

Naproti tomu se stávají mnohé jiné kovy malou písadou ahnninu v rozliném ohledu

užitenjší. Md snnchaná s Vj^ aluminu nabude barvy zlalé a stane se beze ztráty

své tažnosti o mnoho tvrdší; s '/,„ aluminu dává m smišeninu barvy bled žluté,

která jest velmi tvrdá a pedce tažná, a skoro jako ocel leštili se dá. — Stíbro se

stane dvacátým ddem aluminu tak tvrdé, jako desátým dílem mdi; kde je tedy tvrdšího

stíbra potebí a písada mdi nemilá, lu by se mohlo smíchat velmi prospšn s aluminem.

Scslavil: Prof. Josef Balda.

Tiskem Autonina Renna v Praze. 1S59.



PRllM¥SL\lli.
Píloha k Živé.

íslo 9.

(Obr. 1.)

Lampy.

Lampy pocházejí prý od starých Ea^pfan ; od tch se dostaly

do ftecka a do íma, a pak i do jiných zemi evropských. Tylo staré

lampy byly jen z pálené hlíny, ale mly tvar velmi vkusný; celé zí-

zení bylo velmi jednoduché, as tak jako u našich lampiek kuchyíi-

ských, jen s tím rozdílem, že nepáiívali staí v lampách olej, nýbrž oby-

ejn nCjaké sádlo zvíecí. Obr. 1. okazuje píklad takové staré lampy.

V stredovku se na lampy pozapoiinilo, ponvadž poskytovali tenkráte vynalezené

svíky lojové a voskové vtších výhod, nežli tehdejší ješt velmi nedokonalé lampy.

Teprv ku konci pedešlého století se na nich staly njaké opravy; a nyní jsou již tak

dokonalé, že dá dobrá lampa pi stejných výlohách skoro tikrát tolik svtla co svíky lojové.

Nejdležitjší ástky každé dobré lampy jsou knot, pak trubice sklenná na knot

nasazená, a konen nddríka pro olej.

O knotu.

Každý mastný olej hoí jen tenkráte, když se lak silné zaheje, že se poíná hor-

kem rozkládat. Kdyby se vylil olej k. p. na misku, a ml se pak sirkou na po^Tchu za-

pálit, nechytí, — ponvadž nemže sirka tolik oleje až k rozložení zahát. Vloží-li se

však knot z nití bavlnných do oleje tak, aby jeden konec nad povrch vynikal, tu se

potáhne olej vláknitým knotem až k hoejšímu konci, a tam se pak dá sirkou zapálit;

protože plamen sirky k tomu postauje, aby se ten malý trošek oleje na konci knotu až

k rozložení zahál. Když knot již jednou hoí, tu se zahívají i ásteky oleje, které

bezprostedn pod plamenem leží, a picházejí pak Již k rozložení zaháté ku plamenu;

tím se stává, že zapálený konec knotu bez pestáni tak dlouho hoí, pokud se k nmu
olej z dola vlákny knotovými táhne.

Každý knot má tedy ten oucl, aby svou vláknovilostí olej do sebe lálJ. a jej takto

V malých ástekách ku plamenu pivádl.

Postaví-li se do oleje tenounká trubika sklenná, tu v ní olej také vystupuje, a nc-

nf-li trubika píliš dlouhá, vystoupí až k hoejšímu otvoru, kde se pak dá zapálit. Ta-

ková tenounká trubika se mže tedy místo knotu potebovat, jako se to skuten djo
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u lampiek bez knotu, které roku 1826 Blackadcier v Anglicku vynašel. Nejjednodušší

lampika toho druhu povstane, když se mlká miska sklenná neb plechová v prosti-edku

,^, „, prorazí, a do otvoru povstalého krátká a tenounká trubika vsadí,

jak to lze na obr. 2. vidt; miska ab musí být i s trubikou jen

1 ia i f
'*''* tžká, aby se na oleji vznášela ; a neuí-li trubika dost ouzká,

1^—^.v T' ^-í-^gp|j "'u^' miska o ásteku hloub do oleje padnout, nežli hoejší otvor

i J^^SJ trubiky c stojí. Pak vystoupí otvorem kapika oleje ven, a ta se

' " ^"^ - -.—ied
g^flJQ^ snadno zapálí. Taková lampa bez knotu nemíiže však nikdy

velké svtlo poskytovat, ponvadž nelze širokých trubiek upoli'ebit; z té píiny se hodí

jen za lampiku noní.

Lampy se skuteným knotem mohou však být opt rozlin spoádané ; bud je knot

jejich kulatý, neb ploský (tkanicový), aneb docela uvnit dutý (trubkovitý).

Knot kulatý (plný) se skládá z nkolika rovných neb stoených nití bavlnných,

z nichž každá (busi na kraji nebo v prostedku) ástky oleje ku plamenu pivádí. K ho-

ení je však zapotebí vzduchu, a ten má jen k zevnitním nitím volný pistup
;
proto je

plamen takového knolu jen na zevnitním objemu svtlý; z prostedních nití knotových

vystupují jen horké pái-y olejné, které nemohou pro nedostatek vzduchu shoet a proto

zbyten co kou odcházejí; tím pijde mnoho oleje nazmar, plamen nepíjemn adí

a není nikdy bílý, nýbrž žlutý neb docela ervený. Rozumí se samo sebou, že jsou ve-

škeré tyto nehody tím vtší, ím tlustší knot jest. Z té píiny se pi žádné dobré lamp

plných kulatých knot neužívá; jen u malých lampiek kuchyských jsou pro svou jedno-

duchost ješt v obyeji, a by se daly prospšn ploskými knoty nahradit.

Knoty ploské mají podobu tenké a mírn široké tkanice ; nejdíve jich použil Léger

v Paíži roku 1783. Objem takového knotu je v pomru k prezu mnohem vtší, nežli

u plného knotu kulatého, a z toho následuje, že mže vzduch volnji ke všem ástkám

knotu pistoupit ; tím olej lépe hoí a jen málo koue psobí. Pi vší své dobrot mají

však ploské knoty ješt mnohé nemilé stránky; ouzký a široký plamen jejich lehce pla-

ne, a pak jde svtlo jeho zvlášt jen na dv strany (dle šíky knotu), což bývá nkdy

velmi nepíhodné ; ím širší takový ploský knot jest, tím patrnji se tyto nemilé vlastno-

sti jeho vyskytují; proto se nehodí knoty tyto nikterak do velkých lamp, ale pro lampy

menší jsou velmi dobré.

Když se knot ploský tak zahne, aby prez jeho místo rovné áry tvrtinu neb

i polovici kruhu tvoil, tu se spíš pro vtší lampu hodí, ponvadž se plamen více srazí,

tahem vzduchu tak neplane a na vše strany skoro stejné svtlo vysílá ; ovšem je pro ta-

kový knot obloukovitý zvláštního ziízení lampy potebí. Ješt vtších výhod poskytuje

však knot následující.

Knot kulatý dutý má podobu utkané trubky; vynalezl jej Francouz Argand r. 1786,

proto slov také knotem argandským. U tohoto knotu má vzduch nejen na zevnitním ob-

jemu pístup, nýbrž mže i vnitní dutinou k plamenu táhnout, a proto šlovou také lam-

py s knotem argandským jinak i lampy o dvojím vzduchu (niit doppeltem Luftzug).

Vnitní dutinou se vzduch mocí k plamenu hrne, tím se palivo dokonaleji stravuje, ne-

kouí a poskytuje více svtla, které na vše strany stejn psobí. Ovšem se musí k tomu

hledt, aby picházelo dutinou práv tolik vzduchu k plamenu, mnoho-li ho k dokona-

lému shoení oleje potebí jest. , Je-li vnitní dutina jen ouzká, tu obdrží plamen mén
.1 J.: i.'ii«l ,íll/u«-Jti>J>J Ufj. . ...ati.i ' •

j.-'.. -



- 19 —

vzduchu nežli polh-buje, — a je-li pHlis široká (u velkjcli knot), lu se zase mnoho

zbyteni-ho vzduchu zahívá, ríiiiž |ilanii'nu liorka ubývá; knoty, jejichž dutina as 5 fá-

rek (Vij palce) v prmru široká jest, jsou v lom ohledu nejprospšndjší a poskytují

pi slejnétii množství oleje nejvíce svtla.

Aby se i velké argaudské knoty s prospchem upotebit mohly, navrhl Rumford,

aby se více takových knol rozliné šíiky soustedn do sebe vložilo ; mezi témi knoty

povstanou pak dutiny kruhovité, kterými vzduch k plamenu táhne. Fresnel upotebil kno-

ty takto zízené roku 1821 ve svtiárnách, a obdržel silné svtlo v malém prostoru. Kno-

ty lakové požaduji však velmi složeného nástroji a tráví pomrn pcdce mnoho oleje-

Vynalezení knol argaHdských bylo prvním základem nového lampáství.

O Irubkádi sklenných na knot postavených.

Ouel tchto trubek jest, aliy dostatený vzduch k plamenu picházel. Psobení

jejich dá se porovnati s obyejným komínem. Máme-li nkde ohe bez komína, musíme

do ohn foukali anebo zvláštním dmychadlem (.mchem) vzduch do nho hnáti. Je-li

však nad ohnm komín, tu vystupuje všechen zahátý vzduch i ponvadž je lehí nežli

studený) do komína, a dole se hrne na jeho místo se všech stran vzduch studený. Kdyby

komína nebylo, tu by se ten zahátý vzduch rychle se vnjším vzduchem studeným smí-

chal a pak bez ouinku na vše strany rozptýlil. ím vyšší a užší komín, tím déle se

v nm zahátý vzduch zdrží, a lira více studeného vzduchu dole k ohni pichází. Ovšem

je v lom jistá míra; kdyby píliš mnoho vzduchu k ohni picházelo, tu by se zbytený

vzduch na darmo zahíval a ohni horka ubíral.

Podobn se dje i u trubek na knot postavených. Vzduch zahátý se nemže ze-

vnitním studeným smíchat, nýbrž musí trubkou vystupovati, a na jeho místo se hrne zdola

ku plamenu vzduch studený. Taková trubka je již u plných knot dosti prospšná. Více

vydá však u knot ploských, jejichž pohyblivý plamen takto i stálosti nabývá; jen že je

pi tom ta nehoda, že nemže trubicí válcovitou ke všem stranám knotu ploského stejn

mnoho vzduchu picházet, a ploské trubice nejsou praktické. Nejprospšnji psobí la-

ková trubice na knotech argandských, ano bez ní by se dutinou tchto knot jen velmi

málo vzduchu ku plamenu dostalo; ale i pro zevnitní objem knotu je nasazená trubice

prospšná, jelikož vzduch kolem do kola v stejné míe pichází a mezi knotem a trubicí

seven plamenu se dotýkati musí. Vbec je tento ouinek tím vtší, ím delší a užší

nasazená trub ce bývá; ale i zde jsou urilé meze, a mnoho vzduchu darmo plamen ochlazuje.

U nkterých lamp slojí celá trubice nad plamenem a je oupin válcovitá ; nkdy

však je celý plamen dolejším koncem trubice obklíen, což jest mnohem prospšnjší,

jelikož vzduch více zdola picházející píhodnjším smrem se ku plamenu vede, a pla-

men sám i pi penášení lampy pokojn hoí. Ovšem musí být taková trubice dole o nco

širší a pak náhle zoužena
;

pii tom se musí hledt, aby pišlo to místo, kde se trubice

náhle zužuje, zrovna k boicímu kraji knotu; noh tím se spsobi, že vzduch širším kon-

cem trubice picházející po stnách zoužených pímo na zevnitní objem knotu vTáží, a

tento pak jasnji hoí.

Na tomto psobení zoužených trubic zakládá se zízení lampy Benkler-Ruhlské,

klerá vlastn v Anglicku od Deane vynalezena a pak v Nmecku (v mst Wiesbaden)

od Benklcra a Ruhla zlepšena byla. Trubice této lampy se skládá (viz obr. 3.) ze

2*
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(Obr. 4.)

(Obr. 3.) tech díl; díl zpodiií a a jest ze skla, a na nm stojí duté víko plechové

ncc; \ tom víku je uprosted malý otvor, a nad otvorem stojí teprv trubice

b b, která je o nco širší nežli otvor víka
,

jímž plamen hoící prochá-
zeti musí. Vzduch zdola picházející se u plechového víka zastaví, obrátí

se pak pímo ku plamenu, a táhne konen otvorem víkovým podle pla-

menu do trubice. Tím se stává, že vzduch na zevnitiní objem plamenu
mocn doráží a že se plamen velmi zoužili a v dlouhý a jasný paprsek pro-

mniti musí. To plechové víko je ovšem vc nemilá, protože trochu stíní

a plamenem se siln rozpaluje ; z té píiny se zjednodušilo asem celé

toto zízení tak, že se postavila na knot jen trubice z jednoho kusu, která

je na tom míst, kde by mlo plechové viko ležet, siln zoužená (viz obr. 4);

tím se docílí podobného ouinku. Mnozí nazývali lampu Benlker-Ruhlskou

také lampou plynovou (Ólgaslampe), což jest však nepravé, ponvadž v ní

nepichází ku plamenu hotový plyn, nýbrž (jako u všech lamp obyej-

ných) jen nerozložený olej.

Jako u lampy Benkler-Ruhlské vzduch na zevnitní objem dutého knotu žene

a plamen v ouzký a \7soký paprsek promiiuje, dje se naopak u tak zvané lampy

Liverpoolské (Liverpool-Lampe); dutý knot této lampy má nahoe uprosted du-

tiny malý kotouek plechový ; vzduch dutinou knotu picházející vrazí do toho ko-

touku a obrátí se pak na vše strany zrovna proti plamenu, který se takto na spsob

kvtu tulipánového rozšíí. Lampa Benkler-Ruhlská má tedy plamen ouzký a vysoký,

Liverpoolská však nízký a široký. Plamen lampy Liverpoolské má tu chybu, že je trochu

nestálý, a proto se lampy tyto již velmi zídka potebují.

O nádržkách pro olej.

Umístní nádržky je pro lampu velmi didežité. Zízení nejjednodušší jest ovšem

to, když se knot do oleje vsadí; to se mže stát jen u lampiek kuchyských neb i u

lamp visecích (k osvtlení prjezd, chodeb a j.), u kterých se aslo více knot do

jedné nádržky vpraví. K tomu lze upotebit knot kulatých plných aneb lépe ploských,

dutých nikoliv. Všecky takové lampy mají tu chybu, že mají vezpod i po stranách

mnoho slinu, který ani pi sklenných lampikách nezmizí, a že není plamen jejich

nikdy jasný.

O nco lepší jsou již takové lampy, u kterých je nádržka stranou sama pro sebe;

z nádržky pak vychází trubka spojitá, v jejíž hoejší ásti je knot zasazen. Dle zákona

spojitých trubic stojí olej v nádržce vždycky tak ^^soko, jako v trubce knot nesoucí.

Lampy takové bý\'ají na tenkém sloupeku, mívají knot ploský a hodí se zvláš na psací

stolky, proto šlovou také lampy studentské (Studierlampen) ; nádržka psobí ovšem ne-

milý stín, ten však tuze nepekáží, ponvadž padá jen k jedné stran, která se mže na

psacím stolku ke zdi obrátit.

Má-li taková lampa na vše strany stejné svtlo vysílat, udlá se nádržka kruhová,

a v stedu toho kruhu je pak trubka s knotem; knot mže býti bu ploský aneb lépe

dutý. Lampy s nádržkou knihovou (Kranzlampen) a knotem dutým zhotovil nejdíve

Bordier-Marcet v Paíži roku 1809, a nazýval je lampy astrální (Astrallampen, viz obr.

5) ; lampa tato svítí ovšem na všecky strany stejn, ale stín kruhové nádržky padá také

I
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iia všecky strany, což jest velmi nepíjemné. Z té píiny (Obr, 5.)

Parker v Londýn roku i819 luto lampu opravil; kruho-

vou nmlržku udlili totiž liodn plochou a širokou, ímž se

stín její ztenil; pak jí opatil jcšt takovou bání sklcn-

nou, která až pod kruhovou nádržku sahala ; tím se svtlo

tak rozptýlilo, že nepatrný stín kruhový skoro docela zmi-

zel. Proto se nazývaly lampy tyto také lampami ba slinu

(Sieumbra-Lampcn, sine umbra).

Všecky tyto lampy hoi dost jasné, když je nádržka ole-

jem dobe naphina ; ale jak oleje v nádržce ubývá, ubývá

ho í v trubici knotové — ponvadž stoji olej dle zákon trubic spojitých v obou stejn vy-

soko — a plamen zárove slábne. Ponkud se to pedejde, když se udlá nádržka hodn
široká a nízká, tak že se v ní olej nikdy znamenit nesníží; do takové nádržky se však

vejde jen málo oleje, a plamen není pedce nikdy po delší as stejn jasný.

Z toho vysvítá, že by se mohla tato nestejnost plamenu odstranit, kdyby stála ná-

držka o nco výš nežli trubice knotová; pak by ovšem pHIiš mnoho oleje ke knotu te-

klo, lak že by nkdy otvorem trubice knotové vyskakoval; ale tento pítok oleje se

dá rozlinými prostedky umirnit, a na tom se zakládá zízeni lamp. Sem patí k. p.

lampa s nádržkou láhviitou (Flaschenlampe); tato nádržka, obyejn láhev plechová, se

mže z lampy vyndat, naplní se olejem a postaví se pak pevrácen (otvorem dol) na

své místo. Ted tee olej z láhve ven do nízké nádoby, v které láhev stojí, a z té ná-

doby bží trubici spojitou ke knotu, ale jen tak dlouho, pokud olej vyteklý až k otvoru

láhve nevystoupí; neb tím se otvor zacpe a olej téci pestává. V tomto okamžení má
knot práv dost oleje; když pak lampa njaký as hoí, sníží se zponenáhla olej ne-

jen u knotu, nýbrž (psobením trubic spojitých) i pod otvorem láhve naplnné; tu má

vzduch k tomuto otvoru volný pístup, vnikne do láhve a za to ástka oleje zase z lá-

hve vyrazí, a sice tolik, až se opt otvor její olejem zacpe; teJ má knot opt dost oleje.

To se tak dlouho opakuje, až se všechen olej z láhve stráví. Od jedné láhve a nádo-

by ji obkliující mže nkolik trubic spojitých vycházet, z nichž každá k jinému knotu

vede; lampy lakové se potebují obyejn co lampy visecí k osvtlení sál a jiných míst-

ností. Naplování láhve je ovšem velmi nepíjemné, ponvadž bývá olejem zneištna;

z té píiny je lepší takové zízení, kde není teba nádržku vyn- (Obr. 6.)

dávat, jak z obrazu 6. vysvitá; A jest nádržka pevná, od které

jde trubice spojitá ke knolu c ; ve víku nádržky A je zacpávka

X, kterou se trubice vzduchová o 6 stejn pošupovati mže ; zpod-

ní konec této trubice 6 je o nco níž, nežli hoejší konec knotu

u c. Má-li se nádržka naplnit, zave se kohoutek d ke knotu

vedoucí a oteve se otvor e, kterým se olej naleje; po naplnni

se tento otvor e dobe uzave. Ted stoji olej v nádržce A tak

vysoko jako v trubici ab; jak mile se však kohoutek d oteve, tee olej ku knotu c,

trubice a 6 se vyprázdní, a zevnitní vzduch vniká te touto trubici do nádržky A, kdež

se pod víkem nashromáždí. Když slojí olej u c již tak vysoko, že je v jedné áre

s dolejším koncem trubice b, tu je všecko v rovnováze; jak ale ást oleje uhoí, tu
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vnikne trochu vzduchu do nádržky A, a za to í-ást oleje ke knotu odleÉe; tím se pa-^i

tící výška oleje u knotu opt vyrovná. i

Budsi však nádržka této lampy pohyblivá nebo pevná, pedce nelze íci, že by

byl plamen její stále stejn jasný; neb mezi tím, nežli se výška oleje vždycky vyrovná,

padne olej kolem knotu o nco níž, — a hned na to o nkolik árek vystoupí, ímž se

i jasnost plamene mní; proto nazvali lampy tyto také lampami s výškou obasnou

(mít intermittirendem Niveau). Zízení toto je ovšem lepší, než kdyby se olej stále jen

nížil a nikdy nevyrovnával, jako se to u lampy studentské a astrální stává; ale proto je

každá promna v jasnosti plamene velmi nemilá, a lampy s výškou obasnou mají ješt

tu chybu, že olej trubicí knotovou velmi snadno petýká, zvlášt když se lampa trochu na-

hne neb ze studena do tepla pinese.

Jiný druh lamp má nádržku hluboko pod knoíem. Takové lampy mají tu výhodu,

že pevn stojí, ponvadž tžišt jejich hodn nízko se nachází; pak se dají pohodln

penášet a nedlají pražádný stín. Mimo to mají ouhlednjší formu, ku které se každá

ozdoba dobe hodí. Ovšem je pi tchto lampách zvláštního nástroji potebí, kterým by

se olej ku knotu pudil; je-li to nástroji dobe zízené, drží se olej kolem knotu stále

v jedné výšce, a plamen je poád stejn jasný. Z toho vysvítá, že jsou lampy tohoto

druhu nejdokonalejší ; dle nástroji, které olej ze zpodní ná-

držky nahoru ke knotu pudí, rozeznávají se následující druhy

:

a) Lampy s pumpou tlakosirojnou (Pumplampen) ;

u tch vystupuje olej ke knotu piisobením velmi jedno-

duché pumpy, která se pohybuje klikou z lampy njící,

aneb je celá hoejší ást lampy místo té kliky k pumpo-

vání zízena. Knot mže být plný, ploský neb i dutý.

Lampy tyto jsou však dosti nedokonalé a nepohodlné,

ponvadž se u nich každou chvíli pumpovati musí; proto

se také zídka potebují.

6) Lampy statické (statische Lampen), u kterých

se olej ze zpoduí nádržky tíží njakého pevného tlesa

ke knotu žene. K tomu ouelu se mže dát olej do py-

tlíka koženého neb kauukového, a na nj závaží olovné,

které svou tíží olej z pytlíka vytlauje; olej vytlaený proud'

tenkou kolmou trubicí zrovna ke knotu. Ovšem nelze

vždycky pítok oleje v stejné mie udržet, a mimo to se

mže sláti, že pytlík s olejem pod tžkým závažím

praskne; proto je lépe, když se dá olej do nádržky ko-

vové, a bezprostedn na hladinu oleje se pustí píst,

který silou pružného péra olej z nádržky kolmou tru-

Vi I; V bicí ke knotu tlaí. Roku 1837 byly lampy tyto od

Frauchota tak upraveny, že patí nyní k lampám nejdo-

D i i m konalejším; nazývají se obyejn lampy s pístem (Kol-

benlampen, Federlampen), a jsou velmi rozšíené. Obr-

7. okazuje takovou lampu s pístem; a sice od ^ až k B
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ae Strany, n od B až dol k C v pri-czu. Zevnitní stna D mže být z jakt-hokolív

kovu; v iii je pidlána nádržka x bilúiio plechu £, klerá má dle spájcnú dno CC a

nahoe v trubku širokou FF koni. — C Je pisl z kotout^e koženého, jehož kraje a a

svou |iružnosti se o steny nádržky opírají; shora i zdola jo pokryt plechem, aby se nn-

ohýbal. — b b ja táhlo (Kidbfnstange) mosazné, a podle nho trubice d d, skoro až

k hoejšímu konci nádi-žky E E sahající. Táhlo b má po celé délce zuby, do kterých

zapadají zuby pastorku, jenž se klikou li otáeti dá. Mezi pístem O a hocjíím krajem

nádržky E je pružné, z tlustého drátu železného uvité péro U, které se nahoe o stenu

nádržky opírá a svou pružností píst až dolil ke dnu C hnáti míiže.

A L jo trubice pro knot argandský, jejíž zpodní konec g g dutinami JV a A/ s mo-

sazným kroužkem o souvisí. Tento kroužek se dá do svrchní ástí nádoby D 1) zašrou-

bovat, a okolo nho ostane pak prostor nálevkovitý h h. V dutin iV je zubatá tyka >

klerá se otoetum knoflíku P pohybuje; ta slouží k vyzdvihování a snižování knotu. —
V dulin jW leží pastorek pro zubaté táhlo b; mimo to vychází z ní trubice ff\ která až

pod kraj nádržky E E bží a na dolejším konci f kíiží povleena jest ; do to-

hoto konce [' zapadá práv trubice d tak tsn, že žádný olej podle sebe nepropouští;

pohybováním pístu G se pohybuje zárove trubice d a tvoí s trubicí ff' vždycky jednu

kolmou rouru, kterou olej vytlaený ke knotu bží.

Jc-li lampa prázdna, leží píst G na dn CC; péro se roztáhne, jak jen dle pro-

storu mže. Naleje-li se nálevkou h h oleje, bží otvorem kroužku o a širokou trubici

f f do nádržky E E, kde se na pístu usadí. Ted se otáením kliky K táhlo 6 6

i s pístem vyzdvihuje; tím povstává pod pístem prázdnota, do které olej tlakem zevnit

ního vzduchu okolo pístu (neb kraj jeho o a je mkký a stlaí se) vniká, a to tak dlou-

ho, až se všechen olej pod pístem nachází. Vyzdvihnutím pístu se péro H více stoilo

a nabylo více pružnosti ; to tlaí te mocn na píst a tento na celou hladinu oleje

;

odporem okye se kraje kotoue koženého a a o stnu oprou, tak že nemiiže olej stla-

ený nikudy než trubkou dd a pak dále trubkou ff' vycházet, která ho dutinou M pí-

mo ku knotu A vede. Množství oleje za jistou dobu vypuzeného musí být vždycky

o nco vtši, nežli plamen nevyhnuteln potebuje; co neshoí, stee po trubici knotové

dol a kape nazpt do nádržky EE; co uvnit knotu stee, padá pímo do nádržky;

co však po zevnitku, padne do rýhy kolem gg vyryté a kapá pak po zoubku / do

nálevky A A, kudy se též do nádržky dostane. ii/ •> .) :

Za nkolik hodin je píst G u dna C, a nemá pod sebou oleje ; nad nim se však

nachází všechen onen olej, který co zbytený s knotu stekl. Vyzdvihne-li se tedy oto-

ením kliky K píst opt nahoru, dostane se olej pod nj a proudí opt ke knotu. Ovšem

se neinusi vždycky ekal, až pisí ke dnu dorazí, nýbrž míiže se již o nco díve (a to

kdykoliv) klikou K zatoit.

Aby olej nikdy prudce ko knotu nebžel a vbec jen zvolna z nádržky vybíhal,

k tonm slouží nastrojí zmirující (Moderateur, dahcr Moderateur-Lampe); je to pevná

tyka drátná cc, na dn zadlaná a nahoe do špiky zoužena ; ta se nachází v tru-

bici d a vypluje skoro celou její dutinu; na stran má tato tyka po celé délce malou

rýhu, kterou se olej tsn prodírati musí; tím se nenmžc nikdy mnoho oleje najednou

ke knotu dostat. Tato pevná tyka je i v tom prospšná, že se na ni trubice d d rov-

n a pravideln pohybuje, ímž i pohyb pístu pravidelnosti nabývá.
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c) Lampy arostalické, v kterých olej stlaeným vzduchem ke knotu puzen bývá. Roku

1816 zhotovil Leroy v Paíži takovou lampu, do které se muselo vzduchu ústy nafoukal

jako do bán Heronovy; ten vzduch pak psobil ovšem svou silou roztažlivou na olej,

ale nestejn, ponvadž se tlak jeho poád menšil. Roku 1827 zhotovil Allard lampu

arostatickou, u které se zvláštní pumpou zhusfoval; ale i zde musela být, jak se samo

sebou rozumí, síla tlaící velmi promnlivá, jelikož vzduch zhuštný ubýváním oleje stále

idnul. Nejlepší lampa toho druhu pochází od Girarda (v Paíži roku 1803 vynalezena

a pozdji rozlin opravena), zakládající se na podobných zákonech jako Heronv zdroj

.

nestejnost tlaku je pi ní zvláštním nástrojem odstranna, tak že tato lampa teba po 10

hodin poád stejn jasn hoí. Ale jako všecky lampy arostatické , má i Girardova

lampa tu chybu, že se mže vzduch tlaící promnou tepla roztáhnout, naež tolik oleje ke

knotu žene, že tento shasne ; ostatn se nedá tato lampa dobe penášet, ponvadž sebou

olej pi každém pohybu hází a knot snadno uleje. — Lampy arostatické se nyní již

nikde nepotebují.

d) Lampy hydrostatické. Ty se zakládají na tom fysikálním zákonu, že se te-

kutiny nestejné váhy potažné v trubicích spojitých tehdáž v rovnováze nacházejí, když

jsou výšky jejich v opaném pomru k váhám potažuým. Je-li k. p. v jedné trubici

rtuf a v druhé olej, bude stát olej ISkrát výše nežli rtuf. Z toho vysvítá, že musí být

tekutina, která pi takových lampách olej v rovnováze držeti má, o nco tžší nežli olej

;

pak nesmí olej porušit ani lampu pokazit. Upotebilo se k tomu roztoku daného (Keir

1787), r<M CEdelcrantz 1803), syrupu (Lange 1804) a konen roztoku z bílé skalice

(Zinkvitriol — Thilorier 1825). Každá taková lampa musí týt tak zízena, aby se hla-

dina tekutin stále vyrovnávala. Ze všech lamp hydrostatických se potebovala po njaký

as jen lampa Thilorierova s roztokem bílé skalice, ale i ta mla — jako všecky toho

druhu — tu chybu, že byla nepohodlná a že se nedala pi hoení penášet.

e) Lampy mechanické. Pi tch se pudí olej ze zpodní nádržky pumpou samo-

innou ke knotu; pumpa tato se pohybuje strojem hodinovým, od ehož lampy tyto i

hodinové šlovou. První takovou lampu zídil Carcel v Paíži roku 1800, proto se na-

zývá také obyejn lampou Carcelovou. Pumpa této lampy je tak zízena, že o nco

víc oleje ke knotu žene, než ho plamen potebuje, olej zbytený stéká pak po stnách

trubice knotové do nádržky nazpt. Toto zízeni (které se mimo lampu Carcelovu ješt

jen pi lamp s pístem nttcMzí'), má nejen tu výhodu, že má knot vždycky dost oleje, ale

stékáním oleje zbyteného se knot i trubice knotová také ochlazuje, ímž se škodné

ohoování knotu docela zamezí. Lampa Carcelova poskytuje z jistého množství oleje

nejvíce svtla
,
jehož jasnost se po celý veír nezmní. Mimo to je ouhledná, a dá se

i když hoí beze škody penášet. Y celku je tedy lampa tato ze všech nejdokonalejší,

a má jen tu jedinou chybu, že je trochu drahá; práv z té píiny se potebuje jen

zídka, a místo ní mnohem hojnji lampa s pístem (nahoe popsaná), která pi cen

mnohem levnjší skoro také takové výhody poskytuje.

Dle umístní nádržky se dají veškeré lampy takto rozdlit:

L Bez zvláštní nádržky:

1. Lampika kuchyská.
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II. Nádržka v slejné výšce s knotem:

a) nndržka postranní:

2. hiiiipa stiulciitskii;

b) nádržka kruhová:

3. lampa astrální,

4. lampa bez slinu.

UI. Nádržka nad knotem,

a) nádržka pohyblivá :

5. lumpa s lahvicí,

b) nádržka pevná

:

6. lampa s trubkou vzduchovou.

IV. Nádržka pod knotem

;

7. lampa k pumpování,

8. lampa s pístem,

9. lampa aerostatická,

10. lampa hydrostatická,

li. lampa mechanická (Carcclova).

PosiKOvání lamp.

Lampa je tím prospšnjší, ím pknji svítí a ím více svtla z jistého množství

oleje poskytuje,

Má-li být svtlo pkné, musí být plamen ouplné bílý, po celý as stejný, musí

pokojn hoel, bez koue a zápachu. —
Mnoislci svtla se uruje dle jasnosli a dle asu, po který tato jasnost trvá.

Cím vtši množství svtla lampa z jistého množství oleje vyvine, tím vtší jest její sila

ostcovaci; z toho povstanou následující zákony:

1. ím více jasnosli lampa — pi jistém množství oleje po jistý as — dává,

tím vtši je síla její osvcovací.

2. ím déle lampa — pi jisté jasnosti a jistém množství oleje — svili, lim vtši

její síla osvcovací.

3. ím mi oleje lampa — pi jisté jasnosti a v jistém ase —> spotebuje, tím

vtši její sila osvcovací.

Z toho následuje, že stojí osvcovací síla lampy s jasnosti a asem v pomru rov-

ném, — s množstvím spotebovaného oleje však v opaném. Poznamenáme-li tedy sílu

osvcovací písmenou B, as písmenou T, jasnost písmenou J, a množství oleje (dle váhy)

písmenou V, obdržíme

»- ^
T se urí obyejn v hodinách a K v lotech; jedná se pouze o to, jak by se i ja-

snosl J potem naznaiti dala. Nejlépe hude, když se zvolí za jednotku svtlost takové

svíky lojové, kterých se 6 na libru vejde (šesterky). Dejme tomu ledy, že by byla

hoela jakási lampa po 5 hodin, že strávila v té dob 16 lotu istého epkového oleje, a že

dala po celý ten as lakovou jasnost jako 8 lojových šesterek, ledy bude její sila osvcovací

8 X 5 _B= -^g— -2/,.
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Jiná lampa by strávila za 4 hodiny 3 loty toho samého oleje, a dávala by po celý

len as takovou jasnost jako 1 '/j lojové šcsterky; její síla osvcovací by tedy byla

B = —^—. = 2.

Z toho vysvítá, že dá první lampa pi stejném množství oleje více svtla než druhá,

tak sice, že se má osvcovací síla první lampy k druhé jako 2
'/, : 2 neb jako 5 : 4.

Takto lze tedy psobení rozliných lamp porovnat a potem vyjádit.

Když se všecky druhy lamp tímto spiisobem porovnají, shledá se, že je nejvydat-

njší lampa Carcelova, pak dobe zízená lampa s pislem a Thilorierová lampa hydrosta-

tická; po tch následují lampy s nádržkou nad knotem ležící. První ti mají ješt tu

dobrou vlastnost, že je svtlo jejich poád stejn jasné. Z toho však nelze ješt soudit,

že by se pro každou pípadnost nejlépe hodily. Lampa Thilorierová se nedá pi hoi-ení pe-

nášet, a to už je velmi nepohodlné; pak je lampa Thilorierová i Carcelova trochu drahá,

ob se snadno porouchají a pro malý plamen se z nich žádná nehodí. Veškeré tyto ne-

dostatky jsou u lampy s pístem mén patrné, a proto je tato skoro ve všech pípadno-

stech prospšnjší nežli Carcelova; ale pro malý plamen nelze ani lampy s pístem upo-

tebit; kde se o to jedná, tii bude prospšnjší nkterá lampa jednoduchá (k. p. student-

ská), která je k tomu ješt lacinjší; ovšem pijde svtlo takové lampy jednoduché dle

hoejšího potu o nco dráž (jelikož má menší sílu osvcovací), ale v celku se predce

uspoí, ponvadž je plamen její práv jen tak veliký, jak je ho potebí, kdežto by byla

jasnost vtši lampy zbytená.

O palivu do lamp.

V našich krajinách se pálí v lampách nejvíce istý olej epkový; v jižní Evrop

obyejn olej devný. Oleje vysýchavé se do lamp nehodí, ponvadž na nich pischnou

a je nemile zašpiní; pak mají plamen adivý a jsou (mimo olej lnný) k tomu ješt

dražší nežli olej epkový.

V Anglicku se pálí v lampách olein z oleje kokosového. Z olej zvíecích se hodí

do lamp jen ryhi tuk a olej vorvaový.

Rybí tuk pi hoení nemile zapáchá a na knotu mnoho uhlí usazuje ; v novjší dob

se ho nauili však tak uistit, že hoí skoro jako olej epkový.

Olej vorvaový se potebuje pouze v Anglicku ; on je o nmoho istší nežli rybí tuk

a tudy se do lamp také mnohem lépe hodí.

Mastnoty pevné (feste Felte), k. p. laj, sádlo a j., se mohou jen v takových lam-

pách pálit, kde plamen tak blízko u paliva hoí, že se horkem jeho vždy ást mastnoty

rozpustí ; takové lampy se potebují k illuminacím, pak k foukání skla a k pájení dmuchavkou.

Již od nkolika rok se jedná o to, jak by se daly uhlocudiky tekuté (flussige

Kohlenwasserstoffe) k svícení v lampách upotebit. Látky tyto nemají kyslíku a skládají

se pouze z uhlíku a vodíku, proto potebuji také silný proud vzduchu. V lampách oby-

ejných je plamen jejich adivý a psobí velmi nepíjemný zápach ;
je-li však lampa lak

zízena, aby plamen stále dostateným vzduchem zaopatovala, tu je svtlo jejich neoby-:

ejn jasné a bílé. Z uhlovodík tekutých se potebuje nejastji kamfin ; ten není nic

jiného nežli istý olej terpentinový, který byv s vodou a hašeným vápnem smíchán de-

stilováním všech pryskyhných ástek pozbyl; ze 100 liber oleje terpentinového se na-
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bude as 90 (nkdy i 95) liber lakovélio kaiiiniiu. Tento se skládá ze 7'/, ástek uhlí-

ku a 1 íáslky vodíku (C, HJ.

Laiiipy, v klerých se kainfiii jiáli, pocliázcji z Anglicka, kde je W. Young nejdíve

zhotovil; proto šlovou také lampy Youiigovy (Yuunglampen, Imperial-Lampen, Vesta-Lara-

pcn) ; knot mají dtitý ; triibici; skleiiúná na kriol j(! u pianieiiu tak zoužt-na, jako u lamp

Benkler-liuhlskýcli, a v (liilin knotu jejich je zárovcíi takový kotouíek, jako u lamp

Liverpoolských ; tímto zízením zevniti'ní i Miitrní proud vzduchu mocn do plamenu vráží,

tak že se páry kamfinové se vzduchem ouplné promichují a pak bez koue a zápachu

dokonale shoí.

Posaváde se lampy tyto jen zídka potebují, a to proto, ponvadž je kamfin pedce

drahý a ponkud i nebezpený, jelikož se dá velmi lehce zapálit; mimo to je navlíkání

nového knotu u každé lampy velmi pracné, a není-li knot vždycky všude stejné ostižen,

tu vyráží z plamene hustý kou, — a tato poslední vc je hlavní píinou, že pišly lampy

kamfinové do špatnjší povésti nežli zasluhují.

Místo kamfínu se užívá éastji tak nazvaného foíogenu, t. j. oleje pcpuzováním

kamenného uhlí povstalého. U Hamburku se nachází (na ostrove VVilhclmsburku) veliká

fabrika, kde se fotogen pepuzováním skotského uhlí dobývá a pode jménem „hydrocarbur"

rozesílá. Tento Hamburský fotogen má barvu svtlou , slab hndou, a velmi silný ne-

píjemný zápach. Potažná váha jeho obnáší asi Ojeg ; pi 72° R. se zaíná vail.

V Boiin se dobývá podobný olej z bidlinatého hndého uhlí ')> » pichází do

obchodu pode jménem oleje minerdlniho ili bidlicového. Barva tohoto oleje je také

slab pihndlá, ale zápach je jiný než u fotogenu Hamburského. Olej bidlicový má

váhu potažnou O,, o, a vaí se leprv pi 80" R.

Oba tyto fotogeny (Hamburský i Bonnský) dají se snadno zapálit, a hoí — teba bez

knotu— plamenem velmijasným ; plamen jejich vyráží mén koue, nežli od jiných uhlovodík.

Nkdy se pálívá v lampách i lih ; plamen jeho je velmi horký, ale dává málo svtla,

tak že ho není ve dne ani vidt. Z té píiny je lih jen u takových lamp prospšným,

které jsou k zahívání, — a ne k osvcování ureny. Obyejn se k tomu brává líh

takový, který asi 20 procentii vody obsahuje; slabší špatn hoi-í a dává málo horka;

silnjší pijde zase draho a mívá již adivý plamen.

K osvcováni se však dobe hodí lih svtelný (Leuchtspiritus),

který povstane, když se 4 mázy silného lihu (který jen as 5 procentii

vody obsahuje) s 1 mázem istého oleje terpentinového smíchají. Takový

lih svtelný pechází již slabým teplem v páru , a ta pára hoi pak

plamenem oupln bílým a velmi jasným. ÍVa tom se zakládá lampa

plynová ili parni, kterou Liidersdorff v Berlín roku 1834 vynašel.

Lampa tato má následující zízení. (Viz obr. 8.) A je koule sklenná,

tímto lihem svtelným naplnna ; v té vzí mosazná trubice 6, tlustým

knotem vyplnná; knot sahá až k místu c. Na té trubici sedí na-

hoe malá dutá koule e, a pod ní má trubice kolem do kola nkolik

úzkých dírek i i. Trubice 6 je na své dolejší ásti, která do líhu a

(Obr. 8.)

') VIsstné ue sám o sobe, nýbri co vedlejší výrobek pH dobývání piiraflnu , jak je

v pedešlém ísle popsáno. .u^r. .......
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sahá, sem lam provrtána, aby tekutina ke knotu vnikati a jím vzhru vystupovati mohla.

Má-li se lampa rozsvítit, musí se nejtUív hoejší kuHka e lampikou hliovou zahát; tím

se promní ást h'hu svtelného v knotu obsaženého v páru, pára povstalá vyrazí dírka-

mi i i ven a zapálí se. Ted hoí lampa již sama sebou; neb plamenem lampy se dutá

kulika e tak zahívá, že se horkem jejím potebné množství páry z knotu vyvinuje.

Svtlo této lampy je velmi krásné, a plamen její mže mít formu jakoukoliv, ponvadž

se dirky i i rozliným spsobem uspoádati dají. Pi hoení nelze však lampu pe-

nášet, ponvadž snadno shasne. Tento krásný vynález se posavad málo rozšíil, a to z té

píiny, že je líh svtelný trochu drahý, a pro snadné zapálení u nepozorných lidí

také nebezpený.
Zkoušelo se, zdali by se nedaly lampy olejové také tak zídit, aby nepicházel

k plamenu nerozložený olej, nýbrž již hotový plyn ; posavad se to^však nepovedlo.

Porovnání outrat pH rozliném spúsobu svítní.

Poítáme-li libru epkového oleje za 31 krejcar rak. ísla, libru lojových svíek

za 44 krejcar r. ., libru voskovic za 1 zl. 57 krejc, libru pkných svíek stearinových

za 96 krejcar, libru líhu svtelného za 62 krejcar, a 1000 anglických kostkových ste-

víc plynu kamenouhelného za 5 zl. rak. ísla, — tu se k sob budou mít ceny roz-

liných spsob svítní pi stejném mnoístvi svtla tak jako následující poty:

Lojovice (šesterky) 3509

Voskovice (šesterky) 7888

Stearin (ptky) 6200

Lampika kuchyská 3740

Lampa astrální 2679

Lampa bez stínu 2061

Lampa s nádržkou láhviitou . . . 1485

Lampa hydrostatická 1293

Lampa Carcelova 1306

Lampa parní (LiidersdorlTova) . . . 4621

Plyn kamenouhelný : 1700

Tmely.

Klíh, škrob, klovatina a p. mají tu vlastnost, že ^'yschnutím ztvrdnou, ale navlhe-

ním opt zmknou; proto se mohou jen k spojení takových vcí upotebit, které vždy

jen v suchu ostanou. Mají-li však pedmty slepené i ve vlhku pohromad držet, tu se

spojují tmelem (Kitt); každý tmel se totiž ztvrdnutím ponkud luebn promní, naež

mu tak snadno nelze zmknouti.

Z nesmírného množství tmel jsou nejprospšnjší:

1. Pálená sádra, k tmeleni kamen; pidá-li se k ní trochu železných pilin, tu je

tmel tento zvlášt tvrdý, jen že není pak bílý, nýbrž ezem železným sežloutlý.

2. Cement, zvlášf anglický Portland-cement, též k tmelení kamen ; tmel tento je

velmi tvrdý a vzdoruje vlhku oupln. Na plocháh hladkých tuze nedrží, na drsnatých

však výborn.
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3. Cement olejový, také k tmeleni kamen; dlá se ze 100 ástek dobe roze-

mletého písku, 10 iislek umletúlio klejlu a 7 ástek oleje lnného. Tmel tento není

plastický a málo lpí
,

proto se musí moci do mezer vetít ; za nkolik dni se olej s klej-

tem slouí, tmel ztvrdne a bývá pak im starší lim tvrdší; vodu nikdy nepropouští.

Má-li být tmel Icnto bílý, vezme se místo klejlu bloba (Bleiweiss); ale pak volnji tvrdne

a nebývá konen nikdy lak tvrdý jako s klejtcm.

4. Tmel sýrový (Kásekitt); tenlo výborný tmel se hodí na všeliké vci. Pipra-

vuje se lakto: Sýr z mléka sbíraného se na tenké kousky rozkrájí, pak ve vod na kaši

rozvaí a konen s roztlueným |iáleným vápnem rozete.

5. Tmel klikový na kameny. Klíh se aa husto ruzpuslí a pak s uhašeným vápnem

dobe rozete; plochy, na které se má tmel tento natírat, se díve trochu zahejí.

6. Jiný tmel klikový povstane, když se 2 ástky klihu v trošce vody rozpustí a

roztok s jednou ástkou oleje lnného dobie promíchá. Tmel tento se hodí zvlášf

k zadláni dužin na nádobách vodních, jelikož se po uschnutí vodou jen málo rozmouje.

7. Tmel diamantový k slepování roztlueného skla, porcelánu a p. — Vezmou

se 4 loty rybího kli (Hausenblase), to se rozkrájí, troškem slabého lihu poleje a zahí-

váním v nm rozpustí. Tento hustý roztok se s '/, lotem gummi galbanum a s '/» lotem

giimmi nnmioniacum dobe ute, naež se k nmu ješt 2 loty v slabém líhu rozpušt-

ného masti.\e piidají. Hotový tmel se pak chová v láhvi dobe ucpané. Má-li se po-

tebovat, dá se celá láhev do horké vody, aby tmel ponkud zmknul ; na to se ho ástka

na kusy k slepení urené (sklo, porcelán a j.) nate, které pak alespo 24 hodin svázané

neb jinak dobe stlaené býti musí. — Tmel tenlo je bezbarvý a príililedný, stane se

velmi tvTdým a vzdoruje i teplé vod. Klenotnici arménští jím upevují broušené kameny

a barevná skla na nádobách sklenných i porcelánových, a asto se dje, že se tmel tento

eo vzácné tajemství za drahé peníze prodává. Na kovu nedrží.

8. Tmel sklcnáiský. Tento obyejný tmel ze dlá jednoduše z vyplavené kídy

a oleje lnného; ponvadž zdlouha schne, mže se k nmu pidat trochu umletého

klejlu nebo bloby
;
pak schne rychleji a bývá v rozliných pípadech velmi prospšným.

Kdyby se mla složil k. p. nádržka voilní z desk sklenných, lu by se hodil tento tmel

ze všech nejlépe.

9. Tmel olejový na roury parní (Dampfrohren-Oelkitl) se dlá z dobe umle-

tého klejlu a oleje lnného; on se hodí i na jiné pedmty kovové. Ješt lepší je

v tom ohledu tmel Stephensonv ; ten povstane, když se 2 ástky klejtu, i ástka dro-

bounkého písku a i ástka drobného hašeného vápna lnným olejem rozdlají.

10. Tmel ielemý k spojování železa. K lomu se vezmou piliny železné, kterých

se 100 ástek s 1 ástkou utlueného salmiaku dobe ute. Má-li se nyní njaká me-

zera zatmelil, navlhí se tenlo prášek vodou a vráží se do mezery pomocí kladiva a

tupého dláta; ástky železné ponou se psobením salmiaku brzy okysliovat, a za n-
kolik dní je z nich hmola jako kámen tvrdá, která plochy železné pevn spojuje. —
Jindy pidávali k tonmlo tmelu laké trošku sirkového kvtu (Schwefelblumen), toho není

však potebí. — Místo železných pilin se mohou vzít i roztluené kousky, které pi

vrtáni litiny odpadnou; to je ovšem lacinjší, ale tmel pak zvolna tvrdne.

11. Tmel s gumilaku lupkového cSchelJack-Kitt.) Gumilak lupkový se ve vlaž-

ném lihu rozpustí, a je pak dobrým tmelem na vci devné
;
pi tmelení se musejí oba
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kusy dobe srazit, a ostanou pak 48 liodin pod lisem. Tmel tento se ve vod

nikterak nerozpouští.

i 2. Pevetni vosk (Siegellack) se potebuje co tmel k pidlávání kovových násadek

na nádobí sklenné, jak se to u nástroj ysikálnicb peíasto stává. Kov i sklo se musí

ped spojením hodn zahát. Ovšem má peetní vosk tu chybu, že se pak rád odlupu-

je; to se však nestává, když se pidá k rozpuštnému vosku peCetnímu trochu Benát-

ského lerpentinu.

13. S7nla se potebuje pi broušení a hlazení optických skel k upevnní.

14. Tmel kauukový (Kautschuk-Kitt). Jedna ástka kauukn se rozpustí ve 2

ástkách horkého oleje lnného, a rozdlá se pak s 3 ástkami dobe roztluené bílé

hlíny. Tmel tento se potebuje pi spojování nástroj luebních
,
jelikož se psobením

kyselých výpar neruší. Aby erstvý tmel na svém míst dobe držel, obváže se hov-

zím mchýem, aneb lépe ouzkými kousky plátna, které se díve bílkem natou, haše-

ným vápnem posypou a šírkou ovinou. Tmel tento se mže kolik rok v nádob chovat.

15. Klih loíaský (Marinleim). Tento velmi trvanlivý a vod oupln vzdorující

tmel skládá se z kauuku a gurailaku (Schellak) rozpuštného v oleji z dehtu kameno-

uhelného (SteinkohlentheeriJl). — Dle Jefferyho se 1 ást kauuku v 12 ástkách toho

oleje rozpustí, a k roztoku 2 ástky gumilaku pidají. — Dle Winlerfelda se kauuk

na drobno rozkrájený tím olejem navlhí a dá do tepla; když se olej do kauuku vtáhne,

navlhí se opt, a to se tak dlouho opakuje, až se na 1 lot kauuku asi 20 oleje pi-

dalo ; ted je z toho hmota rosolovitá, ta se plátnem procedí, pak v kotli zaheje a s gumi-

lakem smíchá, jenž se v ní brzy rozpustí.

Ztvrdnutí tohoto tmelu se zakládá na tkavosti oleje delitového, naež kauuk a

gumilak co sms tvrdá a ponkud vazká se vylouí. — Tento výborný Imel se dá

ovšem jen tam potebovat, kde pronikavý zápach oleje dehtového nevadí.

16. Tmely pryskyicové (Harzkitte). Skoro všecky pryskyice psobí co tmely,

když se roztopí a na plochy urené natou; ovšem bývá tmel takový obyejn kehký;

to se zamezí, když se pidá k pryskyici troška Benátského terpentinu. I rozliné pevné

písady, jako cihlový prášek a j., zmirují kehkost tmel pryskyicových; pidá-li se

k nim roztluená síra, stanou se o mnoho tví-dšími.

Jeden takový tmel se dlá k. p. z 5 ástek síry, 8 ástek smrkové pryskyice

(Galipot) a 1 ástky vosku; aby nebyl kehký, pidá se trochu lnného oleje.

Jiný tmel toho druhu, který by se i k spojování porcelánu hodil, se skládá ze 3

ástí síry, 2 ástí bílé pryskyice, '/» ástky gumilaku, 1 ástky mastixe, 1 ástky pry-

skyice jihoamerické, nazvané elemi, — a 3 ástek prášku cihlového.

17. Roztopený kauuk; ten se potebuje k zamazávání puklých láhví, retort a j.

On vzdoruje sice všem kyselým výparm, ale ponvadž nikdy nestvrdne, jest upotebeni

jeho velmi obmezené. '

1 8. Tmel se semínka lnného (Leinsamen-Kitt) ; ten povstane, když se rozemleté

semeno lnné jednoduše vodou rozdlá. Tmel tento se potebuje pi skládání nástroj

luebních, ponvadž dobe lepí a pi svých ástkách olejnatých kyselé výpary dobe snáSí.

Mén dobrý, ale pedce ješt potebný jest tmel z rozemletých pokrutin lnných.

19. Tmel z otrub mandlových (KM von Mandelkleien). V lékárnách bývá

dostati lacino pokrutiny mandlové, z kterých se olej vymakal; jestli nebyly mandle

I
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ped vyniai^káiiím oloupány, ])o.sliy(iijí rozomlctó poknitiny tylo, byvše s vodou ncli lépe

s rozdlaným škrobem rozmíchány, výlinrriy liiiel, klcrý je |>i zkouSkricli liu' ebincli mno-

hem výho(hu''jši nežli pedešlý. Pokruliny z mandli oloupaných poskytuji tmel mén
dobrý, který pi schnuli rád puká.

20. Tmel z duhnek. Dá-li se k sehnané svaenin dubnkové roztok klihový,

povstane sraženina velmi lepivá, klenui l/.c kži na železo pidélat. Kže i železo se

totiž touto látkou natou, pak dobe stlai a nechají až k vyschnuli pod lisem.

DROBNOSTI.
Dexlrin.

Dcxtrin je lálkaklovatin podobná, a dlá se ze škrobu, a ne vždycky stejným spsobcm.

istý dexlrin je bez barvy, bez chuti a zápachu, przraný a za sucha kehký.

Rozpouští se i v studené vod, únž z nho povstane tekutina hustá a lepkavá. V lihu

se nerozpouští. Jodem se nebarví ; je-li ale škrob jen z ásli v de.xtrin promnn, lu

jodem ervená. Od obyejné klovalíny se rozeznává tím, že je roztok jeho mén lep-

kavý, — a pak že pechází psobením kyseliny dusiné v kyselinu šlovilwcou (Oxal-

sáure), kdežto klovatina takto v kyselinu slinovou se promuje.

Slovo „dexlrin" pochází od latinského dexíer (pravý), ponvadž má roztok télo

látky tu vlastnost, že toí polarisaní plochu procházejících paprsk více ku pracé stran,

než jiné látky organické.

Dexlrin se dá v mnohých pípadech míslo klovatiny arabské potebovat, a to tím

více, ponvadž je o mnoho lacinjší. Nejlépe se hodí dcxtrin k zhuštní barev na tisk

kalunový, na úpravy rozliných látek, za šlichtu tkadlcovskou a t. d. Z té píiny se

ve Francouzích a v Anglicku (mén v Nmcích) dexlrin velmi hojn ze škrobu pipravuje.

Na dlání dextrinu se béc vždycky škrob bramhorotý, ponvadž je o mnoho

lacinjší a pak istjší nežli pšeniný.

Škrob se dá rozliným spsobcm v dexlrin promnit, totiž: \. slabým pražením,

2. psobením kyseliny dusiné, 3. vaením v rozcdné kyselin sirkové, 4. psobením sladu.

Dexlrin, pouhým pražením škrobu povstalý, nazývá se u Francouz „leiogomme."

U vtším množství se dobývá dexlrin vždycky jen druhým a ilvrtým spsobcm.

Pi dobýváni dextrinu pomocí kyseliny dusiné se vezme na 1000 liber suchého

bramborového škrobu, 300 liber vody a 4 libry dusiné kyseliny (Salpelersáure) , která

musí být asi 36 stup (dle Baumé) silná. Škrob se tou tekutinou smíchá, tak že je pak

hodn vlhký a nakyslý. Na to se nechá na teplém míst ^-ysušil. Po vysušení se škrob

lopatami rozmaká, a konen na deskách mosazných do pece vloží. Mže se k tomu

upotebit pec obyejná; ve fabrikách mají však pece zvláštní, které se horkým vzduchem

topí ; do každé takové pece se dá 24 desk ; každá deska má dole koleka, aby se mohla

jako vozík do pece stril a opt vytáhnout. Na každé desce leží na 1 nebo na 1
'/,

palce nakyslého škrobu narovnáno. Má-li povstat dexlrin istý, nesmí obnášet horko

v peci pes 96 stup dle Réaumura. Za 1
'/» hodiny je všechen škrob v dexlrin

promnn. — Je-li horka v peci jen 80 stup R., obdrží se dexlrin bílý, jen že ta

celá promna mnohem déle trvá. Yystoupí-Ii ale horko v peci na 104 stupn R., tu se

Škrob za 40 minul v dexlrin promní; ale dextrin takový je barvený.
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Dextrin, pomoci kyseliny dusiné pipravený, objevuje se co prášek škrobu podob-

ný, zvlášt když píi mírné teplot povstal. Destrin takový se musi v studené vod
oupln rozpustit.

Psobením sladu lze takto dextrin obdržet:

V kotli borkou vodou vytopeném se zabcje 400 liber vody as na 60 neb 64

stup R., a dá se do ní 5 liber rozemletého sladu. Když se slad ve vod stejn roz-

dlí, pidá se k tomu 100 liber bramborového škrobu, a vše se dobe promíchá. Tu

z toho povstane hmota hustá, mléku podobná; brzy ale zidne, a za 20 neb 30 minut je

škrob v dextrin promnn. Na to se pustí do té tekutiny pára, která ji až k varu za-

heje, jinak by se povstalý dextrin zase dále v cukr škrobový promnil. Konen se ta

tekutina dextrinová procedí a pak do hustá vyvaí.

Takto dobytý dextrin (vlastn syrup dextrinový) není nikdy oupln istý, nýbrž

obsahuje ješt ást nepromnného škrobu, ást škrobového cukru a ást sladu; ale na

rozliná peiva, na šlichtu tkadlcovskou a k mnohým jiným potebám dokonale postaí. —
Dextrin pomocí kyseliny dusiné pipravený Cjakož i leiogomme), jest ovšem istší, ale i

dražší. Kde se jedná o látky isté (k. p. na hustní modidel pi tisku katun, na úpravu

pkných tkanin a t. d.), tam se nemže syrup dextrinový potebovat.

Capa CChagrin].

Capa ryhi (Fischhaut-Chagrin) znamená drsnatou kži mnohých žralok, kterou

potebují soustružníci a truhlái k uhlazení vcí devných. Jindy se potebovala rybí

capa i na rozliná pouzdra ; k tomu ouelu se kže tak obrousila , že byly všecky

její hrboly stejn vysoké, naež se ješt na modro, na zeleno neb na erno obarvila.

Místo rybí capy se objevuje nyní v obchodu tak nazvaná capa orienlalská ; a to

je vlastn druh pergamenu, který se ale od pergamenu obyejného znamenit rozeznává.

Povrch jeho je jako roh tvrdý, a malými ostrými hrboly hust pokrytý; barva je oby-

ejn erná, proto se však nkdy i barvená, ano i bílá capa vyskytuje.

Capa orientalská se dlá nejvíce v Astrachanu. Bére se k tomu kže koská,

oslií neb velbloudí; ale ne celá kže, nýbrž jen kus napí pes zadní ást hbetu až

do polou tla bžící. Kusy tyto se ve vod rozmoí a všech masitých ástek sprostí.

Takový kus kže vypadá v skutku jako mkký, nesušený pergamen. Kže oištná se

napne na rámce a položí se vodorovn na zem; ta strana, kde je srst, pijde nahoru;

te se posype celá ta kže hezky hust ,t\Tdým, erným semenem merlíka bílého (Che-

nopodium album), kterémuž tam allabuta íkají; ta zrnka se as de poloviky do kže
vtlaí. Na to se kže obrátí, a klepáním na druhou stranu z ní zrnka zase vylítají, jen

že po nich ostanou malé jamky. Kže ješt rozpialá se pak nožem oškrabuje a uhlazuje,

aby nebyly ty jamky tak patrné; na to se moí ve vod isté, a pak v slabém luhu so-

dovém. Tím moením všecky ty jamky lak vyvstanon, jakoby se nebyla kže na tch
místech ani stlaila. Ponvadž se ale ped moením celý povrch kže (mimo ty jamky)

oškrábal, povstane led z každé jamky malý hrbol, a tak je pak celá kže malými hrboly

hust pokryta.

Konen se kže barví. Barva nejobyejnjší je erná; pi barvení na erno se

kže roztluenými dubnkami posype, svine a nechá njaký as ležet, naež se zelenou

skalicí oerní. Pi barvení na modro se potebuje kypa z indychu, vápna, sody a medu,

kterou se povrch kže nkolikrát napustí. Na erveno se barví kermesem a kamencem.

Má-li se barvit na zeleno, pote se kže roztokem salmiakovým, nasypou se na ni piliny

mdné a pak svine se, naež se zelená barva na kži vyskytne. Má-Ii být capa

bild, pote se kže roztokem kamencovým, a pak ídkým tstem z turecké pšenice ; to

tsto se pak opt roztokem kamencovým oplákne, kže se konen sádlem nate a usuší.

Seslavil: ProF. Josef Balda.

Tiskem Anlonina Rmna t Prate, 1859.



PRIIMYSLIViK.
Píloha k Živ.

íslo 10.

Hromosvody.

Nynjší zízení hromosvod patí ovšem mezi vynálezy novjších dob, ale proto

máme mnoho dkaz, že se lidé již za dávných as ped strašlivým ouinkem blesku

rozlinými prostedky chrániti snažili.

Tak vypravuje již Herodot, že Thrákové za asu bouky šípy proti nebi stíleli,

aby takto hrom od udeení odstrašili.

Plinius praví, že uméli Etruskové blesk s nebe svádt a dle libosti vodit; že i

fíímský král Xuiiia o tunilo tajemství vdl, a že nástupce jeho Tullus Hostilius jen proto

od hromu zabit byl, ponvadž obady k tomu ouelu pedcpsan peliv nevykonával.

Obady tyto záležely v obtích, modlitbách a t. d.

Staí myslili vbec, že blesk nikdy pes 6 stevíc do zem nevnikne; proto se

jim zdála také každá hluboká jeskyn v as bouky jistým outoištm. Suetonius praví,

že se císa Augustus pi každé bouce do hlubokého a klenutého sklepa uschovával. Ale

za posledních dob se našly hromové roury '), které až 32 stevíc do zem sáhají, tak

že vlastn ani uriti nelze, v které hloubce asi síla blesku oupln mizí.

Pak se domnívali staí, že kdo v posteli leží, je ped hromem jist. Ovšem se

stalo r. 1828 (3. ervence) v Birdhamu (v Anglicku), že uhodil hrom v jedné chatri

do devné postele, postel na kusy rozbil, osobu v ní ležící i s peinami vyhodil, osob

té však nikterak neublížil. Naproti tomu se zase ví, že r. 1772 (29. záí) v Harrow-

gatu blesk muže v posteli spícího zabil, kdežto se chof Jeho vedle ležící ani neprobudila.

U díman bývala kže tuleová chránícím prostedkem proti blesku, a císa Au-

gustus, který se bouky bál, nosíval obyejn takovou kži. Nelze však uhodnout,

v em by ta chránící sila kže tuleové spoívala.

Tibcrius si dával pi bouce na hlavu vnec bobkový, jsa loho mínní, že hrom do

listi bobkového nikdy neuhodí; od té doby však blesk již mnoho bobkových strom rozbil.

íané mají strom morušový a broskvový za bezpený prostedek proti hromu, což

však též nemá moudrého základu. Ano i u nás se obyejné myslívá, že bije hrom jen

') Vraií-!i blesk do pisku, tu povstane taste v sméru, v kterém blesk jel, z písku roz-

topenébo lenká roura, která uvnit jako sklenéoá vyhlíží a nkdy velmi hluboko

do zemé bží.

3
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do dubfi, smrk a ncktcrých jiných strom, Jo buku však žo neuhodí; ale roku 1835

(v ervenci) vjel blesk v jednom lese francouzském do starého buku a celý jej rozbil.

Ponvadž blesk tak asto do stromu bije, radilo se, aby se lovk, jsa pod šírým

nebem boukou pekvapen, nikdy pod strom neslavol, nýbrž asi deset loket od objemu

vtví stromových státi zstal; uhodí-li hrom v to inísto, lu vrazí spíše do stromu než do

lovka. To by byl tedy nejjednodušší prosledck, jímž se lze v šírém poli ped pso-

bením blesku ponkud zachránit; rdí; oupln|é jistoty v nin pece hledati nesmíme.

Silozpyt uí, že sklo elektinu nevodí; proto pipadli mnozí na myšlénku, že l)y

se mohl lovk v kleci sklenné pied hromem nejlépe uchránil. Nelze také upít, že

je lovk pod takovou sklennou kleci o nco jistjší, nežli bez ní; ale ouplné jistoty

v ní hledati nelze, ponvadž blesk nkdy i sklo proráží. Roku 1776 rozbil hrom na

jednom vlaském paláci více než 800 sklenných labulí; a aby nikdo nemyslil, že se ty

tabule snad jen otesením vzduchu rozbily, dlužno pipomenout, že je nkolik pípad

známo, kde blesk sklem projel a v nm jen malý kulatý otvor spsobil. Tento otvor

nemohl otesením vzduchu povstati, nýbrž jist bleskem samým.

Co platí o skle, platí též o hedbáví; i to není vodiem elektiny, a lovk v šat

hedbávném je v skutku ped hromem o nco jistjší, než ve lnném neb bavlnném.

Roku 1819 uhodil hrom 11. ervence do kostela v Chaleau-neuf-les-Moutiers práv pi

službách božích, zabil 9 lidí a 82 poranil; u oltáe byli ti knzi, dva z nich byli omrá-

eni, tetímu pak, který ml práv kedbávný orndl, nic se nestalo. Proto však nelze íci,

že by byl šat hedbávný bezpenou ochranou proti blesku, neb silný blesk hedbáví prorazí.

Dále je mnohými píklady dokázáno, že blesk, když lovka trefí, zvláš po kovo-

vých ástkách odvu jeho se táhne. Proto lze íci, že se toto nebezpeí kovovými

ástkami ponkud zvtšuje. Tak uhodil hrom r. 1819 (21. ervence) do trestnice v Bi-

berachu, vjel do sálu, kde se dvacet trestník pohromad nacházelo, a zabil z nich jen

jednoho, který práv železná pouta na sob ml. Dlužno však podotknouti, že mohou

býti kovové ástky jen tenkrát ponkud nebezpené, když se jich mnoho na tle nachází.

Že by snad ale i prsteny, kapesní hodinky, malé etízky a kovové peníze to nebezpeí

patrn zvtšovaly, nezdá se k pravd podobno.

Franklin dává všem, kteí v domech bez hromosvodu pebývají a ped boukou se

bojí, následující radu:

Nezdržuj se blízko u konuna, ponvadž jsou saze v komín (tak jako kov) dobrým

vodiem elektiny; nebu nikde na blízku kovových hmot, velikých zrcadel (pro nátr

kovový) a širokých pozlacených rámc. Nejlépe státi uprosted pokoje, když na strop

žádný kovový pedmt nevisí. ím mén je kdo se stnami a podlahou ve spojení, tím

více je chránn; proto si mohou dáti lidé bojácní pod sedadlo uprosted pokoje umí-

stné bu polštáe vlnné neb kusy skla; tím se nebezpeí umenší, a neodstraní; neb

máme píklady, že blesk i sklo i polštáe vlnné prorazil.

Také se radilo, aby se lidé bojácní položili do plachty hedbávné, která uprosted

pokoje na hedbávných provázkách u stropu visí; tím je lovk ješt více chránn, a
se mže pece státi, že blesk, nemaje žádného vodie, nkdy z jedné stny k protjší

peskoiti a takto i osobu v placht ležící zastihnouti mže.

Z toho. všeho je palmo, že nemáme jistého prostedku, jímž by se jednotlivý lo-

vk sám o sob ped psobením blesku uchrániti mohl.
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Nyní se olirafinc k proslrfdkin, kterých li<l«í za rozliínýcli fas užívali, aby celé

(lomy, ano i celé krajiny od hromu zachriinili.

Columclla praví, že si Tarchoii okolo doinii samé bílo révy nasázel a takto dm
ped bleskem chránil. Od lé doby nšlo již 2000 let, a v tom Oase se naskytlo nkolik

píkladit, kde se hrom bílé révy nikterak ncštítil.

V patniictéin století pivazovali ii:i lodích na ni-jvyšsi sležeíi kord , aby blesk od

lodi odvrátili. Bernliardiíms Sienský již praví, že je to poidiý predsu<lek, a dle nynj-

HÍch védomostí o té vci dlužno vyznati, ále pouhý kord nikterak lod od blesku za-

chrániti nemohl.

Ze zkušenosti je známu, že bije hrom obyejné do nejvyšších míst, a proto myslili

mnozí, že je každý pedmt ped hromem jist, který podle jiného vyššího stojí. Dle

loho mínní by byl k. pi'. dm mezi véžmi stojící tmito ped bleskem chránn; ale

r. 1773 Cl-. bezna) uhodil hrom v Neapoli do domu, okolo kterélio se na blízku n-
kolik vysokých bání a vží nacházelo. I u nás v Praze jsme mli již podobné píklady.

Roku 1856 vrazil blesk do domu nedaleko vže kostela dominikánského, a roku 1858

(13. ervna) zase do donui, který jen nkolik krokfi od vysokého kostela františkán-

ského vzdálen jest.

Pi kácení díví v lese najde se lui mnoha stromech patrné znamení, že jimi blesk

projel. Pak se v mnohých krajinách pozorovalo, že bouka obyejn scslábne, když

pes veliký les táhnouti musí. Z lolio vysvítá, že stromy vbec uirakQm elektiny ubírají

a taktu sílu blesku ponkud zmenšují. Mnozí z loho chtli soudit, že by byl dm mezi

vysokými stromy ležící ped bleskem jist; ale máme pi-íklady, že tomu tak není. Roku

1816 (2. záí) uhodil v Couway (v severní Americe) hrom do donm mezi vysokými

topoly stojícího a spsobil velmi mnoho škody. A pece byly ty topoly až o 40 stevíc

vyšší než dm, a stály vcbni blízko

Za asu Karla Velikého býval obyej, postavit na pole vysoké bidlo, na kterém

byl upevnn nahoe lístek s nkolika aroslovy; tím se mlo pole od blesku a krupobití

uchránil. Karel Veliký již r. 789 tento obyej povrou nazval a zapovdl.

Z mnohých fysikálnich pokus vysvítá, že mže silný ohe mrakm vtší ást

elektiny odejmout. Proto myslil již Volta, že by byly veliké ohn nejlepším prosted-

kem k rozehnáni neb aiespoii k seslabcní bouiek. Dle léto zásady poradil jeden fará

v ímsku pi'ed nkolika roky svým osadníkm, aby udlali na polích kupy ze slámy a

ro$tí as 50 stevíc od sebe vzdálené, a když se bouka blíží, aby je zapálili. Osada

la mívala ped tím asté krupobití; od té doby, co se tam tohoto prostedku užívá, ne-

bylo krupobití auí silné bouky, kdežto v osadách vedlejších mnohá silná bouka zuila.

Nelze však s ouplnou jisluloci uriti, zdali skuten ty zapálené kupy bouku rozhánly,

aneb zdali bouka a krupobití jen náhodou po tch nkolik rok jiným smrem se táhly

;

teprv dlouholeté zkoušky mohou tu vc rozhodnout. Ostatn se pozorovalo i v Anglicku,

že je v takových krajinách, kde se nnuilio fabrik a vysokých pecí nachází a tudy i ne-

ustále mnoho velikých oh hoí, v celku mén bouek nežli v krajinách rolnických;

ale i zde se mže namítnout, že pochází tolo nestejné rozdlení bouek snad více orf

nestcjnosti p&dij^ nežli od psobení oh.
Jestliže vbec bouka psobením oh slábne a mizí, dlužno znamenati, že se to

InAže vždy jen nuiohými rozptýlenými plameny státi ;
jediný sebe vtší ohe nemá zvlášt-

3*
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nílio ouinku, byf se i mrak zrovna nad ním nacházel. To hylo vidt r. 1810 (1. er-

vence) v Paíži, totiž pi slavnosti od Rakouskélio vyslance ku satku císae Napoleona

s Marií Louisou uspoádané; o pl noci poal nesmírný sál hoict, a jakkoli ohromný plamen

po nkolik hodin k nebi se vznášel, povstala pece k ránu zrovna nad ním strašlivá

bouka; blesky se neustále kižovaly, hmot hromu ani nepestával a dešové proudy uha-

sily konen poslední zbytky ukrutného ohne.

Na poátku 18. století mnozí námoníci prý pozorovali, že se mraky stílením z dl

rozhánjí; po sedmileté válce se to mínní již tak zmohlo, že se u mnoliých osad v Ba-

voích vždy pi prvním zahmní nkolik moždí neb malých dl vypálilo ; a v skutku

mly tyto osady tenkráte jen mírné bouky, kdežto krajiny okolní r. 1769 (v kvtnu)

mnoho silných bouek pestály. Tímtéž spsobem hledl tenkráte i Francouz mar-

quis Chevris svj statek od krupol)ití zacliráui!, a spoteboval k tomu úelu ron 2

až 3 centy prachu. Po nm to dlaly i nkteré sousední osady.

Nezdá se však, že by bylo stílení z dl bezpeným prostedkem proti bouce; neb

pi dobývání ostrova Danholmu (u Stralsundu) dne 23. srpna 1806 strhla se veer silná

bouka, a generál Fririon celý den bez pestání na ostrov stílel. Jiný píklad nám

podává anglická adová lo Duke; ta stílela r. 1793 z 90 dl na baterii ostrova Mar-

tiniku, a pece do ní mezi stelbou hrom uhodil

!

Mezi lidem po celé Evrop jest i prastaré domnní, že se bouka zvonéniin roz-

hání; proto se také na nmohých místech mocn zvonívalo, když se mraky bleskové blí-

žily. Ale r. 1718 povstala v Bretaíisku v noci od 14. na 15. duben ípráv mezi zele-

ným tvrtkem a velikým pátkem) silná bouka, pi'i které se dle starého obyeje na

mnohých vžích zvonilo; a ejhle! hrom udeil tenkráte do 24 vží té krajiny, a práv

do takových, kde se zvonilo! Lid Brelaský však od svého mínní neupustil, a pravil,

že se nemlo v noci na veliký •pálek vbec zvonit , to že jo píinou celého neštstí.

Ostatn nelze íci, že by se byl blesk práv tím zvonním ku vžím táhl; neb máme

zase jiné píklady, kde uhodil hrom do vží, na kterých se nezvonilo, a ty, kde se práv

zvonilo, minul.

Z toho všeho vysvítá, že vlastn zvonní pi bouce v celku ani neprospívá ani

neškodí; jen pro toho, kdo zvoní, je ponkud nebezpené; nebo blesk bije obyejn do

vysokých míst, a zvoník na vži je tedy v takovém nebezpeenství, jakoby stál pod vy-

sokým stromem, ano ješt více, jelikož blesk po udeení do vže nejspíš ke zvonm

(co hmot kovové) se táhne a po vlhkém provaze snadno zvoníka zastihne.

Roku 1750 vynašel konen Benjamin Franklin ve Filadelfii (zárove s Divišem

v Morav) nynjší hromosvod, jehož prospšné psobení nikterak upíti nelze. Nejprve

pozorujeme, v em se to psobení zakládá.

Ze zkušenosti víme, že bije hrom obyejn do nejvyášich míst, a pak že bije zvláš

do kov. Upevníme-li tedy na nejvyšším míst domu kolmo kovovou ty, mžeme skoro

s jistotou oekávat, že když hrom do toho domu uhodí, práv jen do té kovové tye vrazí.

Pak víme, že když hrom do kovu udeí, jen na dvou místech škodliv psobí,

totiž tu, kde práv do kovu vjede, a pak tam, kde z nho vyrazí.

Vede-li tedy od tye nejvýš na dom upevnné kovový prut po zdech dol až pod

vlhkou zem , tu lze íci , že je dm ped každým škodlivým ouinkem blesku skoro

úplné chránn; neb uhodí-li hrom do kovové tye (a na té mnoho neporouchá, byf
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ji i na Špice íáslcCn roztopil); pak sjede po kovovém pnilu dol až pod zem, kde se

ve vlhké hliii bez další škody rozptýlí.

Jc-li díitn rozsáhlý a má nkolik vyvýšenin , tu je ti^eba na každé místo zvýšené

kovovou lyí postavit, ponvadž se neví, do kterého hrom zabloudí; proto však nemusí

vést od kaid lyce zvláštní kovový prut pod zem ; dost na lom , když se veškeré tye

na dom kovovými pruty meii sebau spojí, pak jediné spojení s vlhkou zemí pro

všecky tye vystaí.

Z toho vysvítá , že se skládá každý lakový hromosvod vlastn jen ze dou pod-

statných ástek, totiž z kolmé tye a pak ze srndidla ili prutu kovového, který ty

s vlhkou zemí spojuje. Jedná se lu joii o to, jaké uspoádání by bylo pro ob tylo

ástky nejprospšnjší.

1. Tyf:

Mnozí radili, aby konila ty kolmá nahoe v kouli, a to proto, ponvadž prý

ostré špiky blesky pitahují; zkušenost však uí, že je ta síla, kterou ostrá ty hromové

blesky pitahuje, lak nepatrná, že není v lom ohledu mezi tyí ostrou a tyí s kouli

vlastn ani žádného rozdílu. Za to iniižo však ty ostrá jinak prospšn psobit, pon-

vadž špika její mrakm pes ni táhnoucím ást elektiny ponenáhlu odnímá a takto

blesky ponkud seslabuje. Ovšem je toto psobení vlastn jen vedlejším úelem, ale

pece prospšné, a proto se nyní všude ostrých lýí užívá.

Ty bývá obyejn iele^iná; aby však špika její ezem neztupla, pidlá se na

konec as 8 palc dlouhý prut mdný, který musí být dobe v ohni puzlacen. V Americe

dávali tyím i špiky z tuhy; od té doby však, co se stal phitík lacinj.ším, dlají se

.skoro všude tye se špikou plalikovou.

Nkde jsou v obyeji i tye lakové, u kterých se na konci ne jen jedna, nýbrž

nékolik plalíkových špiek nachází, z nichž každá v jiném smru z tye vybíhá; tye

takové poskytují proti obyejným lu výiiodu, že vždycky nkterá z tch rozlin posta-

vených špiek pimo proti mraku bleskovému stáli musí, a že tím spsobem snadno i ony

blesky zachytí, které šilnno neb i todororn k domu letí. Ostatn však uí zkušenost,

že je i ty s jednou dobrou špikou bezpená.

Výská tye nebývá vždycky stejná ; u nás vídáme tye jen 4 neb 6 stevíc

vysoké; ale ve Francouzích potebují tye ptkrát lak vysoké, a dlali by je snad ješt

vyšší, kdyby jim v tom vílr lak tuze nepekážel; neb ím vyšší ty, tím snadnji se vtrem

porouchá. Vysoká ly chrání vždycky vtši kus stechy nežli ty nízká, což se dále

ješt vysvtlí. Tlouštka lyce závisí ásten od její výšky, jelikož ty vysoká vždy i

tlustší býti musi než nízká ; ale i u nejnižší tye má obnášet prez as tverený palec,

jinak by se mohla silným proudem bleskovým snadno pokazit.

Je-li více tyí na dom, spojí se mezi sebou prutem železným as 2 palce širokým

a Vj palce tlustým, len prut spoívá na železných as 9 palc vysokých kolíkách, bží

smrem hebenu stechy, a je ku každé tyi silným šroubem pidlán.

2. Svodidlo.

Svodidlo, které ty s vlhkou zemí spojuje a takto proud bleskový s tye do vlhké

hliny svádí, musí být vždycky lak thisli'. aby se žádným bleskem neporouchalo. Bývá

obyejn bu ze železa anebo z mdi. Méd propouští každý elektrický proud skoro
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6krát lépe než železo; proto se také prut mdný proudem tímto mén zaheje a po-

rouchá nežli železný. Z toho \'ysvítá, že musí být každé svodidlo železné také skoro

6krát tlustší nežli mdné.
Svodidla ielezná se dlají z prut tverhraných po každé stran V4 palce širo-

kých; hoejší konec prutu se pod kladivem trochu roztáhne a šroub k tyCi pipevní';

tímtéž spsobem se pidlává i každý kus svodidla ke kusu následujícímu. Svodidla

z prut železných jsou pevná a trvanlivá, proto se také nejastji potebují; jen že bývá

upevnní železných prut pi zdech vysokých a kolmých asto velmi obtížné.

Saussure odporuil svodidla drátná. K tomu oueli se splete asi 10 tlustých mo-

sazných drát v jeden provaz; deset stevíc toho provazu musí vážit nejmén libru.

Svodidla tálo jsou lacinjší a pro svou ohebnost pi práci mnohem pohodlnjší; mají

však tu chybu, že je nelze pevn ke zdi pidlat a že se velmi snadno porouchají; proto

se jich také zídka užívá.

Nejpíhodnjší jsou svodidla z plechu mdného. Plech ten musí být as Vis palce

tlustý, a rozeže se na kusy as 4 palce široké, které se na koncích pevn k sob spojí.

Takové svodidlo vydrží i nejsilnjší blesk, je tak trvanlivé jako železné a mimo to i

lehí a pi práci pohodlnjší.

Dlužno pipomenout, že se obyejné žlábky okapové neb roury plechové, kterými

voda se stechy stéká, nikdy za svodidla upotebit nemohou, ponvadž tenký plech jejich

sílu proudu bleskového nesnese.

Aby svodidlo ezem netrplo, natírá se obyejn barvou olejovou. Pruty železné,

(jakož i tye na stechách) se ped ezem nejlépe chrání, když se pozinkuji (galvanisují).

Svodidlem jede blesk z tye do zem ; to se však jen tenkráte dokonale stává,

když svodidlo až k vlhké hlín sáhá. Je-li hlína tato málo vlhká, musí se svodidlo

hezky hluboko do ní vpustit a zárove v nkolik ostrých paprsk neb v širokou desku

konit. Aby blesk ze svodidla do hlíny hojné odcházeti mohl, musí být podzemní ást

svodidla z holého kovu a nesmí se ledy nikdy barvou neb jinou látkou natírat. Ve

vlhké hlín se však holý kov brzy ezem pokazí, proto je lépe, když se nasype do

zem kolem svodidla trochu dobe vypáleného devného uhlí (aneb i koksu), tak aby

podzemní ást svodidla na nkolik loket timlo uhlím procházela. Dobe vypálené devné

uhlí odvádí totiž proud bleskový lak dobe jako vlhká hlína a mimo to ješt kov ped

ezem chrání.

Je-li na blízku reka, rybník neb i studn, mže se vést svodidlo zrovna do vody,

a tu postaí, když jen as na 3 stevíce pod povrch vody sáhá, ponvadž se blesk vodou

rychle rozptyluje. To však neplatí o studnicích vezpod \7zdných; neb u tch bývá

dno a stny kamenné, a kameny hydraulickou maltou spojeny; desky kamenné jsou uvnit

suché a malta hydraulická tím více; proto nemá blesk z takové studn žádného východu

do zem a vrazí tedy do nkterého blízkého pedmtu, kterým se pohodlnji k zemi dostane.

Tak uhodil hrom roku 1819 (19. ervna) do vže hlavního kostela Milánského;

vž mla dobrý hromosvod, který do prostranné studn sáhal; a pece bylo vidt, že byl

na mnohých místech u svodidla mramor rozdroben, kamení rozházeno a t. d. Professor

Configliaechi pátral po píin tohoto výjevu, a shledal konen, že byla ty i svodidlo

v dobrém poádku, ale že konilo svodidlo do studn vyzdné, která blesku do zem

odcházeti pekážela.
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Roku 1827 t4. lediiaj vraiil blesk do lyce iiroiiiittivodu ii svélliirny v Janové, a

rozbil ly i svodidlu; pi vyii'li'(iviiiií se sliledalu, že byl zpodní konec svodidla veden

do ouzké studn, která v suciió skále (na niž pravé svtlárna stálaj vytesána byla.

Mttúii inaji za tu , že se nemá klasí svodidlo iin sli°ešc pouze na devo neb na

cihly, nýbrž žu se má dál pud né lálka laková, klerá není vudieni elektiny, k. pr.

sklo, gniuia a j., — a to proto, aby prý blesk se svodidla k jiným pedniétiiin tak snadno

pokiirili iieniulil. To je \šak pílišná prozetelnost! Je-li svodidlo došli Husté a

zpodní konec jeho v iieobniezené vod aneb hluboko v dobrém uhlí, není se odchý-

lení blesku co báli.

Naproti lomu se musí pozor dáli, aby ,i ^j,^

1. svodidlo nejkratší cestou od tye k zemi se vedlo, a zvlášf aby nikde žádný

ostrý záhyb nemlo ; pi-echod ze stechy na kolmou zed se musí stát Jen záhybem kru-

hovitým a nikdy úhlem ostrým; neb na ostrém záhybu svodidla se mže stáli, že blesk

na samém ostii ze svodidla vyrazí a jinými blízkými pedmty cestu k zemi hledá,

lloku 185'2 uhodil hrom (">• prosince) do vže v miste Auray; véž byla hromosvodem

upatena, ale svodidlo bylo ostrým úhlem se stechy k zemí zahnuto ; proto se také

stalo, že brom ty srazil a svodidlo zrovna na lom ostrém záhybu perazil.

2. Je-li diim rozsáhlý a má nu steše nkolik tyí, mže se také stáli, že blesk

do dvou neb tí tyi najednou vrazí; pro takový proud Je pak jedno obyejné svo-

didlo slabé, a z té píiny by bylo rádno, aby mla každá ty své zvláštní svodidlo

;

pak se není i nejsilnjšího blesku co báti. Ale í v tomto pípadu bude prospšno, když

se veškeré tye na steše kovovými pruty mezi sebou spoji.

3. Je-li stecha plechová, aneb jsou-li na blízku jiné veliké hmoty kovové, dlužno

je se svodidlem dobe slouit; neb se míiže snadno státi, že blesk, maje na blízku veliký

kus kovu, svodidlo opustí a na len kov se vrhne. A to je i tenkráte možno, kdyby

ten hmotný kov teba idi od svodidla odlouen byl, neb silný blesk zed snadno prorazí.

Roku 1828 uhodil hrom (31. žervence) do trestnice v Charicslownu ; trestnice mla
ti dobré hromosvody, a pece se stalo, že se tou ranou 300 Ieslnikíí slab omráilo.

Pi vyšetování se shledalo, že bylo v trestnici asi 2000 cent železa, že tedy blesk

svodidlo opustil a na vtši kus kovu se vrhl.

Konen nám zbývá ješt otázka, Jak velký kus stechy se mže jednim hromo-

svodem, 1.
J.

jednou tyí ped bleskem zachránit?

Leroy. který se již v pedešlém století podobným skoumáním zabýval, pišel roku

1788 k tomu výsledku, že prý mže ty 12 až 15 stevíc vysoká kolem sebe všecko

ped bleskem zachránit , co není od ní pes 50 stevíc vzdáleno. Tím spsobcm by

šla chránící sila tye na vše strany skoro lyrykrát lak daleko, jako její výška.

Ale již roku 1823 vykla Paížská akademie vd, byvší k tomu od ministra války

vybídnula, že mže ty hromosvodu kolem sebe jen takový kruh ped bleskem uchránit,

Jehož polomr pouze dvakrát tak dlouhý jest co výška tye. Od té doby se vbec

hromosvody dle tohoto výroku rozmují. Má-li být ledy dm 60 stevíc dlouhý hro-

mosvody opaten, a vezmou-Ii se k lomu tye 9 sle%icii dlouhé, bude 2 tyi dost;

neb každá ty chrání dle délky 36 stevíc (18 stevíc v levo a opt tolik v právo),

a dv dohromady by mohly vlastn stechu 72 stevíc dlouhou uchránil. Obnáší-li
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stecha dle délky jen 60 stevíc, postaví se jedna ty k levé stran as 15 stevíc od

kraje, a druhá k pravé stran zase as 15 stevíc od kraje. Není-li šíka domu pes
36 stevíc, tedy ty dv tye (po 9 stevících) celý dm uchrání; jsou-li však nkterá

místa v šíce víc než 18 stevíc od nejbližší tye vzdálena, musí mít svou zvláštní ty.

Kdyby byl dm 60 stevíc dlouhý a tye jen 6 stevíc vysoké, tu by na musely

být 3 tye, ponvadž každá 6stevícová ty jen 24 stevíc stechy (12 po každé stran)

ped bleskem uchrání. S každé strany by se postavila jedna ty 10 stevíc od kraje,

a mezi n práv do prostedka ty tetí. Šíka domu by nesmla obnášet pes 24 stevíc,

jinak by muselo mít každé pes 12 stevíc od nejbližší tye vzdálené místo svou vlastm' ty.

Z toho vysvítá, o jsou vysoké tye prospšnjší nežli nízké.

Nyní nkolik píklad ze zkušenosti , zdali dobrý hromosvod skuten stavení

ped bleskem uchrání?

V Konitánsku stál na kopci kostelík, patící k zámku hrabte Orsíni. Do toho

kostela hrom tak asto tloukl, že se lam konen po celé léto ani mše svalá neítala.

Roku 1730 jej hrom celý rozbil. Když byl znova pevn vystavn, vrazil do nho blesk

každý rok nkolikrát, ano nkdy teba ptkrát zajeden den. Roku 1778 byl již zase silné

porouchán a musel se opt pestavt; tenkrát se na dal ale dobrý hromosvod, a ejhle, v ná-

sledujících 5 létech do nho hrom jen jednou udeil a sjel beze škody po svodidle do zem.

Roku 1750 uhodil hrom do jedné vže v Novém Yorku a sjel po drát, který

koleka hodin s kladivem zvonovým spojoval
;
pokud jel po drát, neudlal na zdi žádné

škody, a se musel úzkými otvory provlékat; teprv na zpodním konci drát roztopil a

vrhl se na stžeje blízkých dveí, které na dobro rozbil. Pi správ hodin se dal místo

toho drátu mdný etízek; ale roku 1763 uhodil hrom opt do té vže, sjel po m-
dném etízku, roztopil jej na zpodm'm konci a rozbil opt ty vedlejší dvée. Roku 1765

uhodil hrom zase do té vže; ale tenkráte byla špika vže dobrým svodidlem s vlhkou

zemí spojena, blesk sjel po svodidle a nechal drát i dvée na pokoji.

Do kostela Charlestownského uhodil hrom skoro každý druhý rok: od té doby

však, co má hromosvod, neví se o žádném udeeni.

Zvonová vž na kostele svatého Marka v Benátkách je 331 stevíc vysoká a

stojí o samot; proto do ní hrom ped asy také asto tloukl. Roku 1417 ta vž od

hromu vyhoela; 1489 vyhoela opt; 1548, 1565, 1653 se ásten porouchala; roku

1745 (13. dubna) vž hromovou ranou na 37 místech pukla, a oprava stála pes 15.000

zlatých. — Roku 1761 a 1762 bylo opt velkých oprav potebí. Roku 1776 dostala

však hromosvod, a od té doby jí hrom neuškodil.

Roku 1813 (v ervnu) bylo v pístavu Port-Royal (na ostrov Jamaice) mnoho

lodí; hrom mezí n udeil a vrazil práv jen do dvou, které nemly žádný hromosvod.

Roku 1814 (v lednu) uhodil hrom mezi lod pístavu Plymouthského, a trefil vá-

lení lo Milford, kterážto jediná nemla hromosvodu.

Roku 1830 (v lednu) udeil blesk do tí válených lodí anglických u ostrova

Korcyry; lo Etna mla hromosvod a té se nic nestalo; ostatní dv Oladagascar a

Mosquefo) byly bez hromosvodu a utrply velikou škodu.

Z toho všeho lze palm vidt, že dobrým hromosvodem blesk nejen bez uškození
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odchází, nýbrž i že hrom do míst hromosvodem opatených idíeji bije, nežli lam

kde hromosvodu není.

Konen dlužno jen podotknouti, že je u nás vidti mnoho hromosvod
,

jejichž

svodidlo velmi špatn zízeno jest. Pak není divu, když hrom i v domech, takovým

nedokonalým hromosvodem opatených, škodu spdsobí.

Areonietr Beaumé-v.

Mimo areometry (noidla neb huslomry — Senkwagen) vdecky zízené, máme

i nkolik areomelr triviálních. Areometry vdecké uríSují potažnou váhu (vlastn hu-

stotu) každé tekutiny bezprostedn, — areometry triviální jsou bud libovoln neb dle

jistého obyeje na stupn rozdleny, a urují hustost tekutin pouze v tchto stupních.

Tyto triviální areometry nemají ovšem žádné ceny vdecké, ale kde se práv o pílišnou

dkladnost nejedná (jako se v mnohém odvtvi prmyslném stává), bývají velmi poho-

dlné. Takové areometry zhotovili k. p. Beck, Cartier, Tralles, Richter, Beaumé a jiní.

U nás, v Nmecku a Francouzích je areomelr Beaumé-v nejvíce rozšíen. Beaumé

zídil pro lepší pohodlí dva areometry, jeden pro tekutiny lehké (totiž lehí než coda)^

a jeden pro tekutiny liké (tžší než voda).

Areometr pro tekutiny lehké obdržel takto. Ponoil trubici areometrovou do smí-

šeniny z 90 ástek isté vody a 10 ástek soli kuchytiské; to místo, až ku kterému se

trubice potopila, poznamenal nulou (0). Na to dal trubici do isté vody, a místo, kam

až voda sáhala, poznamenal cifrou 10. Prostor mezi O a 10 rozdlil na deset stejných

díl, které stupnémi (Grade) nazval ; takové slupne (stejné délky) naznamenal také od

10 nahoru až k hoejšímu konci trubice, teba až do 60. Po jakou cifru pak areomelr

v jisté tekutin padl, tolik stupii obnášela ta tekutina; rozumí se samo sebou, že má

tímto spsobem každá tekutina tím více slupfi, ím idší (lehí) jest. Takový areometr

se potebuje nejvíce ke skoumání lihu a koalky. istý (absolutní) alkohol by ml asi

46 stupíí dle Beaumé-a ili hustotu 0794; obyejný líh prodejný mívá 32 až 36 stupfiii

dle Beaumé-a (t. j. hustota 0.864 až 0-844). V obchodu se prodává líh tak, že se urí

cena jednoho takového stupn; poet stupíi se pak touto cenou násobftuje, a výsledek

podává cenu vdra lakového líhu. Poflá-li se k. p. stupe líhu na 70 nových krejcar,

a jistý líh by okazoval areometrem 35 stup, ledy stojí vdro takového líhu

"0X35 = 2450, t. j. 24 zl. 50 krejc.

Koalka k pití mívá jen 16, nanejvýš 18 stup dle Beaumé-a.

Areometr pro tekutiny tiíké je jinak uspoádán. U toho se ponoila trubice

(v celku o nco tžší než u pedešlého) nejprv do isté vody; kam až voda sáhala,

tam bylo znamení nuly (0). Na to se dal nástroj do smíšeniny z 15 ástek soli a 85

ástek vody ; místo, až ku kterému zapadl, naznamenalo se cifrou 1 5. Ten prostor mezí

O a 15 se rozdlil na 15 stejných ástek (stup), a pod 15 až dol se naznamcnaly

stupn stejné délky teba až do 72. ím mén areometr tento do njaké tekutiny za-

padne, tím více stup okazuje, tím hustáí jest ona tekutina. Takový areometr se po-

tebuje nejvíce ke skoumání kyselin a roztok solných.

Hndá kyselina sirková (olium) mívá obyejn 66 až 68 stup (I. j. hustotu
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1-86 až 1-92); anglická (bílá) kyselina sirková mívá jen nco pes 65 stup fli

hutnost 1'84.

Dýniavá kyselina dusiná Crauchende Salpetersáure) mívá 50 až pres 51 stup
dle Beaunié-a (t. j. hustotu 1-536 až 1-552); obyejná luavka mívá jen 24 stup
ili hustotu 1-2.

Kyselina solná (Salzsáure) má, je-li sehnaná, též 24 stup; je-li však rozredná,

v pomru mén. Na dlání luavky královské se brávají 3 díly kyseliny solné as 22
stup silné, a 1 díl kyseliny dusiné as na 37 stup husté.

Porovnáme-li vbec hustotu tekutin se stupnmi areometr Beaumé-ových, povstane

(od 5 k 5 stupm) následující pehled.
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Cognak se nyní i ise žitné koalky padiává, a sice pomocí silice cognakové; U
silice se dobývá z oleje piboiidlóho (Fuselol) s mnohými písadami, a prodává se

v Londýn, nyní i ve Frankfurte. Uá-li se do žitné koi-alky nkolik kapek lakové

silice, pak drobet li^ísloviny a páleného cukru (k spsobcni hndé barvy), puk je ke

cognakn ve všem podobna.

(i) Rum. Tato lihovina se dlá nejvíce v Západní Indii, a povstává kysáním a pe-

|iuzováníiii cukrové státy. Dobrý runi jo ^yif\ke žlutý neb i nslindlý, ale pi lom

przraný; má zvláštní chuf i zápach, a obsahuje as 50"/,, istého lihu. Nejvíc rumu

se dlá v koloniích anglických, a rum z ostrova Jamaíky so má za nejlepší. — V An-

glicku se dlá špatnjší druh rumu kysáním syrupu vodou rozedného ; takový rum

mívá však chu nakyslou aneb palCivou.

Padlám' runai se v novjší dob velice zmáhá, a stává se rozliným spsobem.

Obyejn se do dobré a isté žitné koalky trochu dobrého jamaiského rumu pidá , a

ta sms pak výtahem z dubové kury obarví. — Jinak lze nepravý rum pipravit, když

se dá k dobré žitné koalce nco etheru máslového (Butteráther, — ten se nyní hojn pro-

dává). Nejlépe však, když se pidá k isté žitné koalce trošek étherti rumového (Rumáther).

e) Arrak se podobá ponkud k rumu, je ale líbeznjší. Dlá se ve Východní Indii

kysáním rýie, ku které se nkdy ješt trochu ovocné šávy a cukru pidá. Nejvzác-

njší druh arraku povstává kysáním šávy z kvtu palmy kokosové. — Jindy se pote-

boval arrak hojn na dlání pune, nyní se v£ak místo nho rumu užívá. Nejlepší arrak

pichází z Batavic a Cejlonu. Nkdy se také padlává, ale ne tak asto jako rum.

/') Tešovka. (Kirscliwasser, Kirschgeist). Ta se dlá nejvíce ve Svýcaích

(v Basílejsku) a v erném lese. Dobe zralé tesné (nejlépe malé erné) se ve vysoké

nádob palicí rozmatou, tak aby se pecky noroztlonkly ; as šestý díl pecek se z nádoby

vybere , dobe roztlue a na vrchu po tešních rozmatených rozmaže. Tak se nechá

vše 12 až 15 dni kysat. Pak se pone destilovat, pi emž se kaše tešová opatrn

míchá, aby se nepipálila. První destilát je neistý a pustí se pry; tak se dje i ku

konci. Prostedni destilát je však jasný, bezbarvý a má zápach po hokých mandlích,

což pochází od jader s peckami roztluených; v léch jádrách je totiž ásteka psotniny

CBlausuure), a proto také tešovka na mnohé osoby siln psobí. Tak vypravuje doktor

Ure, že by byl jednou v oudolí Chaniounském trochcm tešovky skoro zahynul.

g) Jako tešovka, pipravuje se v jiných krajinách ze sliv slivovice. Ponvadž

však slívy mnohem zdlouhavji kyši nežli tešn, trvá kysání asto po celou Eímu, a

teprv na jae se destiluje. Nejvíce slivovice se dlá v 1'hích, Slavonii a Charvatsku.

h) Likéry a rosotky jsou takové koalky, které písadou cukru a silic sladké a

aromatické chuti nabyly. Dobré likéry bývají przrané a pkn barvené. Na žluto se

barví šafránem, na hndo páleným cukrem, na erveno košenilou, fialov lakmusem, na

modro indychem, na zeleno smsi barvy modré a žluté. Na dlání likér máme nesí-

slných recept, ikinohé likéry mají mimo píjemnou chuf i tu dobrou vlastnost, že skoro

jako léky ouinkují.

Zvláštní druh hustých a cukrem nasycených likér je maratchino, který se ve

Vlaších, v Terstu a Dalmácii hojn pipravuje. Berou se k tomu Ien macedonské

(prunus mahaleb) zárove i s listím, a když so rozmatou, pidá se k nim trochu medu,

s kterým pak kyší. Po skoneném kysání se destiluje, a destilát se nechá po celý
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rok vyležet, naež se podruhé destiluje. Tento druhý 'destilát se s nejpfknjším cukrem

smíchá a nechá opét rok ležet; pak se teprv prodává. Maraschino se také na mnohých

místech rozliné padlává; ale pravý moraschino má i ve své vlasti vysokou cenu.

Sušení látek organických, aby nehnily.

Má-li látka njaká hnít, musí mít dost vlhka, tepla a vzduchu. Vlhký klíh brzy

hnije; ale když vyschne, pak se nemní. Maso v let brzy nepíjemn zapáchá, ale u

ledu zstane dlouho erstvé. Vejce na vzduchu se také brzy kazí, ale ve vod vápenné

dlouho vydrží.

Z toho vysvítá, že lze každou látku organickou ped hnitím zachránit, když se bud

vysuší, neb ledem obloží, aneb i tak uzave, aby k ní vzduch pístupu neml.

Vysušeni je ovšem nejjistj.šíra prostedkem, jen že nelze každou látku vysušit.

Veliké kusy masa k. p. by tak zvolna vysýchaly, že by díve hniti poaly, než by bylo

vysušení dokoneno. Jiné látky ztrácejí zase vysušením tolik šávy, že pak ani dlouhým

vaením nezmknou. Konen by bylo sušení mnohých bitek také ponkud drahé, a

proto se ho jen tam užívá, kde je píhodné a laciné.

V nkterých krajinách amerických krájejí maso na tenké kousky, které pak na

slunci suší; maso to je však tvrdé a nechutné. Jinak lze maso vysušit, když se na

kousky as y, libry tžké rozkrájí, a jeden kousek po druhém vždy na nkolik minut

do vaící vody hodí; kousky vyndané se dají v sušírn (kde je as 40" R. tepla) na

lísky, kde asi za dva dni dobe vyschnou. Z vody, v které se každý kousek masa

chvilku vail, stane se silná maso>á polívka; ta se nechá lak vyvait, až z ní povstane

vychladnutím hustý rosol. Když maso v sušírn vyschlo , nechá se ten rosol zahátím

rozidnout, každý kus suchého masa se do nho ponoí a nechá opt sušit ; tím povstane

na suchém mase vrstva klihová. Je-li dost rosolu, mže se každý kus, když oschnul,

ješt jednou ponoit. Maso takto pipravené vydrží pak na suchém míst velmi dlouho

a chutná skoro tak jako erstvé. Tento prostedek je ovšem prospšný, ale trochu drahý.

NejCastji se sušívá ovoce. Víno (na hrozinky), švestky, tešn a j. se suší

celé, jablka však na kousky rozkrájená. Podobn se suší za novjších dob i cukrová

ípa, která poskytuje pak cukrárnám tu výhodu, že mohou celý rok pracovat, kdežto

díve jen na zimu odkázány byly, ponvadž ípa syrová déle nevydržela.

Francouzský zahradník Masson pišel i na myšlénku, zdali by nebylo sušení i

pro erstvé zeleniny prospšné ; a povedlo se mu to. Zelí, kapusta, celer, špinát a j.

se nechají dle jeho spsobu nejdív oupln vyschnout, naež se lisem dobe stlaí; tím

povstanou desky na % palce tlusté a obyejn as 5 palc dlouhé a široké. V takové

desce je mnoho zeleniny stlaeno ; neb z nejvtší zelné hlaviky povstane tímto sp-

sobem jen takový list, jako obyejné složené psaní; ale když se navaí, naplní velikou

mísu. Každá zelenina takto stlaená se musí díve as % hodiny v teplé vod moit,

pak se leprv vaí, a chutná jakoby byla erstvá. Usušené a stlaené zeleniny se hodí

výborn pro koráby.

Sem patí i masité suchary (Fleischzwiebak), kleré se takto pipravují. Masová
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pulivka se liodnC vyvaí a pnk s moukou zadiMii; z Ista toho se udlají tverhrané

koláCc, které se dobe upekou. Takovií suchary dlouho vydrží a jsou pro mnolié krajiny

velmi pohodlné. Když se totiž suchar rozdrobí a s troškem .soli a pepe ve vodé za-

vaí, povstane silná a chutná polívka. Gail-Borden, který nijdíve na tuto my.šlénku

pišel, zaídil v Galvestonu (Texas) fabriku na takové suchary, ponvadž je tam

maso velmi laciné.

DROBNOSTI.

Puté cihly.

V Anglicku a ve Francouzsku se slaví nyní hojn z dutých cihel. Ciiily tyto mají

ped obyejnými plnými cihlami mnohou pednost. Pedn jsou o mnoho lehi; z toho

následuje, že se jich mže pi dovážení víc na vz naložit, jakož i to, že je zed z ta-

kových cihel fnénC tžká , a že nejiožadujc ledy tak pevné grunty. Pak se vejde na

cihly duté o polovic míil hlíny a písku než na cihly plné; dlají se lisem a jde to

mnohem erstvji, než pi cihlách obyejných. Konen vyschnou díve a všude stejn

;

pi pálení potebuji mí horka, lak že se polovika paliva ušetí.

Fabrikant Borie v Paíži prodává duté cihly o 25% lacinji nežli plné, a doufá,

že je bude moci dát brzo za poloviku. K pálení tchto cihel má zvláštní kamna ; ty

mají podobu tverhranné roury as 170 stevíc dlouhé a pes 3 stevíce široké. Roura

sama je také z dutých cihel stavna, a leží trochu šikmo. Oheíi se nachází vezpod

as uprosted roury, a sice po obou jejích stranách ; ponvadž je však roura nahnuta,

táhne se horko více ke konci výše ležícímu, kde se i komín nachází. U tohoto hoej-

šího konce slojí lisy na dlání cihel; do tch se dává hlína o nco sušší, nežli se

v našich cihelnách zdlává. Cihly lisem zhotovené pijdou na vozíky železné, na každý

as 200 kus; ty vozíky stojí na železné dráze, která zrovna skrze kamna bží. Když

je jeden vozík naložen, pivsí se na ze zadu druhý, a lak dále, až jsou kamna po

své celé délce vozíky naplnna. Cihly na hoejším konci picházejí pošupováním vozíku

poád blíže ku sti-cdu kamen, a na té cest oupln vyschnou; uprosted roury je nej-

vtší horko, a tam se cihly oupln vypálí. Z prostcdka postupují vozíky ponenáhlu

ke konci nižšímu, kde je menší teplota; tím cihly zase voln vychladnou. Každou pl

hodiny se dvíka u kamen otevrou a na zpodním konci jeden vozík vypálených cihel

vyndá; za to se ovšem na konci hoejším zase jiný vozík s cihlami erstvými pivsí.

Tím spsobem se vždycky za pl hodiny 200 cihel vysuší, vypálí a vychladí.

Co se pevnosti takových cihel dolýe, nelze ovšem íci, že by byly tak pevné jako

plné, ale toho není také potebí; pro všecky naše obyejné stavby se s pevnosti cihel

dutých oupln vystaí. Za to jsou pi stavb velmi pohodlné, jelikož se pi své lehkosti

snadn podávají. Zdi z cihel dutých stavné rychle vyschnou.

Sovy spitsob istní prádla.

Dv libry mýdla se na kaši rozvaí, 25 mázy vody rozedí, a k tekutin povstalé

se pidá jedna lžíce silice terpentinové (Terpentingeist) a dv Ižice pavku (Amraoniak)
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Ta smišeiiiiia se poiiiellem dobe propracuje. Voda musí být tak teplá, co by ruku vy-

držel. Suché prádlo špinavé se do této smsi namoí, a necliá se v ni 2 hodiny ležet;

ale nádoba musí být dobe zavena. Pak se prádlo vymáchá , dá do vlažné vody a

konen omodí.

Z toho je vidt, že se tímto spíisobem mnoho asu, práce a paliva pispoí. Prádlo

takto vyprané je velmi isté a pkné, a pece pi tom mén trpí, než pi praní oby-

ejném, kde se mnutím brzy roztrhá.

V Štrasburku je tento spsob praní velmi obyejný, a rozšíil se od tamtud již

po Bádensku a Wiirtembersku. V Hohenheimu i v Stuttgarte si ho již velmi libují.

Délo ^Armstrongovo.

V Anglicku dlají nový spsob dl, kterými se snad v celém dlostelectví veliká

zmna spsobí. Dla ta jsou delší, ale lehi nežli obyejná, nabíjejí se ze zadu, a místo

koule se dává do nich tleso špiaté; to je ze železa, as 18 liber tžké a olovem

obalené, tak že je ti-ení jeho na stnách dla velmi nepatrné. Sila a rychlost, kterou

tleso vystelené vyletí, je nesmírná. Na 9000 anglických loket (což jest víc než naše

míle) dálky prorazí ješt nejsilnjší dubovou fošnu. Jiná vlastnost tohoto dla záleží

v tom, že se dá nastrojím mechanickým^ výborn ídit ; na 3000^ loket (víc než '/,

naší míle) lze trefit jezdce se vší jistotou ; na 1000 loket se stílelo z takových dl do

vcí, jejichž šíka sotva 9 palc obnášela.

Olej makový.

Tlaí-li se olej z obyejného semena makového za studena, je svtlý a istý,

drobet nažloutlý, a mže se na jídla potebovat. Olej takový chutná lib a píjemné

zapáchá ; v studeném i horkém líhu se rozpouští, v horkém však lépe. Ze semena vy-

tlaeného ostanou pokrutiny makové (Mohnkuchen). Jestli se tyto pokrutiny ješté jednou

rozmatou a pak za tepla vytlaí, obdrží se olej ervený. Tento druhý olej schne mno-

hem lépe nežli onen svtlý; proto se také asto k ferinežím a zvlášt v malíství pote-

buje. Aby však ješt lépe schnul a tím se k malování a natírání ješt lépe hodil, Cistí-

vají jej rozliným spsobem.

1. V dobe vypáleném hrnci hlinném se rozpustí ve 3 librách isté (dešfové)

vody 2 loty síranu zinitélio (bílé skalice, Zinkvitriol) ; do toho roztoku se olej makový

vleje a tak dlouho vaí, až se 2 libry výparem vytratí. Ostatek se nechá vychladnout

a dá se po vychladnutí do sklenné láhve; v té se nechá sms tak dlouho státi, až se

olej od vody oddlí a patrn co jasná tekutina nad zpodním roztokem vznáší. Konen

se olej takto oddlený opatrn sleje a nechá po nkolik nedl na sluncí státi. Pak je

oupln vybílen a k malb neb natíraní velmi píhoden.

2. As 8 lotu olovného cukru (Bleizucker) se rozpustí ve 2 librách horké vody,

do toho se vmíchají as 4 loty dobe roztlueného stíbrného klejtu (Silberglátte), naež

se ta sms pi ustaviném míchání as hodinu vaí. Po vychladnutí se usadí na dn bílé

barvivo, a nad ním jasná tekutina ; tekutina se sleje, a barvivo zvolna osušené se vysype
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li 1(> loliiiii (il<'jo miilioviJlio, kli-rý |iiik v hilivi skleiiéiu* tak dloulio na slunci ustane,

af. utipliio zbólá.

3. Ješl jiným spvisobeiii izu olej makový vybílit, když se smíchá v stejném množ-

ství s blobou olovCnou (Bleiweiss, — kolik lot oleje, tolik lotil bioby), a vylejc pak

na míjlkó talíie porcelánov neb plechové, na kterých as 8 dní na shinci ostane. Olej

nesmí však nikdy výše než as 3 árky (','4 palce) nad blobou v talíii státi.

Olej k mailni.

epkový olej, který se bez ištní ani k pálení nehodí, mže se píhodným išt-

ním tak promnit, že ho lze i na jídla upotebit. Do libry olcju epkového se vmíchá

lot roztlueného škrobu, naež se sms v kotli pocínovaném až k vaení zaheje; pí

tom se musí stále míchat. Olej se pone siln pnil, proto musí být kotel hodné veliký;

až po '/, hodin pnní pi'estane a olej se jen zticha vaí; nyní škrob v nm obsažený

zhndne, a zárove je cítit nepíjemný zápach, pocházející od zvláštní silice, jenž se

z oleje vyvinuje. Olej se nechá tak dlouho vait, až svj nepíjemný zápach ztratí a píjemné

chuti nabude ; ted se sleje do jiné nádoby k usazeni ; po 48 hodinách je oupln istý

» má barvu svtle žlutou. Tento olej nikdy nežluknc a hodí se na všecka jídla. Ztráta

oleje obnáší pi tomto ištní jen as 2 "/„. Nkdy se smíchají 2 ástky tohoto oleje

s 1 ástkou pepuštného loje hovzílio, kteroužto sms po nmeku „Schmalzbutter" nazvali.

Mouka B nrosllcho obili.

Klícním povstane v zrnách obilm'ch patrná promna. Jak etnými zkouškami

dokázáno, záleží ta promna pedn v tom, že se lep (Kleber) v zrnách obsažený

pone rozpouštl, ímž ztrácí svou pružnost a tažnost, tak že z ného nelze pevného

tsta obdržet.

Za druhé se pozoruje, že i ást škrobu se rozpouští a ponenáhlu v de.vtrin a

cukr pechází; tím nabývá mouka sladší chuti, což jí však tuze neškodí.

Z toho vysvítá, že se dá mouka z obilí zrostlého jen takovým prostedkem na-

pravit, kterým pokažený lep zase svých pirozených vlastností nabude, a tento pro-

stedek se našel — v kuchyská soli.

Ve vojenské pekárn v Drážanech se dlaly zkoušky se zrostlým íilem. Semlelo

se ho 160 liber, a sice se vším, co z nho již vyklíilo. Z toho se obdrželo

102 libry dobré mouky,

17 liber špatnjší,

15'/i libry erné,,

16'/, libry otrub;

9 liber se rozprášilo.

Dobré mouky se zadlalo 40 liber s 31 librami vody obyejným spisobcin.

Boehníky z takového tsta udlané se jako placka rozbhly, krka odpadla, a vczpod

byl tlustý pimodralý zákal; chléb nebyl k jídlu.
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Pi drahé zkoDice se pidalo na každé 3 libry mooky IVj lota knchyiiské soli;

tenkráte se bochniky již nerozbbly; ale krka proto pece odpadla a vezpod byl ješt

tenký zákal. Chléb se mohl však jísti.

Potetí se pidaly na každé 3 libry dva loty soli; teokrále nebyla krka odpadlá,

ani vezpod jakéhosi zákalu; chléb byl kyprý a chutný.

Zkoušky s moukou ze zrostlé pienice se dosavad ješté nepovedly.

Sfil, která se k mouce pidává, musí být ve vod rozpuštna.

Písada soli mže tedy mouku ze zrostlého žita tak napravit, že se jiné dobré

mouce oupln vyrovná. Mimo to psobí sl v chleb i jinak prospšn ; chléb více slaný

je totiž iáiivnjSi než obyejný; pak se zkusilo, že se na chleb slaném plesnivina tak

snadno neusadí, ano že kolik msíc bez poskvrny vydrží, kdežto chléb obyejný asto

již za nkolik dní plesnivL Konen je chléb slaný vždycky blejii, nežli kdyby se

byl z té samé mouky bez soli upekl.

Sklenátkt diamanty.

Diamant mívá tvar osmistnový, obyejn s plochami vypouchlými. K ezání skla

se hodí jen roh pirozeného krystalu, a nikoliv ostí broušením spsobené. Diaman-

tem broušeným se mže sklo jen ikrábaí, ale ne ezal; má-li se tedy k. p. na skle

psáti, mže se k tomu vzít péro diamantové, jehož špika broušením povstala. Má-li se

však sklo proíznout, to lze jen rohem pirozeného krystalu docíliti. — Škrábnutím

povstane na skle jen jako vyrytý žlábek, který je velmi mlký; nutim však sklo až

k jisté hloubí fas na V,oo palce) skuten pukne, a na tom puklém míslé lze pak i tlu-

sté sklo snadno úplné pelomit.

Wollaslon vyskoumal, že sklo jen tenkráte puká, když se eže rohem tvrdého t-

lesa hranatého s plochami vypouchlými; pirozené krystaly diamantové mívají obyejn

plochy vypouchlé, a z 16 píiny se k ezání skla dobe hodí. Proto však se povedlo

Woliastonovi, i rohem broušeného diamantu sklo ezati, když byly totiž plochy kolem

rohu tak broušeny, jak se obyejné na krystalu pirozeném vyskytují. Ano i rubín a

safír takto broušený sklo dobe krájel, jen že nevydržel tak dlouho jako diamant.

Konen dal Wollaston i pazourek (kesací kámen) na spsob pirozeného krystalu

diamantového fs plochami vypouchlými) obrousiti, a ejhle i ten dobe krájel, jen že pi

své nepatrné tvrdosti brzy otupél.

Roh ezací (bud si již diamantový neb od jiného kamene) musí být vždycky dost

ostrý, a proto se vybírají pro sklenáe jen takové malé diamanty, které mají plochy

vypouchlé a zárove roh ostrý. Pi krájení se musí len roh v dobrém smru pi mír-

ném tlaku pes sklo táhnout; jak se roh od svého smru jen dost málo odchýlí, již

neeže. Je-li však dobe postaven , vniká do skla jako klín a psobí malounké pu-

knutí po celé áe.

Scsiavil: Prof. Josef Balda.

Tithcm Antonína Raina t Prate, iSi9.
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Píloha k Živ.

íslo 11.

Sirky.
Jveiii lomu tak dávno, co býval Iroudnik dležitým nííradíin v každé kuchyni. Co

se spálilo liadríi na troud, a co se tenkráte lovk s kesadlem nalimoždil, než nkterou

tu jiskiku do troudu chytil! Pak musel teprv chvíli opatrn foukat, aby o ni sirku

rozsvítil. Ty tehdejší sirky byly obyejn hrubé IHšky, které se každým koncem do

rozliiálé siry namoily ; sem tiiin se polix-bovaly i sirky nilhié, totiž nit sirou obulené.

Kuráci mívali místo troudu a sirek hubku (Bolelus fomcniarius).

Toto pracné kesáni bylo velmi dlouho v ubyeji. Teprv v pozdjší dob se

nkterá puliudlnjší rozžehadla vyskytla, která však pí svém složeném uspoádání a

vysoké cen kámen a kcsadlo nezapudila.

Sem pati k. p. ro<ícliatllo Vubcreinerovo (Dobereincr'sche Ziindmaschine). Je to

široká, kulatá sklenice, v níž visí jiná sklenice zvonovitá tak, že je širší otvor její dol

obrácen ; hoejší ást toho zvonu koni tenkou trubicí sklennou, která je ke stran za-

hnuta a kohoutkem za^ iti se dá ; v sklenici zvonovité visi na železném drátu kus zinku.

Naleje-li se do zevnitní široké sklenice trochu rozedné kyseliny sirkové (na

1 ást kyseliny as 5 ástí vody), a oteve-Ii se pak kohoutek u trubiky hoejší, tu

vnikne kyselina i do nádoby zvonovité, a sice až na zinek v ní visící ; zinek se pone

rozpouštt, a tím se vyvinuje plyn todikorý, který hoejším otvorem vychází. Jak mile

tam vodík vystoupí, vrazí na houbu platinovou (1. j. platin drobn rozdlený), jenž práv

ped otvorem té trubiky pidlána jest; v pórech houby platinové se plyn len velmi

stsná. plalik se siln rozheje a zapálí pak vodík z otvoru protjší trubiky vycházející.

Má-li se tedy tímto rozžehadlem rozsvítil, otoí se jen kohoutek té trubiky, a

okamžit z ní vyrazí malý horký plamínek, na kterém se kousek papíru snadno zapálí-

Celý tento nástroj je ovšem velníi ouhledný a pohodlný, ale trochu drahý, a nedá se

bez obtíže penášet; proto stával obyejn u lidi zámožných na noním stolku, kdežto

jinde kesadlo celé právo podrželo.

Rozžchadlo elektrické jest piedešlému ve všem podobné, jen že se na nm proud

vodíkový nezapaluje houbou platinovou, nýbrž sirkou elektrickou, která pochází z elek-

troforu pod rozžehadlem ležícího.

Rozžehadlo ptieumalické (Molletova pumpa) je hl dutá, do jejíž dutiny se rychle

vrazi tsný píst; tím se vzíluch v dutin tak stlaí, že se hubka vzcpod na pístu pi-
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pevnná zapálí. Toto rozžehadlo se považovalo vždy jen za pouhý fysikální nástroj beze

vší praktické ceny.

Dležitá byla však rozžehadla r.hemická. Byly to lahviky naplnné asbestein,

který se silnou kyselinou sirkovou navlhil ; k tmto lahvikám palHly zvláštní sirky,

omoené na jednom konci v smsi ze ti ástí chlorenanu draselnatého (chlorsaures

Káli) a 1 ásti sirkového kvtu, pak trochu klovatiny a rumlky. Když se taková sirka

do oné lahviky strila, tu se na ni kyselina chlorená rozložila, a sirka teplem se vy-

vinujícím rychle chytila. Tato chemická rozžehadla mla ovšem ješt rozliné vady, ale

byla laciná, a z té píiny se také dosti rozšíila.

Však i tato rozžehadla se oupln vytratila od té doby, co se nynjší sirky fosfo-

rové vyskytly.

Fosfor vynašel roku 1669 jakýsi schudlý kupec Brandt v Hamburce, který se, když

mu to s obchodem nešlo, k alchemii obrátil. Jednou poal vysušený lidský mo desti-

lovat, a pi té píležitosti dobyl z moe fosfor. Kunkel, který tenkráte o lub ped-

nášel, pišel do Hamburka, a když o tom vynálezu slyšel, prosil Brandts, aby mu sdlil,

jak len fosfor dobývá; Brandt ale niehož povdít nechtl. Mezi tím psal Kunkel o tom

vynálezu svému píteli Krafftovi do Drážan ; Krafft jel i^chle do Hamburka a koupil

od Brandta to tajemství (aby Kunkel nevdl) za 200 tolar, s tou výminkou, že ^e

nesmí žádnému o té koupi zmínit. Kunkel nepestával Brandta o to tajemství prositi,

ale tento se rozlin omlouval, a lak musel Kunkel s nepoízenou dom. Tolik se však

v Hamburce pedce dovdl, že poteboval Brandt lidský mo ; proto zaal s touto látkou

rozliné zkoušky, a konen se inu za nkolik nedl v skutku podailo, že z nho fosfor

dobyl. Pítel jeho Krafft, jenž ho tak hanebn iišidil, dostal za ono koupené tajemství

ode dvora hanoveránského znameniton gratifikaci.

Mimo Brandta a Kunkela si ješt i jiní luebníci vynalezení fosforu pipisují, tak

na pi\ anglický luebník Boyle.

Kunkel nebyl tak nilenlivý jako Brandt a Krafft, kteí své tajemství jen za drahé

peníze prodávali; on povdl mnohým, jak lze fosfor z moe dobýval. Dle jeho methody

se erstvý mo na mírném ohni odkoui, až z nho zstane erná suchá látka ; ta se

nechá dva msíce ve sklep ležel, až pone hnit, a pak se smíchá s drobným pískem.

Ta sms se dá do hlinné kivule, jejíž dlouhé hrdlo sahá do jiniadla vodou naplnného.

Kivulc se zahívá nejdív mírn, pak ale siln as po 3 hodiny ; tu pechází do jimadla

tkavá sl, smradlavý olej, a konen fosfor v podob bílé mlhy, která se na stnách

jimadla co tenký, žlutý pokrov usadí a v malých zrnkách ke dnu padá. Malá zrnka

fosforová se dají do plechové trubky, ta se vodou poleje a pak zahívá; tím se fosfor roz-

topí a ztuhne konen ochlazením trubky v malou hlku, tak že pak jako vosk vyhlíží.

Z moe se ale vždycky jen málo fosforu dobudc, a proto byl fosfor po dlouhá

léta velmi drahý. Jakýsi Hankeitz byl jediný, který ho v Londýn (byv tomu od Boyle

uen) u vtším množství dobýval. Ješt roku 1730 stál lot fosforu v Amstrdám 8

dukát, kdežto ho nyní za 2 zlaté celou libru dostaneme.

Teprv sto lei po vynalezení fosforu se shledalo, že je v kostech o mnoho víc

fosforu obsaženo nežli v moi; neb kdežto se v jednom ceniu moe asi 5 lotu fosforu

nachází, je ho v každém centu kostí pes H liber. Luebník Scheele byl první, který

dobývání fosfor z kosti popsal. Dle nho se kosti nejdív do blá vypálí, pak v ky-
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selinu diisiiiii rozpustí a iin lu kyseliiiuu sirkovuu vápna zbaví; usUtlek se s drubnýni

iililíni siiiícliá u v kiiviilícli lilíiu''iiý!i dcsliliijc. LiiCcbníci rnincoiizšlí Nicolas a Pelletier

navrhli, iiliy si' kosli vypiilciié Imcd kysulinou sirkovou rozložily; tíni se práce ušeti.

Nyní se dobývá fosfor pouze z kostí. Ka^.dá kost se skládá ze dvou ástek, totiž

z chnipavlitj a iemi: kostní. Oli látky dají se o<l sebe oddlit. Dá-ii se totiž kost

na nkolik dni do rozednú kyseliny solné, tu se skoro všechna zem kostní rozpustí,

a zstane jen mkká chrupavka, která ale podobu kostí podrží. Dá-li se naproti tomu

íerstvá kost do elavého uhlí, tu celá její chrupavka (co látka organická) shoí, a ko-

nen zstane jen bílá zem kostní; ta se skládá luebné hlavn z fosforenanu vápe-

natého (phosphorsaurcr Kalk), a z malé ásti nkterých jiných sob'.

Pi dobýváni fosforu z kosti se uuusi ledy chrupavka nejprv odstranil, pak poz-
stalá zem kostní svélio vápna zbavit, a konen z dobyté kyseliny fosforené fosfor

destilováním vylouit. Prolo se dlí ceiá ta práce na 5 ástek, totiž:

1. vypalováni kostí,

2. odlouení vápna ze zem kostní pomocí kyseliny sirkové,

3. odkoueni zbytené tekutiny,

4. destilováni a

5. istní fosforu.

Vypalováni kosli se dje v pecích šachetních, které se podobají v celku pecem

vápeným, jen že jsou menší. Ped pálením se pikreje rošt vrstvou díví, ta se zapáli,

a pak se pec kostmi naplní. Když jsou zpodní kosli již vypáleny, tu se vytáhnou a

jiné zase nasypou, tak že je pec (jako pi-i pálení vápna) stále plná. Když se ohe v peci

náležit rozhoí, pak se nemusí již žádné díví pikládat, ponvadž mastnota a klihovina

erstvých kostí dost paliva poskytuje. Kou z tchto pecí nepi-ijemné zapáchá. Ze 100

liber erstvých kostí ostane asi 55 liber kostí vypálených.

Kosli vypálené se pak na drobno roztlukou; to se dje mezi stoupami neb mezi

válcema. Píliš drobn roztluené kosti se pak žko luebn rozkládají, prolo je nej-

lépe, když jsou z nich jen as taková zrnka jako oka. Kosti takto roztluené se nazý-

vají moukou koslni.

Nyní následuje druhá práce, totiž rozložení mouky kostní pomocí kyseliny sirkové.

K tomu mají kád z díví jedlového, as 2 stevíce vysoké a 4 stevíce široké ; do každé

kád se dají as 3 cenly roztluených kostí. Na ty se pak naleje tolik vaící vody, že

jsou kosti až nahoru práv vodou pokryty. Nyní se vlejou opatrn Cpí'i ustaviném mí-

chání) 3 centy kyseliny sirkové, která as 60 stup dle Beaunié míli musí. Po 48 ho-

dinách se slouí kyselina sirková s vápnem v kostech obsaženým v sádru, a prolo se

stane z celé té smsi hustá kaše ; ta se pak vodou rozedí a nechá opt 12 hodin stát.

Tu se usadí na dn vrstva sádry a nad ní je istá tekutina, v které je kyselina fosfo-

rená s malou ástí vápna rozpuštna; ta tekutina se olovnou násoškou stáhne, a sádra

ješt jednou vodou proplákne, aby v ní žádná fosferená kyselina neostala a se nezmaila.

Ted se pone ten stažený roztok odkuocal. Jsou k lomu pánve olovné, 8 ste-

víc dlouhé, 3'/, st. široké a as 1 stevíc hluboké; slna každé pánve je V, palce

tlustá. Ty pánve leží na plotnách železných, a tyto se zahívají horkem pecí fosforových,

aby se zvlášlnílio topení uspoilo. Tekutina se lak dlouho odkuuje, až se stane na 45

stup (dle Beaumé) hustou.

4»
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Z roztoku takto selmaného se má te deslilovámm fosfor odlouit. Jak již nahoe

podotknuto, obsahuje tento roztok kyselinu fosforenou s trochem vápna; jedná se tu

hlavn o to, aby se ta kyselina fosforená (PO5) svého kyslíku zbavila.

K tomu konci se dá ten sehnaný roztok do kotl železných , a tam se pimíchá

vždycky na 100 liber roztoku 25 liber drobného deveného uhlí; te se pod kotlem

tak dlouho topí , až je z té smsi hmota pevná, ne však ouplné vyschlá ; na lo pijde

do krivulí.

Kivule jsou z hlíny ped ohnm bezpené a mají podobu láhve s hrdlem trochu

zahnutým; bývají as 18 palc dlouhé a do jednch kamen se jich vadí nkdy až 36.

Každá kivule ní svým hrdlem z kamen ven, a je tak spojena s jimadlem hlinným,

které zase s druhým lakovým jimadlem souvisí. Ob jimadla jsou be^ dna , a stojí na

mlkých pánvicích vodou naplnných, které jim za dno slouží.

V kamnech se topí obyejn lehkým, suchým dívím. Z kivulí se vyvinují nejdív

páry vodní, pak plyny z uhlí a vody povstalé ; ty plyny se táhnou hrdlem kivule do prv-

ního jimadla a odtud do druhého, kde zvláštním otvorem vyslupují. Po nkolika hodinách

se objevují na otvoru druhého jimadla modrobílé plamínky, a to je znamením, že již i fos-

forické páry z kivule do jimadel pecházejí ; as o 2 hodiny pozdji vyrážejí silné plyny,

které jasným plamenem hoí; to trvá plných 24 hodin. Asi za 48 hodin je destilace

dokonena. Tu se nechají kamna vychladnout, jimadla se od kivulí oddlí, kivule vyn-

dají, vyprázdní a zahodí. Nejvíc fosforu se usadí vždycky na dn (pod vodou) prvního

jimadla ; na dn druhého jimadla je fosfor špatnjší a obyejn erveným kysliníkem

fosforenatým zneištn.

Však ani fosfor z prvního jimadla není tak istý, aby se zrovna k prodeji hodil;

jsou v nm ástky uhlí a jiných látek pimíchány a proto se musí vyistit. Pokud se

mnoho fosforu nepotebovalo, istíval se obyejn lak, že se rozlopil a pod vodou skrz

kži kamzicí promakával. Pro nynjší dobu by byl spíisob tento velmi zdlouhavý ; proto

se fosfor neistý nyní obyejné v (eplé vod roztopí, s osmým dílem písku snnchá, pak

studenou vodou srazí a konen v železných retoitách ješt jednou destiluje. Ve fabri-

kách francouzských islívají fosfor i tak, že ho pod vodou rozpustí, pak silou páry skrz

dirkovitou desku hlinnou protlaují.

Fosfor vyištný obdrží obyejn podobu tenké tyky ; to se stane pomocí oby-

ejné trubice sklenné ; zpodní konec její se strí do fosforu pod vodou roztopeného,

a na druhém konci se ústy vzduch ssaje, ímž fosfor do trubice vniká až ji naplní ; terf

se zpodní otvor prstem pidrží a trubice naplnná v studené vod ochladí; ztuhlá ty

fosforová se pak lehko vyndá. Cviený dlník mže takto denn pes 2 centy fosforu

v tyky promnit. Ostatn se vyskytuje v dobách nejnovjších fosfor nejen v tykách,

nýbrž asto i v zrnkách neb kapkách.

Fosfor se na vzduchu již mírným tením snadno zapálí, proto se musí chovat vždycky

jen pod vodou; v zim se musí pimíchat k té vod ješt trochu líhu, aby nezmrzla.

Pi obyejné letní teplot je fosfor mkký jako vosk, pi tom prsvitavý a skoro beze

vší barvy ; po dlouhém ležení pod vodou se stane však ervenožlulým a drobivým, a

potáhne se na povrchu bílou vrstvou, ímž i przranost jeho úpln zmizí. Pod vodou

se mírným zahátím roztopuje. Pi krájení a vyndávání z vody se s ním musí velmi

opatrn zacházet, aby nechytil. Rány hoícím fosforem spsobené bývají velmi bolestné
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a nebezpené '), ponfivadž se fosfor v rán rozleze a v hojeni pekáží; slalo prý se již,

že kouseiv fosforu, který náhodou z hoii'i sirky odletl, smrtelnou ránu spsobil. Rány

lakov se mají obkládat roztokem magnesie, a pak namáCet v oleji, aby se všechen fos-

for z rány odstranil. Ve fabrikách fosforových stojí obyejn veliké vany vodou na-

plnné, aliy každý dlník, kdyby se mu njaké neštstí stalo, honem do vody skoiti,

a se dle poti-eby teba celý potopiti mohl.

V žaludku psobí fosfor co prudký jed. Ve vod se nerozpouští, v lihu a tešti

(Ather) jen z tžká; lip se rozpustí v teplém oleji, nejlépe však v sirouhliku.

Ponvadž se fosfor na vzduchu mírným tením zapálí, myslilo se již ode dávna

na to, zdali by se na rozžehadla upotebiti nemohl. Nejstarší rozžehadla fosforová byly

lahviky, v kterých se roztopený a s pískem smíšený fosfor nacházel; když se do loho

strila obyejná sirka, ostalo na ní viset drobet fosforu, jenž se pak tením zapálil.

Tato rozžehadla mla tu chybu, že se brzy vlhkost do lahviky vtáhla a fosfor pak

nechytal.

Pozdji povstaly lak nazvané Turinské sciky. Byly to tenké svíiky voskové,

na knotu Irochem fosforu opatené ; každá laková svíika byla z pílišné opatrnosti za-

dlána v trubice sklenné na obou koncích zavené. Když se chtlo rozsvítit, pelo-

mila se trubika sklenná (totiž na konci od knotu obráceném), a svíka se opatrn vy-

táhla a tením rozsvítiln. Tato rozžehadla byla ovšem nepohodlná, ale byla by se snad

pece po dlouhý as udržela, kdyby se byla práv tenkrát nevyskytla rozžehadla luvebni

(briqueles suroxygnes), totiž ony lahviky s kyselinou sirkovou, o nichž jsme se již

díve znn'nili. Ta hiebni rozžehadla byla mnohem poliodlnjší, pak i lacinjší než teh-

dejší fosforová, neb fosfor byl tenkráte ješt drahý. Co však hlavn k rozšíení lueb-

ních rozžehadel pispívalo, to byl strach ped fosforem; každý se domníval, že by byla

rozžehadla fosforová v rukou lidských velmi nebezpená, a tak to zstalo dlouho pi starém,

a se již ped 2.5 lety pohodlné a laciné sirky fosforové dlaly. Mnohá starostlivá po-

licie uznala za dobré, prodej lakových sirek zapovdít; ješt roku 1844 byla v mnohých

zemích tato zápovif, a se tam již sirky fosforové Irply ; a led af se nkdo na to

podívá! Zavi svtlu dvée a ono proráží každou štrbinou!

Ovšem se mže sirkou fosforovou spíše neštstí stát, než jiným rozželiadlem; ale

z loho nenásleduje, že by se nesmlo lakových sirek užívat, nýbrž že se s nimi musí

opatrnji ^lUcházel. .\ v rukou lidí zlomyslných je kátnen s kesadlein práv tak ne-

bezpený, jako sirka fosforová ! Jestli konen dti nkdo pi hraní se sirkami zapálily,

to není vina sirek, nýbrž tch neopatrných lidí, co nechávají sirky ledakdes povalo-

vat, aneb je dokonce i sami dlem k hraní podávají; kdyby mly sirky fosforové hlavn

Mnozí zase praví, že nej!<uu nebezpeinjši nežli jiné xpáleoiny: jen se musí hledét,

aby žádný fosfor v rán neustal. Já bych byl dle své zkušenosti talie loho uiínní.

Ped 8 ruky mi padl pi-i jedné luební práci kus horícíbo fosforu na ruku , a sice

na svrchní strané; nádoba s vodnn stála asi 8 kroku ode mne. ale než jsem k ní

dobébl, svlékla se aii kže na ruce , mezi prsty » ástení'' i na prstech. Byla to

bniest náramná! Já namáel ránu nékolik dni ^ oleji líhuv/m, pnzdéji jsem ji uaato

vymýval vlažnou vodou; za nkolik nedíl bylo po všem, a konené neostalo ani památky.

J. B.
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len oiiéel , aby dlem k hraní sloužily
,

pak by se mohly vším právem co nebezpená

hraka zapovdít.

Na dlání nynjších sirek se bére obyejn devo osykové, ponvadž je laciné,

dobe hoí a lehce se štípe; zídka se brává bezové neb smrkové. A se z nho
sirky rukou dosti rychle štípou, jsou pedce rozliné stroje, kterými se to mnohem lépe

a rychleji stává. Sirky strojem dlané jsou nejen ouhlednjší ale i ienši^ a tím se

mnoho díví pispoí. Nejastji se dlají zvláštním hoblíkem, v jehož zpodním želízku

jsou asi 3 neb 4 kulaté rovnovážné prchody s krajem ostrým ; když se lakovým ho-

blíkem siln a opatrn po erstvém díví jede, povstanou kulaté dlouhé tyinky, které

se pak usuší a po délce pekrájejí. Jeden dlník mže tímto hoblíkem za 12 hodin

skoro dva miliony sirek nadlat.

Aby se mohly takové sirky pak v sífe a ve fosforu pohodln namáet, nastrkají

se do zvláštního rámce mezí tenké lat, a ty lat se pak (aby sirky nevypadly) šroubem

zatáhnou. Prácí tuto vykonávají jen dvata. V jednom rámci je 2 až 3 tisíce sirek,

které všecky jedním koncem z rámce vynikají.

Kdyby se nyní sirky hned ve hmot fosforové namáely, tedy by pi rozsvcování

zhasínaly, ponvadž devo od fosforu tak rychle nechytí. Z té píiny se namoí

konec každé sirky díve v roztopené síe a pak teprv v látce fosforové. Ponvadž ale

síra pi hoení nepíjemn zapáchá, namáejí se sirky lepšího druhu v kyselin stearinové,

která se tak jako síra od fosforu rychle zapálí.

Namáení sirek (totiž konc z rámce njících) v roztopené síe neb kyselin stea-

rinové vykonávají obyejn osoby mužské. Síra i kyselina stearinová na sirkách oka-

mžit ztuhne, a proto se mohou hnedle na to i v látce fosforové namuit.

Ten mok fosforový se dlává obyejn spsobem následujícím. As 5 lotu arab-

ského klí se na nusce porcelánové ve vod rozpustí, ale jen tak, aby ostal roztok jako

syrup hustý; miska se dá pak do horké vody, kde se as na 40" R. zaheje. Mezi tím

se as 1 y^ lotu fosforu pod vodou na drobné kousky rozkrájí
,
pak jeden kousek po

druhém do té zaháté klovatiny hodí a sklennou palikou dobe rozete; tím povstane

bílá kaše, ku které se pidá konen ješt 8 lol rozeteného ledku, 8 lotfl burelu

(Braunstein) a 2 loty dobe utlueného skla ; vše se opatrn rozete, až je z toho mast

všude stejná, do té se pak sirky namáejí.

Místo arabského klí brávají nkteí klíh, ponvadž je lacinjší; ale klíh bývá dlouho

vlhký, a takové sirky pak spaln chytají.

Ledek a burel se pidávají co látky kyslíkové pro lepší hoení; jindy se dával

chlorenan draselnalý (chlorsaures Kalí), ale ten psobil, že sirky pi rozsvcování siln

praskaly. Místo burelu se brává nkdy suík (Mennige), a na sirky lepšího druhu také

hndý kysliník olovíitý (Bleisupero.xyd.)

Ostatn se mže íci, že skoro každý fabrikant tu látku fosforovou na jiný spsob

pipravuje a neád o tom komu poví.

Barva té fosforoviny mže býti rozliná, a závisí od barviva primíšeného ; suíkem

se barví na erveno, šmolkou na modro atd.

Hotová mast fosforová se vyleje na prkno suknem neb kži potažené, a dobe se

na nm rozete ; v tom nátru se pak sirky koncem posírovaným omoí. Tu práci vy-
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konávají nyní osoby mužské, a jediný dlník mAže takto, když se 3000 sirek v každém

rámci nachází, za hodinu snadno celý milion sirek omoit. Aby mobly sirky pak rychle

uschnout, musí se v té místnosti stálo topit, tak aby tam vždy okolo 20" R. tepla bylo

;

sirky omoícné se rozvsí v rámcích po stnách, a když jsou suché, tu se sítají.

Dve, které jo poítá, má velmi lehkou práci, ponvadž je vždycky 50 neb 100 sirek

v rámci oddleno.

V Rakouském mocnústvi se dlání sirek rychle a znamenit zdokonalilo. Hlavní

fabriky toho druhu má firma A. M. Pollak ve Vídni; ta zamstnává skoro 3000 lidi a

má sklady v Hamburce, v Londýn, New-Yorku, v Kalifornii, v Austrálii (Melbourne a

Sidney), v Kalkut, Alexandrii, Kahie ald. Na výstav Paížské bylo vidti i rozliné

obrazy , spilsobené samými sirkovými hlavikami rozliných barev ; byl tam soptící Vesuv,

pak obraz císae Rakouského a j.

V mnohých fabrikách se dlají mimo sirky i rozžehadla papírová k zapalování ta-

báku ; u tch .se nachází fosforovina na konci papíru dusinanem olovnatým napojeného

;

len papír má tu vlastnost, že po shoeni fosforu doutná. Jsou i rozžehadla, která na

vetru a dešti jasným plamenem hoí; ta sestávají ze dvou .slepených papírových proužk

mezi nimiž se látka fosforová nachází.

Každá vc, i ta nejvýbornjší, má své nemilé stránky; lak je i u sirek fosforo-

vých. První zlé od nich pocházející jest to, že dostávají lidé v lakových fabrikách bo-

lavé elisti, — a druhé, že se doslal fosforovými sirkami každému prudký jed do rukou.

Ta podivná nemoc, kterou dostávají lidé ve fabrikách pi dláni sirek fosforových,

se pozorovala nejdíve ve Vídni a zárove i v Norimberce. První znamení její je bolení

zub, obyejn v celé jedné elisti; nkdy ta bolest na as pomine, ale opt se vrátí.

Za nkolik nedl dásn a tváe napuchnou, zuby se viklají, a pak buíf samy vypadají,

neb se dávají pro pílišnou bolest vytáhnout. Když je celá elist bez zub
,
povstanou

na (hisni vedy, které se bu v ústech neb i na tváích otevrou; pak trati dáse svou

barvu a stále se podbírá, až celá vyhnije; tu je vidt v ústech holou kost elistní.

Ted se rozmáhá hniti v tváích a krku, a polykání je obtížné. Pijdc-li pomoc v pravý

as, mže se nemocný jcšl pi-i opatrném chování uzdravit. aslji však seslábne a zemi-e.

Nemoc tato se objevila mnohem pozdji než sirky fosforové; ve Vídn se zpozorovala

ponejpr* roku 1839, a sice v jedné fabrice, kde se již po 10 let ped tím sirky fos-

forové dlaly. Ve fabrice Norimberské se okázala také leprv po 8 letech. Do roku

1844 byli ve Vídni jen 3 takoví nemocní; do roku 1822 jich bylo již ale 22. U

všech tchto nemocných se vyšetilo, že mli ped vstoupením do fabriky jeden nebo

více kotlavých zub, a zdá se v skutku, že se ta nemoc lakového lovka, který

má všecky zuby zdravé, ani nechytí. Proto radili mnozí, aby sa brali do lakových fa-

brik jen lidé se zuby oupln zdravými; ale v mstech je lakových lidí velmi málo, a

ti by pak žádali velikou mzdu. Lépe by bylo, kdyby se fabrikanti sami o to postarali,

aby se píina té nemoci vyšetila, a pak, jak dalece se to státi mže, svdomit odstranila.

Píinou nemoci jsou páry fosfonivé, které bývají po celé fabrice rozptýleny; nej-

více par se vyvinuje v té místnosti, kde se sirky siiši; veškiré práce, které se tedy

v té místnosti vykonávají, budou nebezpené ; sem patí dlání masti fosforové, namáeni

sirek do ní, pak i poítáni a zaobalováni sirek. Kotlavé zuby jsou otvory, kterými páry
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rosfornv(5 do elistí vniknou. Dupasquier pravf, že nejsou páry fosforové pi-finou

té nemoci, nýbrž arsen ve fosforu obsažený; ale nemoc ta se okázala i v takovýcli fa-

brikách, kde se jen s fosforem istým (bez arsenu) pracovalo. Bihra dlal zkoušky

S rozlinými zvíi^aty, a podailo se mu, že u nich výparem fosforovým podobnon ne-

moc spsobil.

Proto však nejsme s lou vécí ješt u konce. Ve fabrikách fosforových, kde se

jen fosfor dobývá, je také dost fosforového výparu, a pece se tam ta nemoc ješt

nikdy nevyskytla ; ona je toliko ve fabrikách, lide se dlají sirky fosforové. Snad má

ten výpar fosforový v onch fabrikách jiné vlastnosti, než v tchto. Vfibec je len fos-

for podivná látka, a mnohé sloueniny jeho s kyslíkem jsou luebníkm ješt málo známé.

Tolik je však jisto, že pochází ta nemoc od výparíl fosforových, a proto by se mlo

ve všech fabrikách na sirky k lomu hledt, aby se vzduch ve všech místnostech asto

obnovoval, a páry fosforové takto odstranily. Nejhorší je ovšem ta nu'stnost, kde se

sirky suší; tam by se nemli vbec lidé ani zdržoval, tam jsou miliony sirek, z jejichž

vlhkých hlaviek neustále výpar fosforový vyráží. Y jedné eské fabrice (v Sušici)

se pišlo na zvláštní myšlénku; mají lam stny duté, a sirky se suší v tch zavených

dutinách, kterými vzduch prudce táhne, sirky rychle vysouší a výpar jejich odnáší.

Pozorovalo se také, že i dti, které si po dlouhý as sirkami hrávaly, konen

bolavé dásn doslaly.

Co se jedovatých vlastností fosforu dotýe, zpozorovalo se, že jeden lovk již po

2 zrnkách (240 zrnek na jeden lot) zemel. Ovšem nepsobí fosfor vždycky stejn;

je-li v kouskách neb mounou látkou obalen, tu psobí v žaludku mnohem volnji, než

když je v silici neb tresti rozpuštn ; fosfor v kouskách psobí teprv za nkolik hodin,

kdežto v roztoku v tresli o mnoho díve usmrtí. Ovšem není otrávení takovým roztokem

tak lehko možné, pon\adž má Iresf zvláštní silný zápach (jako HoíTmannské kapky),

kterými se hnedle prozradí.

Není-li mnoho fosforu v žaludku, mže se ješt pomoci tím, když se pije nápoj

sliznatý (pro vrhnutí) a pak pálená magnesie s vodou. Vbec se však nelze na tyto

prostedky bezpeit. A proto by se mlo v kuchyni i všude, kde jsou jídla na blízivu,

se sirkami velmi opatrn zadiázet. O zlomyslném otrávení sirkami u nás neslyšíme,

ve Francouzích se to nkolikrát stalo; však i pi takovém otrávení zlomyslnik trestu ne-

ujde, neb smrt lovka fosforem otráveného je vždycky nápadná, a pak se nechá fos-

for v žaludku tla mrtvého (tak jako utrcjch) teba po dlouhém ase ješt vyšetit.

Pro svou jedovatost se brává fosfor asto k otrávení krys a myší. K tomu ouelu

ho zaali potebovat ve Vlaších již roku 1828. Tenkráte ho tam pipravoval jakýsi

sloužící, a ml znamenitý odbyt. Jeden Žid od nho pak to tajemství koupil a prodával

ten nový prostedek i po severních krajinách. Brzy byl fosfor obhbeným prostedkem

proti myším, ponvadž dobe psobil, a pak i proto, že ho mli lidé tenkrát za mén
nebezpený než utrých. Dá-li se do libry ídkého tsta V4 'o'" fosforu, tu se k nmu
myši a krysy jako k njaké lahdce táhnou, zvláš když se ást mouky k tomu tstu

upražila ; aby se to tsto ták brzy nezkazilo, pidá se k nmu drobet hoiného prášku.

Je to však prostedek ponkud nebezpený, a nikdy pi nm opatrnosti nezbývá.

Nikdy se nesmí dát to tsto na místa taková, kde by i jiná zvíata k nmu mohla,- neb

i
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jim tn ve výbornC cluilná. Ve dvou dvorech, kde clitMi myS! a krysy vypudit, se

otnivila z tiiknvi! ncopalrnosli místo krys a myší vc.škerí ilrbcž.
' '

Máme ale naduji, že snad brzy všecko to neštstí pi-cslanc, které sirkami fosforo-

vými povstalo. Pak nebude e ani o pužárecli, které sirky zpsobily, ani o nemoci

ve fabrikách, ani konené o otrávení sirkami. .liž roku 1850 vyskoumal professor

SchriJlter ve Vídni , že ztratí fosfor mnohé nemilé vlastnosti, když se bez prislupii

vzduchu silné zalii-ivá. K lomu konci se zadélá obyejný fosfor do trubice sklenné,

z které se díve vzduch jiným plynem (ku p. kyselinou ubliitou) vypudil, a pak se

až na 180" K. znlieje. Tím se slaiic fosfor ouplné ucpríizraným a dostane temn

ervenou barvu, lak že by ho pak nikdo za fosfor nedržel. Ale to není ješt všecko;

fosfor lak promnný se nezapálí lehkým tením, nýbrž teprv pi 1 60" R. tepla
;
pak

z nho nevyráží žádný škodlivý výpar, a konen — nent jedovatý. Tento fosfor nazval

fosforem amor/ickým (beztvarým)-

Každý uzná, že by byly sirky s fosforem amorlickým pravé dobrodiní; tmi

by se tak lehko nezapálilo, pi tch by žádný dlník ve fabrice neonemocnl, a tmi

by se nemohl nikdo otrávit. A v skutku bylo na výstav Mnichovské lakové sirky vidt.

Od sirek obyejných se rozeznávají již tím, že se nezapálí na každé drsnaté ploše,

nýbrž jen na ploše k tomu konci zvlášt pipravené. Ted jsou ješt trochu drahé,

ale asem se cena jejich jist sníží.

Že se fosfor amorfický posavad zídka potebuje, to záleží v lom, že fosfor oby-

ejný u vtším množství obtížn a jen ásten ve fosfor amorfický pechází. Tak pro-

mnil professor Schrolter pi svých zkouškách z 18 lotu obyejného fosforu za 50

hodin jen 12 lol ve fosfor amorfický. Oslane-li ale ve fosforu amorfickém ješt i

ásf fosforu obyejného, pak se jím mže podobné neštstí spsobit, jako pouhým fos-

forem obyejným. Schrolter oddlil oba druhy fosforu tím, že dal tu sms do sírouhlíka,

v kterém se fosfor obyejný rozpustí, amorfický však nikoliv. Toto oddlování je však

velmi pracné a pak i nebezpené. Místo sírouhlíku se brává laké olej terpenlinový, ale

i pi tom je ta práce obtížná a nejistá.

V nejnovjší dob se navrhlo, aby se neoddlovaly oba fosfory roztokem, nýbrž

svou tíží. Fosfor amorfický je tžší nežli obyejný; hustost tohoto obnáší 1-77, onoho

však 2-ÍO. Dá-li se sms z obou fosfor do chloridu vápenatého (Clilorkulcium), tu

padne fosfor amorfický ke dnu, kdežto se obyejný nahoe vznáší a odstraní.

Litina. Železo mkké. Oek

Žádiiélio kovu nelze tak rozmanit upotebit jako železa, a lo proto, že nabude

železo rozliným vzdláním také rozliných užitených vlastností.

Obyejn se rozeznává trojí druh železa, totiž:

1. Lilina neb železo surové (Roheisen, Gusseisen).

2. Železo korané neb mkké (Stabeisen, Schmiedeisen).

3. Ocel (Stáhl).
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Litina je ono železo, jak se ve vysoké peci z rud bezprostedn dobude. Obsa-

huje mimo železo i uhlik, a pak i malé íástky jiných látek. Barva litiny bývá bud

hilá neb šerá. Jindy se myslívalo, že je litina tím temnjší, ím více uhlíku se v ní

nachází; pozdji však dokázáno, že nezávisí barva litiny od mnoíslvi uhlíku, nýbrž od

toho, zdali je v ní uhlík se železem luebné slouen aneb jen mechanicky smíchán.

Bila litina (weisscs Roheisen) má barvu skoro stíbru podobnou, pak silný lesk a

je 7 '/.krát tžší než voda; obsahuje 4 až 5 procent uhlíku, který je v ní se železem

luebné slouen. Lehko se roztápí, ale nedá se svait.

Šerá litina (graues Roheisen) je temnjší a o nco lehí. Obsahuje také as 5

procent uhlíku; toho uhlíku je však jen asi teli díl se železem luebn slouen, a ostatní

jen tnechanicky smíšen. Litina šerá se roztápí o nco tíž než bílá , za to je však po

roztopcní idší, a proto se hodí zvlášf na dlání litého zboží. Litina šerá se dá sice

spíše svait než bílá, proto je to ale pedce velmi obtížné.

Železo mkké (kované, holové) se dobývá z litiny zkujováním ili fryšovánim

(Frischprocess). Zkujování litiny se zakládá v tom, aby se z ní co nejvíc uhlíku od-

stranilo. A to se dje bud

1. na ohništích (Heerdfrischung), aneb

2. v pecích pudlovacích (Puddlingsprocess).

Pi zkujování na ohništi se nejprv ohništ prohlubené eavým uhlím demným
vystele, dmychadla se rozhýbají, a litina se v deskách k ohni v té míe pistrkuje, jak

se na pedním konci roztápí. Vzduchem z dmychadel vyrážejícím shoí uhlík litiny

v kyselinu uhliitou, a tím se železo nejvtší ásti uhlika zbaví; zárove se však i ást

samého železa s kyslíkem vzduchu slouí v kysliník železnatý (Eisenoxydul) a ten se

spojí s pískem v litin obsaženým, jakož i s popelem po uhlí pozstalým v básický keman

íeleznalý (basisch kieselsaures Eisenoxydul), jenž se co truska (Rohschlacke) nad že-

lezem vznáší a as od asu spouští. Po roztopení železa se uhlí z ohništ vyklidí,

mkká hrouda železa (pi ustaviném proudu vzduchu) vyzdvihne a pevrácen na erstvé

uhlí položí; železo se opt roztopi a stane se ztrátou uhlika tužším. To se opakuje

dvaki-át neb i tikrát, pi emž povstane truska hustá (Gahrschlacke) , jenž pak co pí-

sada pi zkujování velmi prospšné psobí. Když se konen všecko železo na ohništi

v kus souvislý ili dejl (Deul, Luppe) srazí, oklepají se z nho veškeré zevnjší trusky

ili cukliky (Schwahl), a dá se ješt za horka pod kladivo. Kladivem hrubým se rez-

kova kov na kus kostkový ili cvanhu, a ta se rozseká na 4 neb 6 kus, které kruchy

(Schirbel) šlovou. Kruchy se konen na hole vykovají.

Z centu litiny se obdrží 70 až 75 liber železa mkkého. Pi zkujování na ohni-

šti se litina paliva neustále dotýká, proto se mže upotebit pouze jen palivo isté,

jako jest uhlí devné. V Anglicku se však stalo uhlí devné brzy velmi drahým,

proto se tam bere k zkujování uhlí kamenné , které se však (ponvadž síru a mnohé

jiné neisté látky obsahuje) železa pi roztápní dotýkati nesmí; a to lze docílili v pe-

cích pálaoich (Flammofen) ili pudlovacích (Puddelofen), kde je ublí od kovu oddleno.

Do takové pece pudlovací se vsadí obyejn asi 300 až 500 liber litiny, která se

až k zmknutí zaheje, pak po ohništi rozšíí a neustále míchá ; ním mic/uit slov po

anglicku lo puddle , a odtud slovo pudlovati. Na železe rozedném se dlají pak
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modré pltmiínky; tím se uhlík ze železa vytrácí a železo tuhne. Po skoneném pudlo-

váni se železo válenu neh kobylou lomenou (Slirnhammer) vSech trusek zbaví.

Místo kamenného uhlí so mže topit v pecích pudlovacích i plynem. To má tu

výhodu, že se mže i to nejšpatnjší palivo upotebit; neb plyn se dá dobývat i z uhlí

tak neistého, že by se jinak nikdy pro pec pudlovací nehodilo.

Ve Švédsku, u nás, pak v Nmcícli a ve Francouzsku se zkujnje železo jen na

ohništích pomocí di^cvéného uhlí; v Anglicku zase jen v pecích palácích pi uhlí kamen-

ném. Ang-Iické mékké železo je z té píiny lacinjiíí, ale mén dobré.

Každé nikké železo se rozeznává od litiny pedn tím, že obsahuje jen as '/^ neb

V4 procenty luebn sloueného uhlíku; pak se dá velmi dobe stdiet, tak že dva

kusy za horka skované se úpln v jediný kus slouí; konen se mkké železo vehni

téžce roztápí, tak že se pi všech obyejných prácech technických za nerozlopilein

považuje. Mékké železo nezkehne ani tenkráte, když se v eravosti do studené vody

hodí. Potebuje se nejvíce na dlání plechu a drátu.

Ostatn bývá železo asto mnohými látkami zneištno, které mu nemilých vlast-

ností dodávají. Je-li zneištno sirou neb arsenem, tu se za horka pod kladivem drobí

(rothbriichig)
;
je-li v nm fosfor, tu se nechá sice za horka dobe vzdlávat, za studena

se však již pouhým ohýbáním láme (kaitbriíchig); kemenem se stane železo tvrdým a

kehkým ffaulhriichig), a vápnem tratí svalivost.

Ocel obsahuje asi 1 '/^ až 2 procenty uhlíku, tak že stojí v tomto ohledu uprosted

mezi litinou a železem mkkým. Z té píiny lze ocel dvojím spsubem obdržet, totiž;

a) z litiny, když se jí ást uhlíku odejme, aneb

b) ze železa mkkého, když se mu ást uhlíku vnutí.

Ocel z litiny nabytý se nazývá plavkový, ocel ze železa mkkého cementový.

Ocel plackový (Rohstahl, Frischstahl, Schmelzstahl) se dobývá z bílé litiny zkojo-

váním; k tomu úelu se litina s uhlím a truskami v nístji prohlubeném zahívá, a pi

tom vzduch jen na uhlí (ne na kov) žene. To však nesmi dlouho trvat, sice by se

mohlo mnoho uhlíku z litiny vytratit, ímž by místo ocele mkké železo povstalo. Však

i pi vší opatrnosti se vyžene z nkterých ástek litiny více uhlíku než z jiných, a tím

povstanou v oceli nestejná místa, nkterá tvrdší, jiná zase mkí. Aby se tento nedo-

statek vyrovnal, udlají se z ocele šíny, tch se složí 6 neb i 8 na sebe, a všechny se

svaí v jednu hl; ta hl se pak rozseká, kusy povstalé se opt na sebe kladou a zase

sváejí. Tím se místa tvrdší s mkími vyrovnají, a ocel je pak skoro všude stejný.

Ta práce slov pepalocáni (gerben) , a ocel takto pipravený pfepalovaný (Gerbstahl).

Ocel cementový (Cementstahl , Brennstahl) povstává ze železa mkkého', nejlépe

když se široké pruty železné s uhlím neb hmotami uhelnatými v peci pískem posypou,

takto bez pístupu vzduchu trudí a pak zrovna v peci asi po 2 dní vystydnout nechají.

Nejlepší hmota uhelnatá (Cementirpulver) se dlá z uhelného prachu, popele a kuchyiíské

soli. Ocel takto nabytý se láme a lehko odlupuje; proto se nejdív všech svrchních

neistých ástek zbaví a konen pepalováním v stejný pepatovaný ocel cementový

(gegerbter Cementstahl) promní. Pi dobývání ocele cementového dlužno na to dbáti,

aby se s truzením v pravý as pestalo
;
jinak by mohlo železo mnoho uhUku pijmout,

a tím by povstala místo ocele litina.
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Anglian Macintosh udlal z mkkého železa ocel také lak, že železo rozpálil a

pak pi-es n proud horavého plynu (z kamenného uhlí) pouštl.

Pepalováním se nestejná místa v oceli vždycky jen ponkud vyrovnají. Ouplná

stejnost hmoty ocelové se dá jen rozltípentm docílit. K lomu úelu se ocel plav-

kový neb cementový v kelímkách roztápí, a (aby vzduch pístupu neml) práškem ze

skla a uhlí posype. Po roztopení vyleje se v železné formy. Ocel lakový slov litý.

i\kdy se dlává ocel litý i roztápním litiny se železem mkkým.

V Indii východní dlají litý ocel již ode dávných as, a nazývají jej vc (Woolz).

Ocel je nejužitenjší druh železa, ponvadž se v nm spojují dobré vlastnosti železa

mkkého i litiny; on se dá stái-el jako tnkké železo, a dá se roztápt jako litina. Mimo to

má však ješt i tu dobrou stránku, že se mže udlat rozlin tvrdým, a to se dje kalením

(das Hárten). Ocel se kalí, když byv rozpálen se rychle ochladí. Dá-li se v eavosti do

studené vody, stane se tak tvrdým, že rýpe sklo a pihn'ku vzdoruje; zárove je potom tak

kehký, že by se padnutím na zem rozbil. Aby la kehkost pešla, musí se ocel kalený

zase napouštl. Ocel se napouští, když se mírn zahívá, až barvami dle stupn horka

rozlinými nabíhá. Pi napouštní dostane nejdív (asi pi 220° R.) barvu žlutou, pak po-

meranovou, hndou, nachovou, modrou a konen (pi 330" R.) zelenou. ím víc se

ocel napouští, tím mén kehký, ale také mén tvrdý ostane. Nástroje k ezání železa

se napouštívají jen do žlutá
,
ponvadž mají ostat hodn tvrdé ; nástroje na zdiávání

deva do nachová, a péra do hodinek až do modra.

Dobývání mkkého železa i ocele z litiny je nejen pracné, nýbrž i s nemalými

výlohami spojené, jelikož se pi tom mnoho paliva spálí a pak i mnoho železa (víc než

tvrtina) okyslienim zmaí. Z té píiny se hledlo již ode dávna k tomu, jak by se

mohly práce tyto lacinjším spsobem vykonat, totiž bud pi menším množství paUva,

anebo s menší ztrátou železa. Z etných návrh toho druhu zde jen o dvou promlu-

víme, ponvadž se od nich v posledních dobách velký prospch oekával.

Uchuíius z Vídn si vzal ku konci roku 1855 patent na nový spsob dobývání

ocele z litiny. Dle jeho spsobu se litina na drobné kousky rozdlí a smíchá s 20

procenty roztlueného ocelku (Spatheisenstcin) a 1
'/« proc. burelu (Rraunslein). Ta

sms se pak v peci
,
jakých se pi dobýváni ocele obyejn užívá , v kelímku roztápí.

Pi zvýšené teplot se vylouí z ocelku a burelu ást kyslíku, vody a kyseliny uhliité,

ímž se litin ást uhlíku odejme. Když se pak ocelek a burel oupln rozlopí, tu se

jimi kov všech cizích neistých pinn'šeniu sprostí, které s truskami odejdou. V kelímku

ostane konené ocel istý, pružný a po celé hmot stejný; ten se vyleje do forem a

vyková na hole.

Z toho vysvítá, že se pispoí tímto spsobem mnoho runí práce, pak mnoho

paliva a konen i mnoho železa ; neb byf se i áslka železa pi tom zmaila , za to

z ocelku zase ást železa pibude, lak že se nkdy z centu litiny víc než cent železa

obdrží. Proto je ocel takto dobytý také mnohem lacinjší než obyejný.

Z ccíujoh zkoušek, které se s tímto ocelem dlaly, se konen okázalo, že je

sice pevnjší než obyejný, ale že se jen na takové nástroje dobe hodí, pi kterých

není žádného thení, strkám neb drkotání. Pi silném oti-ásání není k poteb. Pak

se i shledalo, že se velmi tžce sváí. Pii jedné zkoušce se dva svaené kusy
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nkolikrát rozplily a mezi lim vždycky v studené vodé ocliiaMiiy; a ejhle, konení se

rozpadly! Z tolio je patmo, že byly jen stluné a nikoliv v jeden kus svaené. —
Ostaliit!; se dii lenlo ocel za studena doMe ohýbat , a nástroje z nfho zhotovené

zfistanou dlouho ostré.

.liiiý spsob vyskomiial licsscmcr v Anglicku. ( 'ctnými zkonškiiiiu pisel na tu

myšlénku, že by se mohlo z litiny mkké železo i ocel beze pšeho palira dobývat,

a sice takto. Litina má asi 5 procent uhliku; jestli se do litiny tekuté, jak práv z vy-

soké pece vychází, proud vzduchu mocí žene. tu uhlík z vtší ásti shoí, a litina se

rychle v mkké železo prouiiií. Ovšem se pi tom i ást železa okysliením zmaí; to

obnáší však nanejvýš jen 18 procent, u zkujíiování obyejného však 28 procent.

Dle návrhu Bcssemerova lze za pl hodiny 60 ano i 100 cent litiny pohodln

v mkké železo promnit. Pravilo se již, že se mkké železo pi-i žádné obyejné te-

plot neroztopuje. Proto by mla litina Ickutá, jak mile uhlík ztratí a v mkké železo

se promní, hnedle ztuhnout ; shoením ídiliku v horké litin povstává však takové horko,

že litina i po promn v mkké železo tekutou zstane. To poskytuje tu vjiiudu, že

lze z loliolo mkkého železa veliké siny a jiné pi'edmly liliiii zhotovit.

Kdyby se promna litiny v mkké železo v pravý as petrhla, tak aby jen mcnšt

ást jejího uhlíku shoela, tu by se mohl tímto spsobem i ocel dobývat.

Tento spsob dobývám' železa a oecic by poskytoval mnohý užitek. Pedn by se

paliva úpln ušetilo, pak by se ušetilo i železa (asi o 10 neb 12 procentj, k lomu by

šla celá ta práce velmi rychle, a konen by se líiohly nniohé i veliké pi'edmly z mk-
kého železa ulejt. Pro Anglicko by nebyl tento vynález ani k zaplaceni ; neb Anglian"é

nemají devného uhlí, proto je jejich (kameimým uhlím dobyté) mkké železo špatnjší

než naše: pak by se snad mohli .skoro každé zemi vyrovnal. Proto se nadlalo v An-

glicku s tímto vynálezem s poátku také nmoho hluku ; ale po krátkém ase se zkusilo,

že má to železo Bessemerovo pece mnohé nedostatky. To dobré mlo, že bylo (jako

litý ocel) |)o celé hmot všude stejné
,
pi zdlávání však nedalo se za studena ani za

tepla tak dobe kovat jako železo obyejné. Tu se pestalo brzy dle toho návrhu pra-

covat. Bessemer se obrátil konen do Švédska, a zkoušel to s litinou švédskou. S tou

se mu to podailo, z té dostal svým spsobem železo výborné. To snad proto, pon-

vadž se dobývá ve Švédsku i litina z rud velmi istých. U nás ale a v mnohých jiných

zemích, kde se i mén isté rudy na litinu brávají, musí se z litiny nejen uhlík, nýbrž

i mnohé jiné neisté látky odstranit; a k tomu snad spsob Bessemerv nepostaí.

DROBNOSTI.

Cicltorie.

ekanka obecná (Cichorium Inlibus) roste u nás všude pi cestách. Koen její

je nahoklý a potebuje se nkdy v lékaství. ekanka v zahradách sázená dostane

koen delší a tlustší ; ten se vypere, rozkrájí , upraží a rozeinele, a tak z nho povstane

cichorie, které se nyní hojn místo kávy užívá. '

Že se nyní tolik cichorie pstuje a pak i skuten spotebuje, o to se starali

hlavn kupci, kleii tím obchodem mnoho získají. Kupci poali nejdíve cichorii pstovat
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a založili fabriky, v lílcrých se zdlává. V Magdeburskii , kde se až posavad irmoiio

cichorie nachází, ziidiiy již roku 1790 ti'i kupci nkolik takových fabrik, a roku 1797

jich bylo v Magdeburce samém již 14; v tch se pipravilo ron 60.000 cent cicho-

rie. Pstováním cichorie se tenkráte výnos polí v onch krajinách skoro o 20 procent

zvýšil, což k rozšíení tohoto prmyslu znamenit pispívalo. Roku 1840 bylo v Mag-

debursku již 41 fabrik, a v nich pracovalo 2500 dlník. — Z Magdeburská se dostal

ten prmysl i do jiných krajin, zvlášf do Brunšvicka a pak pes Sasko i do ech,

V Cechách se zmohly fabriky na cichorii za krátký as více než v Magdebursku. Nyní

se pstuje u nás cichorie v Bydžovsku, u Klatov a u Smiic, všude u velikém množství;

fabrik je tu též veliký poet, v samé Praze jich máme asi 10.

Jak mnoho cichorie se vbec asi spotebuje, to nelze ani s jistotou urit. Pomy-

slíme-li však, že skoro všecky rodiny dlník, chudších emeslník a nižších úedník

do kávy cichorii míchají: mžeme poítat, že se u nás a v Nmcích pres 40 milion

liber cichorie spotebuje, i ve Francouzích a v Anglicku se obchod s cichorii velice

zmáhá. Ve Francouzích se ji spotebovalo roku 1849 již pes 12 milion liber, a v An-

glicku se již roku 1851 zvláštní komisi vyšetilo, že se tam káva velmi hojn s ci-

choru míchá.

Pi tom se nám namítá otázka, jakou cenu asi cichorie co potrava míti mže?

Nkde nazvali cichorii ,nmeckou kávou." Jméno kávy však cichorie nikterak

nezasluhuje, neb v ní není ani kávoviny ani jiné látky dusíkové, která by jí vyšší ceny

dodávala; jsou v ní jen látky bezdusiné, totiž buniina, cukr, klovatina a pak zvláštní

druh škrobu, který se vaením ve vod v cukr promní; konen je tam ješt malé

množství jakési látky nahoklé, která není dosud dokonale proskoumána. Z toho je pa-

lmo, že není zavaená cichorie o nic lepší než hodn slabá cukrová voda; rozeznává

se od ní pouze svou hndou barvou a pihoklou chutí. — Veliká ást lidí posuzuje

vci jen dle zevnjšího pohledu, a proto se obchod s cichorii sotva tak brzy zmenší.

Plechové hebíky.

V Anglicku, ve Francouzích a ve Švýcarech, i po nkterých krajinách nmeckých

se nachází již mnoho fabrik, v kterých se hebíky z plechu ežou. Takové hebíky se

ovšem k mnohým úelm (na p. ke kování koií, na nejtky atd.) nehodí, ale jinak se

dají dost dobe potebovat a jsou velmi laciné. Plech , z kterého se ežou
,

je dle

poteby rozlin tlustý, a rozkrájí se nejprv nžkama na prouhy as loket dlouhé ; každá

prouha je tak široká, jak má být hebík dlouhý. Pleoky takto rozkrájené se nyní na

zvláštním stroji ezáním na samé konické kousky rozežou, jak to podoba hebíku po-

žaduje; každý takový kousek zapadne do zvláštní formy, z které širším koncem vyniká;

tu na nj padne píst, a konec vynikající se promní v hlaviku, naež hotový hebík

ze stroje vypadne. To se dje všecko velmi rychle pi ohromném tluení. U každého

stroje stojí jen jeden chlapec, který plech kleštma drží a stroji ezacímu podává ; stroj

rozezává plech trochu šikmo, aby povstaly kousky konické, — proto musí chlapec po

každém íznutí plech obrátit. Každým obrácením plechu vypadne ze stroje hotový he-

bík. Má-li dostat chlapec úphiou denní mzdu, musí být tak zbhlý, že za 12 hodin
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70,000 už 80.000 iiialýcii iiel) prosUcdfuCli hicbík zliolovi. U vlšicli lícliik jsou

prouliy plechu širší a prolo se mohou inúii ryclilu obracel; lakových hebík se udlá

za 12 hodin jen 50.000 neb jen i 40.000. Hebíky holové se pak v hrncích hlin-

ných vypáh', aby byly mkí. Takové hi-ebíky Jsou tikrát lacinjší než kované, jen

že se ovšem ke všem liclíim nehodí; o.slatn mají tu výhodu, že mají ostré hrany, že

ledy velmi pevn drží.

Nejvtší fabrika tohoto druhu naciiází se v Bírminghamu; v lé se zhotoví za týden

asi 20 milion rozliných hebík. Skoro také tak rozsáhlá Tabrika je v Belgicku

(v Luttichu), tam pracuje 60 stroj ezacích. V podobné fabrice u Cách se nachází

sice jen 20 ezacích stroj, ale všecky práce jsou tam tak uspoádané, aby se výloh,

práce a asu co nejvíc uspoilo; železnice piváží litinu z blízké vysoké peci, ta se blíže

fabriky fryšuje, pak zrovna na plech rozválí a konen na hebíky zdlá. Zrostlý dlník

si tam vydlá denn i '/» zlatého, každý chlapec as .50 i 60 nových krejcar.

Dohlídka pi prodeji mléka.

Ve vtších mstech se pozoruje vbec pi'i prodeji mléka mnoho nemilých vcí,

které si musí dát každý konsument líbit, ponvadž to sám zmniti nemže. Ovšem

má skoumání mléka mnohé obtíže, proto by se ale pece dalo mnoho napravit, kdyby

se k tomu jen s pevnou vlí kroilo. Když se mléko nevyšetuje, a každá mlíkaka

sama pro sebe nkde za vraty sedí a mléko dle libosti bryndá, pak není ovšem divu,

když se nmsí špatné ndéko za drahé peníze kupovat. Mnoho by se získalo již tím,

kdyby se mlíkakám zvláštní místa na rozliných stranách msta vykázala , kde by po-

hromad prodávali musely. Pak by dávala již jedna na druhou pozor, a tak by se

mnohé bryndání pedešlo. Co se skournáni mléka dotýe , nemáme ovšem žádného

prostedku pohodlného a bezpeného; proto by se však dalo areomelrem mnoho do-

brého docílil. Nejlépe by se k tomu hodil areometer sklenný neb i ocelový.

Jc-li hustost isté vody 1, bude mít smetana hustost i -026, erstvé (nesbíranéj mléko

1'032, a mléko sbírané i -034, aneb (když se z nho nmoho smetany sebralo) 1-036.

Ti skoumání arebmetrem by se muselo zacházel asi takto:

Nejdív by se muselo mléko zamíchat, pak nádoba nahnout, aby bylo vidt, jak

mléko v celku C»ejen na povrchu) vyhlíží. Pak by se pustila kapka toho mléka na

papír, jenž se di-íve v roztoku jodovém namoil; jestli ta kapka zmodrá, tedy bylo

mléko moukou porušeno.

Je-li mléko mastné a pižioutlé, a areometer okazuje, že je hustost jeho menši

než 1-03, — ledy je to smetana.

Když mléko dobe vyhlíží a areometr okazuje, že je hustost jeho asi 1'032, —
tedy je to mléko nesbírané.

Když mléko dobe vyhlíží, a areometr okazuje hustost patrn vtší než 1-032, —
tedy je mléko nesbírané, ale vodou rozedné.

Je-li mléko pimodralé a má hustost patrn vtší než mléko nesbírané, tedy je

to mléko sbírané.

Je-li mléko pimodralé a má hustost takovou jako nesbírané, — ledy je sbírané

a vodou rozedné.
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Barveni kauuku.

Kauuk istý ml) i s guUa-percliou smíchaný so dá rozlin barviti, když se vaí

as Va Iiodiiiy v následujících smíšcuinách

:

1. na ieruo: Uhra modlíc skalice se rozpustí v 10 librách vudy a pidá so

k tomu libra sahiiiaku;

3. na zeleno: libra saluiiaku, '/„ libry inodrú skahce a 2 libry pálenúho vápna

su rozpustí v 10 librách vody;

3. Krt modro: strojený ultramarín;

4. na erveno : rumlka nebo karuiín

;

5. tia iluto : žluf chromová.

Poslední tí barviva se hodí í na istou gutta-perchu. Kauuk í gutta-percha s
musejí vždycky díve barvit, nežli se jinak promují.

Oonoskop.

Tak se nazývá nový nástroj ke skoumání cajec. Je to malý kostkový truhlík,

v jehož pední stné jsou zasazeny dv krátké roury pro ob oi. V hoejší stn (ve

víku) má asi 6 dr, do kterých se vejce ke skoumání urené špikou dol zastrí.

Hledí-li se pedními rourami do truhlíka , nemže tam žádné jiné svtlo vniknout , než

které se shora vejcemi prodere. Za vejcemi slojí však v truhlíku zrcadlo, a sice šikmo,

tak že je zpodck jeho as uprosted truhlíka upevnn, kdežto svršek na zadní stn leží.

V tomto šikmém zrcadle je vidt obraz každého ve víku zasazeného vejcete tak jasn>

že lze každou skvrnu na bílku neb žloulku okamžit rozeznat.

Modrý inkoust.

Pkný modrý inkoust lze takto obdržel. Sms ze 750 ástí kampešky, 35 ástí

kamence, 31 ástí arabského klí a 15 ástí krystalového cukru se ve 2000 ástek vody

svaí, svaenina se nechá asi 2 neb i 3 dni ustát a pak se plátnem procedí.

er a dehtu kamennouhelného.

As 2 centy hašeného vápna se smíchají se 160 librami dehtu z kamenného uhlí,

a když se sms dobe promíchá, pidá se k ní 18 liber kamence. Tsto takto po-

vstalé se pak v kelímkách hlinných neb v železných válcích bez pístupu vzduchu vy-

paluje. Po vypálení se nechá ta hmota vystydnout, pak se rozemele a er je hotová.

Sestavil: FroT. Josef Balda.

^',y''-^S*isfi)ii Anloniiia Renna v Praie, 1859.










